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II. Törvények

2015. évi LII. törvény
a banki elszámolás során tapasztalt visszaélések elleni fellépéshez szükséges törvények módosításáról*

1. § (1) A  Kúriának a  pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával 
kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 2014.  évi XXXVIII.  törvényben rögzített elszámolás szabályairól és 
egyes egyéb rendelkezésekről szóló 2014. évi XL. törvény (a továbbiakban: Elszámolási törvény) 6. §-a a következő 
(10) és (11) bekezdéssel egészül ki:
„(10) Ha az  elszámolásra köteles, végelszámolás vagy felszámolási eljárás alatt nem álló pénzügyi intézménynek 
az elszámoláshoz szükséges információk nem állnak teljeskörűen rendelkezésére, és ezt igazolni tudja a Felügyelet 
felé, akkor az érintett fogyasztói kölcsönszerződés vonatkozásában jogosult a Felügyelet által jóváhagyott becslési 
módszertan szerint eljárni.
(11) A Magyar Nemzeti Bank fogyasztóvédelmi eljárás keretében ellenőrzi, hogy a végelszámolás vagy a felszámolási 
eljárás alatt nem álló pénzügyi intézmény a  (10)  bekezdésben foglalt feltételek fennállása esetén megfelelően 
alkalmazza-e a becslési módszertant.”

 (2) Az Elszámolási törvény 16. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, egyidejűleg a § a következő (5) és 
(6) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Ha a  pénzügyi intézmény bármely adós, kezes vagy zálogkötelezett részére az  elszámolást nem köteles 
közvetlenül megküldeni, az  adós, a  kezes vagy a  zálogkötelezett kérheti, hogy részére az  elszámolás másolatát 
a  pénzügyi intézmény tájékoztatásul küldje meg. Ha a  másolatra jogosult személy jogosult az  elszámolás 
vitatására és a  pénzügyi intézmény nem készített elszámolást, az  elszámolás vitatására jogosult a  fogyasztóra 
irányadó szabályok szerint követelheti elszámolás készítését. Az  a  másolatra jogosult személy jogosult 
az elszámolás vitatására, aki az elszámoláson címzettként nem szerepelt, de a szerződésben hitelfelvevőként vagy 
lízingbevevőként (kötelezettként) szerződő fél. Az  elszámolást a  másolatra jogosult személy vonatkozásában is 
abban az  időpontban kell kézbesítettnek tekinteni, amely időpontban az  az elszámoláson címzettként megjelölt 
számára kézbesítettnek tekintendő.
(5) Ha a másolatra jogosult személy jogosult az elszámolás vitatására, a másolat megküldése iránti igény bejelentése 
a másolatra jogosult tekintetében nem módosítja a panasz benyújtásának a 18. § (1) bekezdésében meghatározott 
határidejét. Ha a másolatra jogosult az elszámolást vitatja, a pénzügyi intézmény, a Pénzügyi Békéltető Testület és 
a bíróság előtti eljárás során a másolatra jogosult esetében a fogyasztóra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.
(6) A másolatra jogosult személy a másolat iránti kérelmét legkésőbb a 16. § (3) bekezdés szerinti honlapon történő 
közzétételt követő 30 napon belül terjesztheti elő.”

 (3) Az Elszámolási törvény 20. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„20. § (1) A 18. § és 19. § szerinti panasz előterjesztésére és annak elintézésére – a 21. § (1) és (1a) bekezdésében 
foglalt eltérésekkel – a  Hpt. panaszkezelésre vonatkozó rendelkezéseit és a  panaszkezelésre vonatkozó MNB 
rendelet szabályait kell alkalmazni.
(2) Ha az elszámolás vitatására jogosult olyan elszámolás miatt nyújt be panaszt a pénzügyi intézményhez, amely 
miatt a  pénzügyi intézmény panaszeljárása már folyamatban van, akkor a  pénzügyi intézménynek a  panaszokat 
együtt kell elintéznie. A  panasz elintézésére nyitva álló határidőt a  később érkezett panasz beérkezésétől kell 
számítani.
(3) Ha az elszámolás vitatására jogosult olyan elszámolás miatt nyújt be panaszt a pénzügyi intézményhez, amely 
miatt a  Pénzügyi Békéltető Testület vagy a  bíróság eljárása már folyamatban van, a  pénzügyi intézménynek erről 
legkésőbb 8 napon belül tájékoztatnia kell a Pénzügyi Békéltető Testületet vagy a bíróságot.
(4) A  pénzügyi intézménynek a  (3)  bekezdés szerinti esetben arról is tájékoztatnia kell a  Pénzügyi Békéltető 
Testületet vagy a bíróságot, ha
a) a panasz alapján új elszámolást készített vagy
b) a panaszt elutasította.

* A törvényt az Országgyűlés a 2015. április 28-i ülésnapján fogadta el.
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(5) A (4) bekezdés b) pontja szerinti esetben a pénzügyi intézménynek arról is tájékoztatnia kell a Pénzügyi Békéltető 
Testületet, hogy álláspontjának kézbesítése mikor történt meg.
(6) Az elszámolás nem vitatható olyan okból, amelyet a Pénzügyi Békéltető Testület vagy a bíróság már jogerősen 
elbírált.
(7) Ha az  elszámolás vitatására jogosult ugyanazon okból nyújt be panaszt, amely okból már más az  adott 
elszámolást vitatta, a  pénzügyi intézménynek álláspontja közlésekor elegendő korábbi álláspontjáról, ha pedig 
a panaszt orvosolta, akkor – az új elszámolás másolatának egyidejű megküldésével – erről az elszámolás vitatására 
jogosult részére tájékoztatást adnia. Ha az elszámolást olyan okból vitatják, amelyet a bíróság már jogerősen elbírált, 
a pénzügyi intézménynek erről is tájékoztatást kell adnia.”

 (4) Az Elszámolási törvény 22. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  Pénzügyi Békéltető Testület a  21.  § (3)  bekezdése szerinti kérelmet háromtagú tanácsban eljárva, az  eljárás 
írásbeli lefolytatásával bírálja el azzal, hogy ha megítélése szerint az  ügy körülményei indokolják, meghallgatást 
tarthat. A tanács egyezséget jóváhagyó vagy kötelezést tartalmazó határozattal dönt, vagy a kérelmet elutasítja és 
az eljárást megszünteti. A tanács a kérelmet elutasítja és az eljárást megszünteti abban az esetben is, ha a kérelem 
nem alkalmas az érdemi elbírálásra.”

 (5) Az Elszámolási törvény 22. §-a a következő (1a)–(1c) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A 20. § (3) bekezdése szerinti esetben a Pénzügyi Békéltető Testület az eljárását felfüggeszti. A  felfüggesztés 
időtartama az eljárás határidejébe nem számít bele. Az eljárás folytatásának akkor van helye, ha
a) a  pénzügyi intézmény a  panaszt elutasítja és a  pénzügyi intézmény álláspontjának kézbesítésétől számított 
30 napon belül az  elszámolás vitatására jogosult nem kezdeményezi a  Pénzügyi Békéltető Testület eljárását és 
a kézbesítéstől számított 40 nap eltelt vagy
b) a pénzügyi intézmény panaszeljárásával szemben az elszámolás vitatására jogosult a Pénzügyi Békéltető Testület 
eljárását kezdeményezi.
(1b) Ha a Pénzügyi Békéltető Testület az eljárását az (1a) bekezdés b) pontja alapján folytatja, a Pénzügyi Békéltető 
Testület a kérelmeket együtt bírálja el.
(1c) A  Pénzügyi Békéltető Testület az  eljárását megszünteti, ha a  pénzügyi intézmény – az  új elszámolás 
megküldésével – azt jelenti be, hogy panasz alapján új elszámolást készített. A  Pénzügyi Békéltető Testületnek 
az  eljárást megszüntető döntésében tájékoztatnia kell a  kérelmezőt arról, hogy az  új elszámolással szemben 
a pénzügyi intézménynél panaszt nyújthat be.”

 (6) Az  Elszámolási törvény 22.  § (2)  bekezdése helyébe a  következő rendelkezés lép, egyidejűleg a  § a  következő 
(2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2) Az  eljáró tanács a  pénzügyi intézményt értesíti a  kérelem benyújtásáról és egyidejűleg a  kérelem másolatát 
megküldi a  pénzügyi intézménynek. Az  eljáró tanács az  értesítésben a  pénzügyi intézményt felszólítja, hogy 
15 napon belül válasziratban nyilatkozzon a  fogyasztó igényének jogosságáról és elektronikus adathordozón 
a Pénzügyi Békéltető Testület által megadott módon és formátumban küldje meg a fogyasztóval közölt elszámolást, 
továbbá az  annak alapjául szolgáló adatokat. Az  eljáró tanács felhívja a  pénzügyi intézményt arra is, hogy 
válasziratát közvetlenül a  fogyasztónak is küldje meg és egyezségi ajánlat esetén azt legkésőbb az  értesítésben 
foglalt határidőre közölje. Ha a felek között egyezség születik, az egyezség tényéről a pénzügyi intézmény az eljáró 
tanácsot értesíti, és az  aláírt egyezséget 8 napon belül megküldi. Az  írásbeli egyezség kézhezvételét követően 
a tanács az egyezséget jóváhagyja, ha az megfelel a jogszabályoknak.
(2a) Ha az eljáró tanács meghallgatást tart, a meghallgatás kitűzött időpontjáról a (2) bekezdésben meghatározott 
válaszirat beérkezését követően a feleket kellő időben, de legalább a meghallgatást 8 nappal megelőzően írásban 
értesíti.”

 (7) Az Elszámolási törvény 22. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Ha az  elszámolás vitatására jogosult ugyanazon okból benyújtott panasz alapján kéri a  Pénzügyi Békéltető 
Testület eljárását, amely okból már más az adott elszámolást vitatta és amely tekintetében
a) a  Pénzügyi Békéltető Testület olyan döntést hozott, amely miatt határidőben nem kezdeményezték a  bíróság 
eljárását vagy
b) a bíróság határozatot hozott,
a Pénzügyi Békéltető Testületnek elegendő ennek tényére utalnia a panasz elutasításakor.”

 (8) Az Elszámolási törvény 25. § (1)–(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A  fogyasztó mint kérelmező az  elszámolást készítő pénzügyi intézmény mint kérelmezett ellen, a  Pénzügyi 
Békéltető Testület eljárását követően, a Pénzügyi Békéltető Testület eljárást megszüntető döntésének vagy a 21. § 
(3) bekezdés a) pontja szerinti kérelem alapján a helyes elszámolást megállapító határozatának a fogyasztó részére 
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történő kézbesítését követő 30 napon belül a  Pénzügyi Békéltető Testület eljárást megszüntető döntésének 
vagy a  helyes elszámolást megállapító határozatának hatályon kívül helyezése iránt polgári nemperes eljárást 
kezdeményezhet. Ha a  fogyasztó a  kérelem előterjesztésében akadályozva van, akkor az  akadály megszűnésétől 
számított 30 napon belül, de legkésőbb 2016. október 31. napjáig kell a kérelmet előterjesztenie.
(2) A kérelmező a kérelmet elutasító és az eljárást megszüntető döntéssel szemben benyújtott kérelmében kérheti, 
hogy a bíróság határozatában állapítsa meg, hogy
a) a  pénzügyi intézmény elszámolása, illetve a  Pénzügyi Békéltető Testület döntése jogszabályt sért, a  Pénzügyi 
Békéltető Testület jogszabálysértő határozatát helyezze hatályon kívül és kötelezze a  pénzügyi intézményt új 
elszámolás készítésére,
b) a  panasz nem volt elkésett és így a  panasz elutasításának nem volt helye, ezért a  pénzügyi intézmény 
a panaszeljárás keretében a panasszal érdemben köteles foglalkozni és a panaszeljárást az arra irányadó szabályok 
szerint lefolytatni,
c) a  pénzügyi intézménynek a  kérelmezővel szemben az  elszámolási kötelezettsége a  2014.  évi XXXVIII.  törvény, 
illetve e törvény szerint fennáll és kötelezze a kérelmezettet az elszámolásra vagy
d) – ha a Pénzügyi Békéltető Testület a fogyasztó kérelmét nem a kérelem megalapozatlansága miatt utasította el 
és szüntette meg az eljárást – a Pénzügyi Békéltető Testület döntése jogszabályt sért, azt helyezze hatályon kívül és 
kötelezze a Pénzügyi Békéltető Testületet új eljárás lefolytatására.
(3) Ha a  Pénzügyi Békéltető Testület határozatában a  fogyasztó kérelmétől eltérően állapítja meg a  helyes 
elszámolást, a  kérelmező kérheti, hogy a  bíróság állapítsa meg, hogy a  Pénzügyi Békéltető Testület határozata 
jogszabályt sért, azt helyezze hatályon kívül és kötelezze a Pénzügyi Békéltető Testületet új eljárás lefolytatására.
(4) A  kérelmező a  (2)  bekezdés a)  pontja és – ha a  kérelmező a  fogyasztó – a  (3)  bekezdés szerinti kérelmében 
kizárólag olyan helytelen adatra, illetve számítási hibára alapítva kérheti annak megállapítását, hogy a  Pénzügyi 
Békéltető Testület eljárása jogszabályt sért, amelyre hivatkozással a Pénzügyi Békéltető Testület eljárását is kérte. Ha 
a kérelmező pénzügyi intézmény, a (3) bekezdés szerinti kérelmét kizárólag olyan tényekre alapíthatja, amelyekkel 
kimutatja, hogy a Pénzügyi Békéltető Testület határozata jogszabályt sért.”

 (9) Az Elszámolási törvény 25. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) A  kérelmező a  (2)  bekezdés d)  pontja szerinti kérelmében kizárólag olyan indokot adhat elő annak 
alátámasztására, hogy a  panasz elutasításának miért nem volt helye, amelyekkel kimutatja, hogy a  Pénzügyi 
Békéltető Testület döntése jogszabályt sért.”

 (10) Az Elszámolási törvény 27. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A polgári nemperes eljárás lefolytatására a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes törvényszék székhelyén működő 
járásbíróság – a  Fővárosi Törvényszék illetékességi területén a  Pesti Központi Kerületi Bíróság – illetékes. Belföldi 
lakóhely hiányában az  illetékességet a  fogyasztó tartózkodási helye alapozza meg; ha a  fogyasztó tartózkodási 
helye ismeretlen vagy külföldön van, az  utolsó belföldi lakóhely irányadó, ha pedig ez  nem állapítható meg vagy 
a  fogyasztónak belföldön lakóhelye nem is volt, az  illetékességet a  pénzügyi intézmény székhelye alapítja meg. 
A (3) bekezdés d) pontja szerinti nemperes eljárás lefolytatására az a bíróság illetékes, amelyik előtt a felfüggesztett 
eljárás folyamatban van.
(2) A  kérelmet a  Pénzügyi Békéltető Testülethez kell benyújtani. A  Pénzügyi Békéltető Testület a  kérelmet az  ügy 
irataival együtt, a  kérelem beérkezésétől számított 8 napon belül a  bírósághoz továbbítja. A  kérelmezőnek és 
a kérelmezettnek a beadványt – ha jogszabály a beadványra űrlapot rendszeresít – űrlapon kell benyújtania.”

 (11) Az Elszámolási törvény 27. §-a a következő (3)–(6) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A 20. § (3) bekezdése szerinti esetben a bíróság az eljárást felfüggeszti. A felfüggesztett eljárást folytatni kell, ha
a) a  pénzügyi intézmény a  panaszt elutasítja és a  pénzügyi intézmény álláspontjának kézbesítésétől számított 
30 napon belül az elszámolás vitatására jogosult nem kezdeményezi a Pénzügyi Békéltető Testület eljárását,
b) a Pénzügyi Békéltető Testület bejelenti, hogy a felek – a kérelmezővel együtt – egyezséget kötöttek,
c) a pénzügyi intézmény panaszeljárásával szemben az elszámolás vitatására jogosult a Pénzügyi Békéltető Testület 
eljárását kezdeményezi, és a Pénzügyi Békéltető Testület kérelmet elutasító és az eljárást megszüntető döntésével 
szemben a kérelmező 30 napon belül nem kérelmezte polgári nemperes eljárás lefolytatását vagy
d) a pénzügyi intézmény panaszeljárásával szemben az elszámolás vitatására jogosult a Pénzügyi Békéltető Testület 
eljárását kezdeményezte, és a Pénzügyi Békéltető Testület kérelmet elutasító és az eljárást megszüntető döntésével 
szemben a kérelmező polgári nemperes eljárás lefolytatását kérelmezte.
(4) Az eljárás felfüggesztésére a Pp. 155. §-ában foglaltakat megfelelően alkalmazni kell azzal, hogy a felfüggesztést 
elrendelő bírósági határozat ellen fellebbezésnek nincs helye.
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(5) A  bíróságnak a  felfüggesztett eljárást meg kell szüntetnie, ha a  Pénzügyi Békéltető Testület megállapította 
a helyes elszámolást és kötelezte a pénzügyi intézményt annak végrehajtására, és a pénzügyi intézmény a Pénzügyi 
Békéltető Testület határozata ellen nem kezdeményezte polgári nemperes eljárás lefolytatását. A  bíróságnak 
az  eljárást megszüntető végzésében tájékoztatnia kell a  kérelmezőt arról, hogy az  új elszámolással szemben 
a pénzügyi intézménynél panaszt nyújthat be.
(6) Ha a bíróságnak a felfüggesztett tárgyalást a (3) bekezdés d) pontja alapján kell folytatnia, a bíróság a kérelmeket 
egyesíti.”

 (12) Az Elszámolási törvény 28. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  polgári nemperes eljárásban a  bíróság kizárólag azon iratok és adatok alapján dönt, amelyek a  Pénzügyi 
Békéltető Testület eljárása során rendelkezésre álltak. Az eljárásban egyéb bizonyításnak helye nincs.”

 (13) Az Elszámolási törvény 28. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A bíróság – ha a döntéshez szükséges – a feleket meghallgathatja.”

 (14) Az Elszámolási törvény 28. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) A  22.  § (5)  bekezdése szerinti esetben a  bíróságnak elegendő azt vizsgálnia, hogy a  kérelmező olyan okból 
benyújtott panasz alapján kéri-e a bíróság eljárását, amely okból már más az adott elszámolást vitatta, és amelyet 
a Pénzügyi Békéltető Testület vagy a bíróság már jogerősen elbírált.”

 (15) Az Elszámolási törvény 32. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A  Felügyelet ellenőrzési eljárásának alapjául szolgál különösen a  pénzügyi intézmény által a  fogyasztók 
nagy számát érintően folytatott olyan gyakorlat, amely – a  kölcsönszerződés vagy a  pénzügyi lízingszerződés 
fogyasztói jellegének el nem ismerésével, azok eltérő minősítésével vagy ilyen jellegére vonatkozó megváltozott 
álláspontjának kinyilvánításával – az elszámolási kötelezettség teljesítésének elhárítására, illetve az elszámolás iránti 
igények benyújtásának megakadályozására irányul.”

 (16) Az Elszámolási törvény 18. alcíme a következő 42/A. §-sal egészül ki:
„42/A.  § A  jelzálogjoggal biztosított fogyasztói kölcsönszerződésből eredő követelésen alapuló végrehajtási 
eljárások tekintetében, ha a  41.  §-ban és a  42.  §-ban foglalt feltételek 2015. szeptember 15. napján vagy 
azt megelőzően következnek be, akkor a  41.  §-ban és 42.  §-ban meghatározott határidők kezdő időpontja 
2015. szeptember 16. napja.”

 (17) Az Elszámolási törvény 19. alcíme a következő 43/A. §-sal egészül ki:
„43/A.  § A  jelzálogjoggal biztosított fogyasztói kölcsönszerződésből eredő követelésen alapuló, 
a  2014.  évi XXXVIII.  törvény 18.  §-ában szabályozott eljárások tekintetében, ha a  43.  §-ban foglalt feltételek 
2015.  szeptember  15. napján vagy azt megelőzően következnek be, akkor a  43.  §-ban meghatározott határidők 
kezdő időpontja 2015. szeptember 16. napja.”

 (18) Az Elszámolási törvény a következő 46/A. §-sal egészül ki:
„46/A. § Felhatalmazást kap az igazságügyért felelős miniszter, hogy az e törvényben szabályozott polgári nemperes 
eljárásban alkalmazandó papír alapú űrlapokat, azok tartalmi és formai kellékeit, az  űrlapokhoz csatolható 
mellékleteket, valamint az űrlapok közzétételének módját rendeletben határozza meg.”

 (19) Az Elszámolási törvény a következő 48. §-sal egészül ki:
„48.  § (1) E  törvénynek a  banki elszámolás során tapasztalt visszaélések elleni fellépéshez szükséges törvények 
módosításáról szóló 2015.  évi LII.  törvénnyel (a  továbbiakban: Módtv.) megállapított rendelkezéseit a  Módtv. 
hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.
(2) Ha a  Módtv. hatályba lépésekor a  18.  § (1)  bekezdése szerinti határidő már megkezdődött vagy eltelt, 
az elszámoláson címzettként nem szerepelt elszámolás vitatására jogosult személy esetében a 18. § (1) bekezdése 
szerinti 30 napos határidőt a Módtv. hatályba lépésétől kell számítani.”

 (20) Az Elszámolási törvény 23. § (1) bekezdésében a „megváltoztatását” szövegrész helyébe a „hatályon kívül helyezését” 
szöveg lép.

2. § (1) Az  egyes fogyasztói kölcsönszerződések devizanemének módosulásával és a  kamatszabályokkal kapcsolatos 
kérdések rendezéséről szóló 2014. évi LXXVII. törvény (a továbbiakban: Fttv.) a következő 7/A. alcímmel egészül ki:
„7/A. Fogyasztóvédelmi ellenőrzési eljárás
16/A. § Az MNB a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: MNB törvény) szerinti 
– hivatalból megindítható – fogyasztóvédelmi ellenőrzési eljárás keretében vizsgálja, hogy a pénzügyi intézmények 
az  e  törvényben és az  e  törvény végrehajtására kiadott jogszabályokban foglaltaknak megfelelően jártak-e el. 
Az  MNB a  fogyasztóvédelmi ellenőrzés során az  MNB törvény 81–89/B.  §-ában foglalt rendelkezések megfelelő 
alkalmazásával jár el.”
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 (2) Az Fttv. 18. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép ki:
„(4) A pénzügyi intézménynek a (2) bekezdésben meghatározott fogyasztói kölcsönszerződés hátralévő futamidejét 
úgy kell megállapítania, hogy az  árfolyamgát törvényben meghatározott, a  rögzített árfolyam alkalmazási 
időszakának kezdő időpontjától számított hatvanadik hónapot követően esedékes törlesztőrészletek nem 
haladhatják meg az  árfolyamgát törvényben meghatározott, a  rögzített árfolyam alkalmazási időszakának kezdő 
időpontjától számított hatvanadik hónapban esedékes törlesztőrészlet 115 százalékát, vagy ha ez  a  mérték nem 
biztosítható, akkor a  fogyasztó számára legkedvezőbb mértékű törlesztőrészletet. A  fogyasztói kölcsönszerződés 
módosulása során a 4. § szerint kell eljárni.”

 (3) Az Fttv. 18. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A  fogyasztó a  (2)  bekezdésben meghatározott fogyasztói kölcsönszerződések esetében – az  árfolyamgát 
törvényben meghatározott rögzített árfolyam alkalmazási időszak kezdő időpontjától számított hatvanadik 
hónapig  – bármikor kezdeményezheti a  fogyasztói kölcsönszerződés olyan módosítását, amely alapján 
a  (2)  bekezdésben meghatározott időszak alatt is az  ott meghatározott törlesztőrészletnél magasabb 
törlesztőrészletet fizet. A  felek a  kezdeményezés kézhezvételét követő harminc nap utáni első törlesztőrészlet 
esedékességétől a  szerződést a kezdeményezésnek megfelelően módosítják. A szerződés módosítása során a 4. § 
szerint kell eljárni, valamint a szerződés módosítását követően a (4) bekezdésben foglaltakat nem kell alkalmazni.”

 (4) Az Fttv. 19. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Felhatalmazást kap az  igazságügyért felelős miniszter, hogy rendeletben határozza meg a  7. alcím szerinti 
polgári nemperes eljárásban alkalmazandó papír alapú űrlapokat, azok tartalmi és formai kellékeit, az űrlapokhoz 
csatolható mellékleteket, valamint az űrlapok közzétételének módját.”

3. §  Ez a törvény a kihirdetését követő 10. napon lép hatályba.

 Áder János s. k., Lezsák Sándor s. k.,
 köztársasági elnök az Országgyűlés alelnöke

2015. évi. LIII. törvény
egyes energetikai tárgyú törvények módosításáról*

1. A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény módosítása

1. § (1) A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Bt.) 20. § (3) bekezdés b) pont ba) alpontja helyébe 
a következő rendelkezés lép:
(A bányajáradék mértéke a hatósági engedély alapján kitermelt ásványi nyersanyag mennyisége után keletkező értéknek 
az 1998. január 1. előtt termelésbe állított szénhidrogén mezőkön kitermelt földgáz esetében)
„ba) J%-a, ahol

J =
P – A * k

* 100
P

J: a bányajáradék százalékos mértéke;
P: az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók ellátása érdekében értékesített földgáz esetén az egyetemes 
szolgáltatók részére vételre felajánlott földgázforrás és a hazai termelésű földgáz mennyiségéről és áráról, valamint 
az  igénybevételre jogosultak és kötelezettek köréről szóló jogszabályban megállapított hatósági ár; szabadáras 
értékesítés esetén a  földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó árak képzéséről szóló miniszteri 
rendeletben elismert földgáz aktuális ár tárgyévet megelőző, éves, USA-dollárban kifejezett átlagának és az  MNB 
hivatalos napi árfolyamainak átlagának szorzata;
A: a hazai kitermelésű földgáz elismert értéke 2003-ban;
k: korrekciós tényező, melynek értéke 2003-ban 1, és az ezt követő években évenként 0,24-gyel növekszik;”

* A törvényt az Országgyűlés a 2015. április 28-i ülésnapján fogadta el.
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 (2) A Bt. 20. § (3) bekezdése a következő i) ponttal egészül ki:
(A bányajáradék mértéke a  hatósági engedély alapján kitermelt ásványi nyersanyag mennyisége után keletkező 
értéknek:)
„i) a nem hagyományos eredetű és különleges eljárással kitermelhető szénhidrogén esetében 2%-a.”

2. §  A Bt. 31. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A bányafelügyelet engedélye szükséges
a) az  1.  § (1)  bekezdés a)–m)  pontjában meghatározott tevékenységek gyakorlásához szükséges építmények, 
létesítmények és berendezések, továbbá a  cseppfolyós propán-, butángázok és ezek elegyei töltő és tároló 
létesítményeinek és elosztóvezetékeinek építéséhez, használatbavételéhez, javításához, átalakításához, bontásához 
és felhagyásához, valamint
b) egyes nyomástartó berendezések építéséhez, használatbavételéhez, javításához, átalakításához
[a továbbiakban az a)–b) pont szerinti építmények együttesen: sajátos építmény].”

3. § (1) A Bt. 31. § (3) bekezdésében
a) az „a) vagy b) pontja” szövegrész helyébe az „a), b) vagy c) pontja”,
b) a „c) vagy d) pontja” szövegrész helyébe a „d) pontja” szöveg
lép.

 (2) A Bt. 50/A. § (1) bekezdés 15. pontjában a „bányafelügyeletek kijelölésére,” szövegrész helyébe a „bányafelügyeletek 
kijelölésére, valamint a felügyeleti díj megosztására,” szöveg lép.

 (3) A  Bt. 50/A.  § (2)  bekezdés h)  pontjában a „körének” szövegrész helyébe a „körének és az  arról szóló jelentéstételi 
kötelezettségnek” szöveg lép.

 (4) A Bt. 50/A. § (3) bekezdés a) pontjában „kezelésének, megosztásának és nyilvántartásának szabályait, az igazgatási 
szolgáltatási díjak alá nem tartozó” szövegrész helyébe „kezelésének és nyilvántartásának szabályait, az  igazgatási 
szolgáltatási díjak és a jogszabályban meghatározható egyéb” szöveg lép.

4. §  Hatályát veszti a  Bt. 20.  § (3)  bekezdés d)  pontjában „ , a  nem hagyományos eredetű és különleges eljárással 
kitermelhető szénhidrogén” szövegrész.

2. A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló  
2003. évi CXXVII. törvény módosítása

5. §  Hatályát veszti a  jövedéki adóról és a  jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003.  évi 
CXXVII. törvény 116/C. §-a.

3. A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény módosítása

6. §  A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény (a továbbiakban: Tszt.) 4. § (1) bekezdése a következő g) ponttal 
egészül ki:
[A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (a  továbbiakban: Hivatal) az  e  törvény hatálya alá tartozó és 
hatáskörébe utalt létesítmények és engedélyesek tekintetében]
„g) elvégzi a távhőszolgáltató működési területén a felhasználói elégedettségi szint, továbbá a távhőszolgáltatóval 
szembeni elvárás, valamint a távhőszolgáltatás jellemzőinek felmérését.”

7. §  A Tszt. 60. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A  Hivatal elnöke rendeletben állapítja meg az  engedélyes és az  értékesítő által rendszeres és rendkívüli 
adatszolgáltatás keretében szolgáltatandó adatok körét, a teljesítés módjára vonatkozó követelményeket, valamint 
az adatszolgáltatási kötelezettség határidejét.”

8. §  Hatályát veszti a Tszt.
a) 57/D. § (6) bekezdése,
b) 60. § (2) bekezdés f ) pontja.
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4. A földgáz biztonsági készletezéséről szóló 2006. évi XXVI. törvény módosítása

9. §  A földgáz biztonsági készletezéséről szóló 2006.  évi XXVI.  törvény (a  továbbiakban: Fbkt.) A  biztonsági készlet 
felhasználása alcíme a következő 4/A. §-sal egészül ki:
„4/A.  § (1) Földgázkereskedő lehetetlenülése esetén az  érintett felhasználók földgázellátását a  végső menedékes 
földgázkereskedő kijelöléséig a biztonsági földgázkészletből kell biztosítani.
(2) A  földgázkereskedő lehetetlenülése esetén a  Hivatal a  földgázkereskedő engedélyét felfüggesztő határozatát 
az  érintett földgázkereskedő és rendszerüzemeltetők mellett, egyidejűleg a  Szövetséggel is közli. A  Szövetség 
a  határozat közlésének időpontjától a  végső menedékes földgázkereskedő kijelölésének időpontjáig köteles 
a  biztonsági földgázkészletből a  szükséges földgázmennyiséget a  szállítási rendszerüzemeltető rendelkezésére 
bocsátani az érintett felhasználók folyamatos földgázellátásának biztosítása érdekében.
(3) A  kijelölt végső menedékes földgázkereskedő a  határozat közlésének időpontjától a  kijelölés időpontjáig 
felhasznált biztonsági készlet mennyiségének ellenértékét, valamint a  szállítással és kitárolással kapcsolatos 
költségeket köteles megfizetni a  Szövetség részére a  kijelölés időpontjától számított 90 napon belül a  szállítási 
rendszerüzemeltető által kiállított jegyzőkönyv alapján.
(4) Az érintett felhasználók a felfüggesztő határozat közlésének időpontja és a végső menedékes földgázkereskedő 
kijelölésének időpontja közötti fogyasztásukat a  kijelölést követően a  kijelölt végső menedékes kereskedővel 
kötelesek elszámolni és annak ellenértékét számára kötelesek megtéríteni.
(5) A biztonsági készletnek a földgázkereskedő lehetetlenülése esetén történő felhasználására vonatkozó részletes 
szabályokat – különösen a felhasználásra kerülő biztonsági készlet árának megállapítására vonatkozó előírásokat – 
a végső menedékes szolgáltatásról szóló kormányrendelet tartalmazza.”

10. §  Az Fbkt. 13. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Felhatalmazást kap a  Kormány, hogy rendeletben szabályozza a  biztonsági készletnek a  földgázkereskedő 
ellehetetlenülése esetén történő felhasználására vonatkozó részletes szabályokat.”

11. §  Hatályát veszti az Fbkt.
a) 4. § (2) bekezdésében az „ , a visszapótláshoz tartozó határkeresztező kapacitásokat,” szövegrész,
b) 13. § (3) bekezdésében a „ , valamint a visszapótláshoz tartozó határkeresztező” szövegrész.

5. A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény módosítása

12. §  A villamos energiáról szóló 2007.  évi LXXXVI.  törvény (a  továbbiakban: VET) a  Mentesítés a  hozzáférési szabályok 
alkalmazása alól alcímet megelőzően a következő 36/A. §-sal egészül ki:
„36/A. § Magyarország államhatárát kizárólag az átviteli hálózat részét képező vezeték keresztezheti.”

13. §  A VET 47/A. §-a a következő (5) és (6) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Az  egyetemes szolgáltatásra nem jogosult felhasználó kikapcsolásának és visszakapcsolásának 
kezdeményezésére vonatkozó szabályokat a villamosenergia-kereskedő üzletszabályzata tartalmazza.
(6) A  kikapcsolás felhasználónak felróható elmaradásából vagy késedelméből eredő villamosenergia-fogyasztás, 
valamint -rendszerhasználat ellenértékét a kikapcsolásig a felhasználó köteles megfizetni.”

14. §  A VET 50/A. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az  egyetemes szolgáltató az  ügyfélszolgálatok fenntartása tekintetében – a  47.  § (2)–(5)  bekezdésében 
foglaltakon felül – köteles a  járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló kormányrendeletben felsorolt járásonként 
legalább egy ügyfélszolgálatot működtetni. Ha a  járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló kormányrendeletben 
felsorolt járásnak csak egy része tartozik az  egyetemes szolgáltató működési területéhez, úgy az  egyetemes 
szolgáltató jogosult a  Vhr.-ben meghatározottak szerint az  ügyfélszolgálatot összevontan kezelni. A  főváros 
területén a  lakossági fogyasztók arányában létesítendő ügyfélszolgálatok típusát, minimális számát a  Vhr., 
az  ügyfélszolgálatok elhelyezésére és működtetésére vonatkozó részletes szabályokat a  Vhr. és az  egyetemes 
szolgáltató üzletszabályzata tartalmazza. Az  egyetemes szolgáltató e  kötelezettségének olyan, az  ügyfélforgalom 
számára nyitva álló helyiségben is eleget tehet, amelyet más szolgáltatóval, közszolgáltatóval vagy közfeladatot 
ellátó jogi személlyel együttműködve tart fenn.”
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15. §  A Vet. 59. §-a következő (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) A  hálózathasználati szerződés felek általi megszegésére vonatkozó jogkövetkezmények mértékével és 
alkalmazásukkal kapcsolatos rendelkezéseket a Hivatal elnöke rendeletben határozza meg.”

16. §  A Vet. a következő 62/A. §-sal egészül ki:
„62/A.  § Az  egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználó esetén a  villamosenergia-vásárlási szerződés felek általi 
megszegésére vonatkozó jogkövetkezmények mértékével és alkalmazásukkal kapcsolatos rendelkezéseket a Hivatal 
elnöke rendeletben határozza meg.”

17. §  A VET 143. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A  villamosenergia-iparban fennálló vagy eltöltött munkaviszonnyal összefüggésben nyújtott kedvezményes 
árú villamosenergia-ellátás szabályozásában bekövetkező változást az  ellátási körülmények megváltozásának kell 
tekinteni.”

18. §  A VET 159. § (5) bekezdése a következő 4. ponttal egészül ki:
(A Hivatal a felhasználók védelmével kapcsolatos feladatai körében:)
„4. elvégzi az engedélyes működési területén a felhasználói elégedettségi szint, továbbá az egyes engedélyesekkel 
szembeni elvárás, valamint a villamosenergia-ellátás jellemzőinek felmérését.”

19. §  A VET 168. §-a a következő (18) bekezdéssel egészül ki:
„(18) A Hivatal az 57. § (4a) és (5) bekezdése szerinti panaszokról a Ket. szerinti hatósági eljárásban hoz döntést.”

20. § (1) A VET 169. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép és a § a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A felek erre irányuló megállapodása esetén az Energetikai Állandó Választottbíróság eljárásának van helye hazai 
és nemzetközi ügyekben, ha legalább a felek egyike
a) e törvény, a Get. vagy a Tszt. szerinti engedélyköteles tevékenységet folytató engedélyes, vagy
b) Magyarországon engedélykötelesnek minősülő energetikai tevékenységet folytató külföldi székhelyű gazdasági 
társaság.
(3a) Az Energetikai Állandó Választottbíróság eljárásának nincs helye, ha a  felek egyike a Ptk. szerint fogyasztónak 
minősülő személy.”

 (2) A VET 169. § (5) bekezdése a következő mondattal egészül ki:
„A feleknek egyesbíró esetén az egyesbírót, eljáró tanács esetén legalább a tanács elnökét a választottbírói testület 
tagjai közül kell kijelölniük.”

 (3) A VET 169. §-a a következő (14)–(17) bekezdésekkel egészül ki:
„(14) Az Energetikai Állandó Választottbíróság szabályzatait az alapító okirata szerint maga állapítja meg.
(15) Az  Energetikai Állandó Választottbíróság eszközei nem vonhatók el, azok kizárólag a  tevékenysége 
gyakorlásával kapcsolatban használhatóak fel.
(16) Az  Energetikai Állandó Választottbíróság tevékenysége a  választottbíráskodás és annak szervezése, ideértve 
az ezzel kapcsolatos tudományos, oktatási és tájékoztatási tevékenységet, valamint szervezetének működtetését is. 
Az Energetikai Állandó Választottbíróság vállalkozói tevékenységet nem végezhet.
(17) Az  Energetikai Állandó Választottbíróság szabad pénzeszközét kizárólag bankbetétben tarthatja vagy 
állampapírba fektetheti be.”

21. §  A VET 170. § (5) bekezdése a következő 4. és 5. ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a Hivatal elnöke, hogy rendeletben állapítsa meg)
„4. e  törvény szerint rendszeres adatszolgáltatásra kötelezettek által szolgáltatandó adatok körét, a  teljesítés 
módjára vonatkozó követelményeket, valamint az adatszolgáltatási kötelezettség határidejét, továbbá a rendkívüli 
adatszolgáltatásra kötelezettek körét és a rendkívüli adatszolgáltatással kapcsolatos rendelkezéseket;
5. a  hálózathasználati szerződés és az  egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználó esetén a  villamosenergia-
vásárlási szerződés felek általi megszegésére vonatkozó jogkövetkezmények mértékére és alkalmazására vonatkozó 
rendelkezéseket;”
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22. §  A VET a következő 178/R. §-sal egészül ki:
„178/R.  § E  törvénynek az  egyes energetikai tárgyú törvények módosításáról szóló 2015.  évi LIII.  törvénnyel 
megállapított 168. § (18) bekezdését a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”

23. §  A VET 184. § (4) bekezdés d) pont db) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Ez a törvény 170. § (1) bekezdés 26. pontja]
„db) a  256/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 3. és 5.  cikke szerinti adatközlés formájáról és egyéb 
technikai részleteiről, valamint a  2386/96/EK és a  833/2010/EU, Euratom bizottsági rendelet hatályon kívül 
helyezéséről szóló 2014. október 16-i, 1113/2014/EU európai bizottsági végrehajtási rendelet”
(végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.)

24. §  A VET
a) 3.  § 42.  pontjában az  „a felhasználót” szövegrész helyébe az  „a lakóépületet, mint felhasználót a  közös 

fogyasztás vonatkozásában” szöveg;
b) 140.  § (3)  bekezdésében az „egyetemes szolgáltató esetén az  egyetemes szolgáltatók által alkalmazható 

számlaképről szóló miniszteri rendeletben” szövegrész helyébe az  „egyetemes szolgáltatás esetén 
az egységes közszolgáltatói számlaképről szóló törvényben” szöveg;

c) 168.  § (17)  bekezdésében a „tekintetében a” szövegrész helyébe a „tekintetében – a  (18)  bekezdés szerinti 
eltéréssel – a” szöveg;

d) 169. § (7) bekezdésében a „miniszter” szövegrész helyébe a „Hivatal elnöke” szöveg
lép.

6. A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény módosítása

25. § (1) A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény (a továbbiakban: GET) 3. § 4. pontja helyébe a következő rendelkezés 
lép:
(E törvény alkalmazásában:)
„4. Csatlakozóvezeték: a  felhasználási helyet magába foglaló ingatlan telekhatárától, mint elosztói kiadási ponttól 
a fogyasztói főcsapig terjedő vezeték.”

 (2) A GET 3. § 7. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában:)
„7. Egybefüggő telephely: telephelyi szolgáltatás esetén a  gázfelhasználó tulajdonában, kezelésében vagy 
használatában lévő egybefüggő ingatlan, ahol a  csatlakozóvezeték, a  felhasználói berendezés, a  gázfogyasztást 
szolgáló nyomásszabályozó, a gázmérőhely vagy a fogyasztói főcsap van. Egy telephely több felhasználási helyet is 
tartalmazhat.”

26. §  A GET 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  földgázszállítási tevékenység gyakorlásához a  szállítási rendszerüzemeltetőnek – a  121/I.  § szerinti eset 
kivételével – rendelkeznie kell az általa üzemeltetett szállítóvezeték tulajdonjogával.”

27. §  A GET 12. § b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A rendszerirányítási tevékenység körében a rendszerirányítást végző szállítási rendszerüzemeltető feladata:)
„b) az együttműködő földgázrendszer – az ésszerű keresletnek való hosszú távú megfelelés és az ellátásbiztonság 
garantálása érdekében szükséges – fejlesztéseinek összehangolása a szállítási rendszerüzemeltetők által a hozzájuk 
csatlakozó egyéb rendszerüzemeltetők javaslatainak figyelembevételével a 10 éves fejlesztési javaslat elkészítése és 
a Hivatalhoz való beterjesztése,”

28. §  A GET a következő 19/A. §-sal egészül ki:
„19/A.  § Az  elosztóhálózat-használati szerződés felek általi megszegésére vonatkozó jogkövetkezmények 
mértékével és alkalmazásukkal kapcsolatos rendelkezéseket a Hivatal elnöke rendeletben határozza meg.”

29. §  A GET 20. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (1a)–(1c) bekezdéssel egészül ki:
„(1) A  telephelyi vezetéken földgázt értékesítő gazdálkodó szervezetek jogosultak a  Hivatalhoz a  2005. 
augusztus 1-jét megelőzően általuk létesített vagy üzemeltetett telephelyi vezeték működtetésére vonatkozó 
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telephelyi szolgáltatói engedély iránti kérelmet benyújtani. Ha az  érintett gazdálkodó szervezetek nem élnek 
e  jogosultságukkal, a  Hivatal a  telephelyi vezetéken keresztül földgázt vételező fogyasztó kérelmére, vagy ha 
a  telephelyi vezetéken földgázt értékesítő gazdálkodó szervezet nem tartja be az  (1b)  bekezdés rendelkezéseit, 
hivatalból telephelyi szolgáltatói engedély iránti kérelem benyújtására kötelezheti a telephelyi vezeték tulajdonosát.
(1a) Ha a  telephelyi vezetéken földgázt értékesítő gazdálkodó szervezet vagy a  telephelyi vezetéken keresztül 
földgázt vételező fogyasztó az  (1) bekezdés szerint nem nyújt be kérelmet a Hivatalhoz vagy a Hivatal a kérelmet 
elutasítja, a  földgázt értékesítő gazdálkodó szervezet kizárólag a  földgázelosztó hozzájárulásával végezheti 
tevékenységét.
(1b) A  telephelyi vezetéken földgázt értékesítő gazdálkodó szervezet méltányos, költségalapú térítés ellenében 
biztosíthatja a  földgáz továbbadását a  vételező fogyasztó igénye esetén a  fizetendő díjaira vonatkozó részletes 
tájékoztatása mellett.
(1c) A telephelyi vezetéken keresztül földgázt vételező fogyasztó nem minősül felhasználónak.”

30. §  A GET 28/A. §-a a következő (3a)–(3b) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) Az  egyetemes szolgáltatásra nem jogosult felhasználó kikapcsolásának és visszakapcsolásának 
kezdeményezésére vonatkozó szabályokat a földgázkereskedő üzletszabályzata tartalmazza.
(3b) A kikapcsolás felhasználónak felróható elmaradásából vagy késedelméből eredő földgáz-fogyasztás, valamint 
rendszerhasználat ellenértékét a kikapcsolásig a felhasználó köteles megfizetni.”

31. §  A GET 38. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az  egyetemes szolgáltatási szerződés felek általi megszegésére vonatkozó jogkövetkezmények mértékével és 
alkalmazásukkal kapcsolatos rendelkezéseket a Hivatal elnöke rendeletben határozza meg.”

32. §  A GET 41. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1) Ha a  felhasználókat ellátó földgázkereskedő gazdasági-pénzügyi helyzetének, földgázbeszerzésének vagy 
rendszerhasználatának ellehetetlenülése következtében a  felhasználók földgázzal történő ellátása veszélybe kerül, 
az  érintett felhasználók földgázellátását a  végső menedékes földgázkereskedő kijelöléséig – a  végső menedékes 
szolgáltatásról szóló kormányrendeletben meghatározottak szerint – a biztonsági földgázkészletből kell biztosítani.
(1a) Az  (1)  bekezdés szerinti kijelölést követően a  végső menedékes földgázkereskedő biztosítja a  felhasználók 
földgázellátását.”

33. §  A GET 53. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„53.  § (1) Az  egyablakos kapacitásértékesítő a  működési engedélyében meghatározottak szerint jogosult 
az egyablakos kiszolgálású nemzetközi szállítóvezetéken kapacitást értékesíteni.
(2) Az  együttműködő földgázrendszerhez csatlakozó egyablakos kiszolgálású nemzetközi szállítóvezeték 
üzemeltetője köteles betartani a  földgázellátási zavar vagy válsághelyzet kezelésére vonatkozó szabályokat és 
utasításokat.”

34. §  A GET 62. § (4) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A  vásárolt kapacitás tulajdonosa az  igénybe nem vett vásárolt kapacitás mértékéig a  kapacitáslekötési jogot 
írásbeli szerződéssel az adott felhasználási helyen más felhasználónak az e törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról 
szóló kormányrendeletben foglaltak szerint átadhatja.”

35. §  A GET 63. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Az egyetemes szolgáltató az ügyfélszolgálatok fenntartása tekintetében – az (1) és (2) bekezdésben és a 63/A. § 
(1)  bekezdésében foglaltakon felül – köteles a  járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló kormányrendeletben 
felsorolt járásonként legalább egy ügyfélszolgálatot működtetni. Ha a  járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 
kormányrendeletben felsorolt járásnak csak egy része tartozik az  egyetemes szolgáltató működési területéhez, 
úgy az  egyetemes szolgáltató jogosult az  e  törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló kormányrendeletben 
meghatározottak szerint az  ügyfélszolgálatot összevontan kezelni. A  főváros területén a  lakossági fogyasztók 
arányában létesítendő ügyfélszolgálatok minimális számát az  e  törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 
kormányrendelet, az  ügyfélszolgálatok elhelyezésére, típusára és működtetésére vonatkozó részletes szabályokat 
az  e  törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló kormányrendelet és az  üzletszabályzat tartalmazza. 
Az  egyetemes szolgáltató e  kötelezettségének olyan, az  ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségben is eleget 
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tehet, amelyet más szolgáltatóval, közszolgáltatóval vagy közfeladatot ellátó jogi személlyel együttműködve tart 
fenn.”

36. §  A GET a következő 77/A. §-sal egészül ki:
„77/A.  § Ha a  felhasználási helyen a  távhőszolgáltatásról szóló törvény szerinti engedélyes működési engedélyét 
a Hivatal visszavonja, és a  távhőszolgáltatásról szóló törvény szerinti új engedélyest jelöl ki, a  rendszerüzemeltető 
–  a  felhasználási hely korábbi rendszerhasználati és földgáz-kereskedelmi szerződésében szabályozott 
jogviszonyból eredő kötelezettségek teljesülésétől függetlenül – a kijelölés napjától köteles biztosítani a hozzáférést 
a távhőszolgáltatásról szóló törvény szerinti kijelölt engedélyes vagy az őt ellátó földgázkereskedő részére.”

37. §  A GET 96. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A  szállítóvezetéken bekövetkező földgázellátási zavar eredményeképpen az  elosztóvezetéken keletező 
üzemzavar a  földgázelosztó működési körén kívül eső földgázellátási zavarnak minősül. Ezen földgázellátási zavar 
megszüntetése érdekében a szállítási rendszerüzemeltető és a földgázelosztó köteles együttműködni.”

38. §  A GET 103. § (2a) bekezdés f ) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A földgázellátással összefüggésben)
„f ) az  egyetemes szolgáltató és a  földgázellátásról szóló 2003.  évi XLII.  törvény szerinti közüzemi nagykereskedő 
forrásaival rendelkező földgázkereskedő (a  továbbiakban: volt közüzemi nagykereskedő) a  (2)  bekezdés 
f ) pontjában”
(foglalt árat vagy díjat köteles megfizetni.)

39. §  A GET 114. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A  telephelyi vezetéken földgázt értékesítő gazdálkodó szervezet jogosult telephelyi szolgáltatói engedélyt 
kérni. A telephelyi szolgáltatói engedély – a telephelyi felhasználók vonatkozásában – kiterjed a telephelyi vezeték 
üzemeltetésére és a földgáz értékesítésre is, e jogosultság azonban nem kizárólagos jog.”

40. §  A GET 115/C. §-a az alábbi (3a) és (3b) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) Az  átvétellel érintett felhasználók ellátása érdekében a  szállítóvezeték kilépési pontjára vonatkozó 
kapacitáslekötések, valamint a  tárolói kapacitáslekötések az  átvétel napjával átszállnak az  átadó egyetemes 
szolgáltatóról az  átvevő egyetemes szolgáltatóra. Az  érintett rendszerüzemeltetők kötelesek az  átadó egyetemes 
szolgáltatóval kötött kapacitáslekötési szerződésekben a  lekötött kapacitás mértékét ennek megfelelően 
csökkenteni. Az átvevő egyetemes szolgáltató, illetve az őt ellátó földgázkereskedő a gázév végéig köteles ezeket 
a  kapacitásokat lekötni, szállítói kapacitás esetében a  kapacitásdíjat a  gázév végéig, tárolási kapacitás esetében 
a tárolási év végéig időarányosan megfizetni.
(3b) Az  átadó egyetemes szolgáltató által az  átvétellel érintett felhasználók ellátása érdekében betárolt 
földgázkészletet az  átadó egyetemes szolgáltató köteles az  átvevő egyetemes szolgáltató, illetve az  őt ellátó 
földgázkereskedő részére értékesíteni. Az értékesítési ár a földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó árak 
képzéséről szóló miniszteri rendelet szerinti elismert tárolói készletérték, figyelembe véve a betárolt hazai termelésű 
földgáz árát.”

41. §  A GET 117. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Az  egyablakos kiszolgálású nemzetközi szállítóvezeték üzemeltetője a  szállítóvezeték Magyarország 
államhatárán belüli szakaszát szállítási rendszerüzemeltetői engedély alapján működtetheti.”

42. §  A GET 119. §-a a következő (6a) bekezdéssel egészül ki:
„(6a) A  távhőszolgáltatásról szóló törvény szerinti engedélyes, mint felhasználó ellátására történő (6)  bekezdés 
szerinti kényszerkijelölés egy alkalommal 90 napra történhet. A  kijelölt földgázkereskedő köteles biztosítani 
a  földgázforrást a  felhasználó részére. A  kijelölt földgázkereskedő a  kijelölés időtartamára a  gázátadó állomási 
és az  elosztóvezetéki kiadási pont lekötött kapacitását másodlagos kapacitáskereskedelem formájában veszi át 
a lekötött kapacitással rendelkező rendszerhasználótól.”



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2015. évi 65. szám 5945

43. § (1) A GET 127. §-a következő ly) ponttal egészül ki:
(A Hivatal a  földgázellátással, a  földgázellátás biztonságának és a  földgázpiac hatékony működésének felügyeletével, 
továbbá az  egyenlő bánásmód követelményének érvényesítésével, és a  hatásos verseny elősegítésével kapcsolatos 
feladatai körében:)
„ly) elvégzi az engedélyes működési területén a felhasználói elégedettségi szint, továbbá az egyes engedélyesekkel 
szembeni elvárás, valamint a földgázellátás jellemzőinek felmérését;”

 (2) A GET 127. § s) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Hivatal a  földgázellátással, a  földgázellátás biztonságának és a  földgázpiac hatékony működésének felügyeletével, 
továbbá az  egyenlő bánásmód követelményének érvényesítésével, és a  hatásos verseny elősegítésével kapcsolatos 
feladatai körében:)
„s) jogosult feladatának ellátása érdekében – jogszabályban meghatározott módon – az  engedélyes társaság, 
a PB-gáz forgalmazó, a PB-gáz kiskereskedő, a mintaprojektet végző társaság, valamint a hazai termelésű földgázt 
termelő irataiba betekinteni – ideértve a  Ptk. 2:47.  § (1)  bekezdése szerinti üzleti titkot tartalmazó iratokat 
is  – a  tevékenységekre vonatkozó iratokról másolatot, kivonatot készíteni, feladatai ellátásához az  engedélyes 
társaságtól, a PB-gáz forgalmazótól, a PB-gáz kiskereskedőtől, a mintaprojektet végző társaságtól, valamint a hazai 
termelésű földgázt termelőtől eseti és rendszeres információkat kérni, amelyeket köteles a  Ket. adatkezelésre 
vonatkozó szabályai szerint kezelni;”

44. §  A GET 132. § 53. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg)
„53. az  e  törvény szerinti, a  PB-gáz tartályban vagy palackban történő forgalmazásának, valamint a  turista 
használatú palackba történő PB-gáz-átfejtés szabályait és hatósági felügyeletét, az  e  tevékenységre jogosító 
engedély kiadásának rendjét, az  e  tevékenységet folytatókról vezetett nyilvántartás személyes adatot nem 
tartalmazó adattartalmát, a  nyilvántartás vezetésére vonatkozó részletes eljárási szabályokat, a  fogyasztóvédelmi 
előírásokat, továbbá az  e  tevékenységekre jogszabályban vagy hatósági határozatban előírt kötelezettségek 
megszegése esetén alkalmazandó jogkövetkezményeket.”

45. §  A GET 133. § (1) bekezdés 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendeletben állapítsa meg)
„3. az  egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódóan az  árakat, az  áralkalmazási feltételeket, az  árszabályozás kereteit 
és a  nagycsaládosokat megillető kedvezményre vonatkozó szabályokat; a  felajánlás részletszabályait, a  felajánlott 
földgázforrás árát, az  igénybevételre jogosultak körét, a  földgázforrás átadására vonatkozó rugalmassági 
szabályokat; a  felajánlás keretében, a  141–141/A.  §, a  141/C.  §, a  141/I.  § és a  141/J.  § szerinti szerződések 
alapján értékesített földgázforrás mennyiségét és árát, valamint az  ezen földgázforrásokhoz kapcsolódóan 
a  rendszerhasználati és mobilgáz-finanszírozási költségek indokolt értékeihez képest megképződő többlet, vagy 
veszteség elszámolásának szabályait; a 141/A–141/C. §-ban és a 141/I–141/J. §-ban foglaltak megsértése, valamint 
a  rendeletben meghatározott mennyiségtől való eltérés esetén alkalmazandó jogkövetkezményeket; a  kapcsolt 
termelésszerkezet-átalakítási hozzájárulás és a kiegyenlítő hozzájárulás mértékét,”

46. §  A GET 133. § (2) bekezdés 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap az iparügyekért felelős miniszter, hogy rendeletben állapítsa meg)
„1. a  műszaki-biztonsági szempontból jelentős munkakörök betöltéséhez szükséges szakmai képesítést és 
gyakorlatot, valamint az ilyen munkakörben foglalkoztatottak időszakos továbbképzésével kapcsolatos szabályokat,”

47. §  A GET 133/A. §-a a következő 7. és 8. ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a Hivatal elnöke, hogy rendeletben állapítsa meg)
„7. e  törvény szerint rendszeres adatszolgáltatásra kötelezettek által szolgáltatandó adatok körét, a  teljesítés 
módjára vonatkozó követelményeket, az  adatszolgáltatási kötelezettség határidejét, valamint a  rendkívüli 
adatszolgáltatásra kötelezettek körét és a rendkívüli adatszolgáltatással kapcsolatos rendelkezéseket;
8. az  elosztóhálózat-használati szerződés és az  egyetemes szolgáltatási szerződés felek általi megszegésére 
vonatkozó jogkövetkezmények mértékére és alkalmazására vonatkozó rendelkezéseket;”
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48. §  A GET 141/C. §-a a következő (12) bekezdéssel egészül ki:
„(12) A (2) bekezdés szerinti földgázkereskedő az egyes energetikai tárgyú törvények módosításáról szóló 2015. évi 
LIII. törvény (a továbbiakban: Mód. 7. törvény) hatálybalépését követő három munkanapon belül kezdeményezheti 
az  egyetemes szolgáltatói engedéllyel nem rendelkező volt közüzemi nagykereskedőnél a  szerződés 
2015. szeptember 30-áig történő meghosszabbítását, változatlan szerződéses feltételek mellett.”

49. §  A GET a következő 141/I–141/K. §-sal egészül ki:
„141/I.  § (1) A  hazai termelésű földgázt termelő az  egyetemes szolgáltatás keretében vételező felhasználók 
részére történő értékesítés céljából és ellátásuk mértékéig köteles a  hazai termelésű földgázt a  Mód. 7.  törvény 
hatálybalépését követő harmadik munkanapon 3 munkanapig tartó ajánlati kötöttség mellett az  egyetemes 
szolgáltatói engedéllyel nem rendelkező volt közüzemi nagykereskedő részére a  2015. július 1. és 2016. 
szeptember 30. közötti időszakra vételre felajánlani. A hazai termelésű földgázt termelő az ajánlat elfogadása esetén 
köteles az igénylővel szerződést kötni.
(2) Az  egyetemes szolgáltatói engedéllyel nem rendelkező volt közüzemi nagykereskedő szabadon dönthet arról, 
hogy köt-e az (1) bekezdés alapján szerződést.
(3) E § alapján kizárólag olyan szerződés köthető, amely a Felajánlási rendeletben szabályozott lényeges szerződési 
feltételeket, különösen az  árat és a  mennyiséget, a  Felajánlási rendelet mindenkori tartalmának megfelelően 
határozza meg. A megkötött szerződés a szerződés lejártának napjáig nem szüntethető meg.
(4) A (3) bekezdés szerinti szerződést legkésőbb a megkötést követő munkanapon meg kell küldeni a Hivatalnak.
(5) A  Hivatal ellenőrzi, hogy az  egyetemes szolgáltatói engedéllyel nem rendelkező volt közüzemi nagykereskedő 
kizárólag egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók ellátására fordította a  (3)  bekezdés szerinti szerződés 
alapján átvett földgázt.
(6) A  miniszter – a  Hivatal javaslata alapján – a  Felajánlási rendeletben állapítja meg az  (1)  bekezdés szerint 
vételre felajánlott, hazai termelésű földgáz árát és mennyiségét. Az  ármegállapítás során figyelembe kell venni 
az  egyetemes szolgáltatás keretében vételező felhasználók költséghatékony ellátásának követelményét. Ha 
a Felajánlási rendelet vagy annak módosítása olyan időpontban lép hatályba, amely időpontban már új szabályozási 
időszak kezdődött, akkor a Felajánlási rendeletben vagy annak módosításában meghatározott földgázmennyiségbe 
be kell számítani a  megkezdődött új szabályozási időszakban a  szerződő félnek már ténylegesen átadott 
mennyiséget.
(7) A hazai termelésű földgáz Felajánlási rendeletben meghatározott szabályok szerinti veszteségelszámolás nélkül 
számított, súlyozott éves átlagára nem lehet kevesebb, mint 0,907 Ft/MJ. A súlyozott éves átlagárba – mint a hazai 
termelésű földgáz termék-átlagárába – nem számítható bele a  hazai termelésű földgáz értékesítésére vonatkozó 
szerződésbe a (10) bekezdés szerint belefoglalt, a vásárló részére átadott lekötött kapacitás ellenértéke.
(8) A  Felajánlási rendeletben meghatározott földgázmennyiséget a  földgáztermelő köteles a  (3)  bekezdés 
szerinti szerződésben – a  műszaki üzemi terv elvárásait és a  bánya-technológiai korlátokat figyelembe véve  – 
meghatározott, földgázmennyiségre vonatkozó rugalmassági szabályok figyelembevételével átadni a  szerződő 
félnek a Felajánlási rendeletben meghatározott hatósági ár alkalmazásával.
(9) A  hazai termelésű földgáz termelője köteles a  2015. július 1-jétől 2016. szeptember 30-ig tartó időszakra 
a  szállítóvezeték együttműködő földgázrendszerhez csatlakozó hazai termelő mezők betáplálási vagy összevont 
betáplálási pontján a hazai termelésű földgáz betáplálása érdekében éves kapacitást lekötni.
(10) A  hazai termelésű földgáz termelője a  (9)  bekezdés szerinti kapacitást köteles a  hazai termelésű földgáz 
értékesítésére vonatkozó szerződés keretében beszerzési költségen átadni a  hazai termelésű földgáz vásárlója 
számára.
141/J.  § (1) Az  egyetemes szolgáltatói engedéllyel nem rendelkező volt közüzemi nagykereskedő az  egyetemes 
szolgáltatás keretében vételező felhasználók részére történő értékesítés céljából köteles a  szerződéssel le nem 
kötött földgázforrásait – ideértve az  egyetemes szolgáltatási célra a  141/I.  § szerint vásárolt hazai termelésű 
földgázforrásait is – a  Mód. 7.  törvény hatálybalépését követő napon 3 munkanapig tartó ajánlati kötöttség 
mellett az  egyetemes szolgáltatók részére 2015. július 1. és 2016. szeptember 30. közötti időszakra – a  Felajánlási 
rendeletben szabályozott szerződési feltételeken kívül – megkülönböztetésmentes szerződéses feltételekkel vételre 
felajánlani.
(2) Az egyetemes szolgáltató szabadon dönthet arról, hogy köt-e az (1) bekezdés alapján szerződést. Az egyetemes 
szolgáltatói engedéllyel nem rendelkező volt közüzemi nagykereskedő köteles az igénylőkkel szerződést kötni.



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2015. évi 65. szám 5947

(3) E § alapján kizárólag olyan, ellátás típusú szerződés köthető, amely
a) alapján az  egyetemes szolgáltatói engedéllyel nem rendelkező volt közüzemi nagykereskedő az  egyetemes 
szolgáltatás keretében földgázt vételező felhasználók ellátásához szükséges mennyiséget szállítóvezetéki kilépési 
ponton adja át az egyetemes szolgáltatónak,
b) tartalmazza a  földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó árak képzéséről szóló rendelet szerinti 
árelemek közül a  földgáz árát, a  földgázszállítási és a  földgáztárolási díjat, a  nagykereskedői árrést, valamint 
a mobilgáz-finanszírozási költséget,
c) a  Felajánlási rendeletben szabályozott lényeges szerződési feltételeket, különösen az  árat, a  b)  pont szerinti 
árelemek mértékét, a mennyiséget és az ezen mennyiségtől való eltérés jogkövetkezményeit a Felajánlási rendelet 
mindenkori tartalmának megfelelően határozza meg,
d) a Felajánlási rendeletben nem szabályozott szerződéses feltételeket az egyetemes szolgáltatói engedéllyel nem 
rendelkező volt közüzemi nagykereskedő üzletszabályzatának megfelelően határozza meg.
(4) Az  egyetemes szolgáltatási engedéllyel nem rendelkező volt közüzemi nagykereskedő az  ajánlati kiírás 
mellékletét képező szerződéstervezetet a (3) bekezdés figyelembevételével készíti el.
(5) Az (1) bekezdés alapján megkötött szerződés a szerződés lejártának napjáig nem szüntethető meg.
(6) Az (1) bekezdés szerinti szerződést a megkötést követő egy munkanapon belül meg kell küldeni a Hivatalnak.
(7) A  Hivatal ellenőrzi, hogy az  egyetemes szolgáltató kizárólag egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók 
ellátására fordította az (1) bekezdés szerinti szerződés alapján átvett földgázt.
(8) A  miniszter a  Hivatal javaslata alapján a  Felajánlási rendeletben állapítja meg az  (1)  bekezdés szerint vételre 
felajánlott földgázforrás – a  (3)  bekezdés b)  pontja szerinti árelemeket is tartalmazó – árát és mennyiségét. 
Az  ármegállapítás során figyelembe kell venni az  egyetemes szolgáltatás keretében vételező felhasználók 
költséghatékony ellátásának követelményét. Ha a  Felajánlási rendelet vagy annak módosítása olyan időpontban 
lép hatályba, amely időpontban már új szabályozási időszak kezdődött, akkor a Felajánlási rendeletben vagy annak 
módosításában meghatározott földgázmennyiségbe be kell számítani a megkezdődött új szabályozási időszakban 
a szerződő félnek már átadott mennyiséget.
(9) A  volt közüzemi nagykereskedő köteles az  e  § szerinti felajánlás forrásait biztosító szerződéseit a  felajánlást 
követő 5 munkanapon belül a Hivatal részére megküldeni.
141/K.  § (1) A  141/J.  § alapján szerződést kötő egyetemes szolgáltató és egyetemes szolgáltatói engedéllyel nem 
rendelkező volt közüzemi nagykereskedő az általa a 2015/16-os tárolói évre egyetemes szolgáltatási célra lekötött 
földgáztárolói kapacitásokat a  Mód. 7.  törvény hatálybalépését követő 10 munkanapon belül egy alkalommal 
egyoldalúan módosíthatja.
(2) Ha az  egyetemes szolgáltató az  általa ellátott felhasználók ellátását a  115/A–115/C.  §-ok alapján másik 
egyetemes szolgáltatói engedélyesnek adja át, akkor a  141/J.  § alapján kötött szerződése az  átadás napjával 
megszűnik. Ebben az  esetben a  szerződés megszűnéséből eredően át nem vett földgázmennyiség ellenértéke, 
valamint a  szerződés teljesítéséhez lekötött kapacitások ellenértékének az  átadás napját követő időszakra eső 
időarányos része nem követelhető, ezek tekintetében a  feleket egymással szemben semmilyen követelés nem 
terheli.”

50. §  A GET
a) 3.  § 47.  pontjában az  „a felhasználót” szövegrész helyébe az  „a lakóépületet, mint felhasználót a  közös 

fogyasztás vonatkozásában” szöveg lép,
b) 3. § 58. pontjában a „lévő telephelyi” szövegrész helyébe a „lévő földgázt vételező fogyasztók vagy telephelyi” 

szöveg,
c) 4.  § (2)  bekezdés a)  pontjában a „mérő-” szövegrész helyébe az „a működési területéhez tartozó mérő-” 

szöveg,
d) 5.  § e)  pontjában a  „megkülönböztetés-mentes” szövegrész helyébe az  „a szállítóvezetékhez való 

megkülönböztetésmentes” szöveg,
e) 20.  § (4)  bekezdésében a „vételező felhasználók” szövegrész helyébe a „vételező fogyasztók és telephelyi 

felhasználók” szöveg, a  „vezeték üzemeltetője” szövegrész helyébe a  „vezetéken földgázt értékesítő 
gazdálkodó szervezet” szöveg,

f ) 22.  §-ában a  „belül, a” szövegrész helyébe a  „belül a” szöveg, a  „rendszerhasználók” szövegrész helyébe 
a „telephelyi felhasználók” szöveg, a „rendszerhasználókkal” szövegrész helyébe a „telephelyi felhasználókkal” 
szöveg,
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g) 28.  § (6)  bekezdésében a „bekezdésében és a  113.  §-ban foglaltak” szövegrész helyébe a „bekezdésében, 
a 113. §-ban és a 122–123. §-ban foglaltak” szöveg,

h) 54. § (2) bekezdésében az „által kiadott” szövegrész helyébe az „által, a 85. § alapján kiadott” szöveg,
i) 103.  § (2)  bekezdés c)  pontjában a „felhasználók vagy az  engedélyesek” szövegrész helyébe a „felhasználó 

vagy a rendszerhasználó” szöveg,
j) 103.  § (2)  bekezdés e)  pontjában és 141.  § (7)  bekezdésében a „141/A.  § és a  141/C.  §” szövegrész helyébe 

a „141/A. §, a 141/C. § és a 141/J. §” szöveg,
k) 103.  § (3)  bekezdésében a  „141/C.  § (5)  bekezdése szerinti árat és mennyiséget” szövegrész helyébe 

a  „141/C.  § (5)  bekezdése és a  141/J.  § (8)  bekezdése szerinti mennyiséget és árat, továbbá a  141/J.  § 
(3) bekezdés b) pontja szerinti árelemeket a Hivatal javaslata alapján” szöveg,

l) 106. § a) és b) pontjában az „az engedélyes” szövegrész helyébe az „a rendszerhasználó” szöveg,
m) 110. § (3) bekezdésében az „október” szövegrész helyébe a „május” szöveg,
n) 115.  § (2)  bekezdésében a  „Jogszabályváltozás esetén” szövegrész helyébe a  „Jogszabályváltozás vagy 

jogszabálysértő állapot fennállása esetén” szöveg,
o) 133/A.  § 1.  pontjában a  „díjakat, valamint” szövegrész helyébe a  „díjakat, a  megszakítható kapacitások 

felajánlhatóságának, valamint” szöveg,
p) 141.  § (7)  bekezdésében a  „Get. szerinti közüzemi nagykereskedő forrásaival rendelkező kereskedő 

(a továbbiakban: volt közüzemi nagykereskedő)” szövegrész helyébe a „volt közüzemi nagykereskedő” szöveg,
q) 141/E. §-ában a „141–141/C. §” szövegrész helyébe a „141–141/C. § és a 141/I–141/J. §” szöveg
lép.

51. § (1) Hatályát veszti a GET
a) 22. §-ában az „általános és személyre szabott” szövegrész,
b) 28. § (3) bekezdésében az „és rendelkezik a földgázellátásról szóló törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról 

szóló kormányrendeletben meghatározott pénzügyi biztosítékkal” szövegrész,
c) 62. § (3) bekezdésében a „csatlakozási szerződéssel megszerzett” szövegrész,
d) 103. § (2) bekezdés c) pontjában az „a rendszerüzemeltető vagy” szövegrész,
e) 110. § (4) bekezdésében az „A módosítás elmulasztása esetén bírságot szabhat ki, és hivatalból módosíthatja 

a szabályzatot.” szövegrész,
f ) 118/A. § (2) bekezdésében a „tartályban vagy palackban történő forgalmazása, valamint” szövegrész,
g) 141. § (1) bekezdésében a „Get. szerinti közüzemi nagykereskedő forrásaival rendelkező” szövegrész.

 (2) Hatályát veszti a GET
a) 107/B. § (4) bekezdésében a „ , valamint az egyetemes szolgáltatás keretében földgázt vételező felhasználók 

és a  141/C.  § alapján felajánlott földgázt vételező felhasználók ellátásához szükséges hazai termelésű 
földgázmennyiséget” szövegrész,

b) 107/B. § (5) bekezdése.

7. A megújuló energia közlekedési célú felhasználásának előmozdításáról és a közlekedésben 
felhasznált energia üvegházhatású gázkibocsátásának csökkentéséről szóló 2010. évi CXVII. törvény 
módosítása

52. §  A megújuló energia közlekedési célú felhasználásának előmozdításáról és a  közlekedésben felhasznált energia 
üvegházhatású gázkibocsátásának csökkentéséről szóló 2010. évi CXVII. törvény a következő 15/B. §-sal egészül ki:
„15/B. § E törvény 11/A. §-a a 256/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 3. és 5. cikke szerinti adatközlés 
formájáról és egyéb technikai részleteiről, valamint a  2386/96/EK és a  833/2010/EU, Euratom bizottsági rendelet 
hatályon kívül helyezéséről szóló 2014. október 16-i, 1113/2014/EU európai bizottsági végrehajtási rendelet 
végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.”
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8. A behozott kőolaj és kőolajtermékek biztonsági készletezéséről szóló 2013. évi XXIII. törvény 
módosítása

53. §  A behozott kőolaj és kőolajtermékek biztonsági készletezéséről szóló 2013. évi XXIII.  törvény (a továbbiakban: Kt.) 
13. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  Szövetség e  törvény alapján létrehozott jogi személy, működését saját bevételeiből fedezi, a  bevételeket 
a  készletezési költségek fedezésére, kőolaj-, kőolajtermék-tároló vásárlására, létesítésére, fejlesztésére, a  tároló 
társaságokban való tulajdonszerzésre és hiteleinek törlesztésére, a  Szövetség működésére, valamint az  Fbkt.-ban 
meghatározott feladatai teljesítésére fordíthatja. A  Szövetség nem alanya a  társasági adónak. A  Szövetség a  civil 
szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az  ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló törvény szerinti egyéb 
szervezetnek minősül.”

54. §  A Kt. 17. § (2) bekezdés i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Szövetség alapszabályában meg kell határozni:)
„i) a kőolaj- és kőolajtermék-készletek minőségének megőrzése céljából történő kőolaj és kőolajtermék cserélésének 
gyakoriságát, módját és rendszerét, a normatív veszteségre vonatkozó előírásokat,”

55. §  A Kt. 33. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A  Szövetség az  éves költségvetés alapján meghatározza a  termékcsoportonkénti egységnyi tagi hozzájárulás 
mértékét.”

56. §  A Kt. 42. § (8) és (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8) Az  (1)  bekezdés szerinti nyilatkozatot a  tag a  Szövetséghez elektronikus úton, illetve üzemszünet esetén 
az alapszabályban rögzített eljárásrendnek megfelelően nyújtja be.
(9) A  Szövetség a  (1)  bekezdés szerinti nyilatkozatot az  adatok helytállóságának ellenőrzése érdekében 
elektronikusan megküldi az  illetékes adóhatóságnak, amely a  nyilatkozatot záradékolja és megküldi a  Szövetség, 
valamint a  Szövetségen keresztül a  tag részére. Üzemszünet esetén az  illetékes adóhatóság elektronikus 
záradékolására az üzemszünet lezárását követően kerül sor.”

57. §  Hatályát veszti a Kt.
a) preambulumában az „a szabad forgalomba bocsátott, behozott és felhasznált kőolajtermékek megjelölésén 

és ellenőrzésén,” szövegrész,
b) 12. § (2)–(4) bekezdése,
c) 31. § f ) pontja,
d) 33. § (3) bekezdés b) pontja,
e) 46.  § (1)  bekezdésében az  „illetve a  kiskereskedelmi és végfelhasználói töltőállomásokon a  forgalmazott 

üzemanyagok ellenőrző jelölésének meglétét,” szövegrész,
f ) 49/A. §-a,
g) 52. §-a,
h) 52/A. §-a,
i) 2. melléklet 4. pont e) alpontjában a „vagy kőolaj esetén a készletre vétel” szövegrész.

9. Záró rendelkezések

58. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) A 11. §, a 45. §, az 50. § m) pontja és az 51. § (2) bekezdése 2015. július 1-jén lép hatályba.

59. §  Ez a  törvény a  256/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 3. és 5.  cikke szerinti adatközlés formájáról és 
egyéb technikai részleteiről, valamint a  2386/96/EK és a  833/2010/EU, Euratom bizottsági rendelet hatályon kívül 
helyezéséről szóló, 2014. október 16-i 1113/2014/EU európai bizottsági végrehajtási rendelet végrehajtásához 
szükséges rendelkezéseket állapítja meg.

 Áder János s. k., Lezsák Sándor s. k.,
 köztársasági elnök az Országgyűlés alelnöke
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2015. évi LIV. törvény
a sportról szóló 2004. évi I. törvény módosításáról*

1. §  A sportról szóló 2004. évi I. törvény (a továbbiakban: Stv.) 22. § (1) bekezdése a következő j) ponttal egészül ki:
(A szakszövetség alapvető feladata:)
„j) nyertes pályázat esetén a  kiemelt nemzetközi sportrendezvények magyarországi megrendezésével összefüggő 
állami feladatok ellátásában való közreműködés.”

2. §  Az Stv. 76/B. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  fővárosi sportélet fejlesztése és a  sport közösségformáló funkciójának megerősítése érdekében 
az Országgyűlés a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 11. § (5) bekezdése alapján az 1. mellékletben 
meghatározott állami vagy részben állami tulajdonú sportcélú ingatlanok – részben állami tulajdonú sportcélú 
ingatlanok esetében az  állam tulajdonában álló tulajdoni hányad – vagyonkezelőjeként az  1.  mellékletben 
meghatározott jogi személyeket jelöli ki.”

3. § (1) Az Stv. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
 (2) Az Stv. 1. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

4. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.
 (2) A 3. § (2) bekezdése és a 2. melléklet 2015. október 31-én lép hatályba.

 Áder János s. k.,  Lezsák Sándor s. k.,
 köztársasági elnök az Országgyűlés alelnöke

1. melléklet a 2015. évi LIV. törvényhez
„1. melléklet a 2004. évi I. törvényhez

A B

1 Az ingatlan helyrajzi száma A kijelölt vagyonkezelő

2 Budapest, 38440/52 Ferencvárosi Torna Club
(székhely: Budapest 1091, Üllői út 129.)

3 Budapest, 38440/53 Ferencvárosi Torna Club
(székhely: Budapest 1091, Üllői út 129.)

4 Budapest, 38440/54 Ferencvárosi Torna Club
(székhely: Budapest 1091, Üllői út 129.)

5 Budapest, 38293/78 Ferencvárosi Torna Club
(székhely: Budapest 1091, Üllői út 129.)

6 Budapest, 74333 Újpesti Torna Egylet
(székhely: Budapest 1044, Megyeri út 13.)

7 Budapest, 74232 Újpesti Torna Egylet
(székhely: Budapest 1044, Megyeri út 13.)

8 Budapest, 38852/6 Magyar Testgyakorlók Köre
(székhely: Budapest 1073, Erzsébet krt. 24. I. emelet)

9 Budapest, 38821/4 Magyar Testgyakorlók Köre
(székhely: Budapest 1073, Erzsébet krt. 24. I. emelet)

* A törvényt az Országgyűlés a 2015. április 28-i ülésnapján fogadta el.
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10 Budapest, 26085/1123 Vasas Sport Club
(székhely: Budapest 1139, Fáy utca 58.)

11 Budapest, 29834/8
(7953/10944 tulajdoni hányad 
arányában)

Budapesti Vasutas Sport Club – Zugló Közhasznú Egyesület 
(székhely: Budapest 1142, Szőnyi út 2.)

12 Budapest, 27913/1 Budapesti Honvéd Sportegyesület
(székhely: Budapest 1134, Dózsa György út 53.)

13 Budapest, 27999
(48065/57386 tulajdoni hányad 
arányában)

Budapesti Honvéd Sportegyesület
(székhely: Budapest 1134, Dózsa György út 53.)

14 Budapest, 27950/6
(12884/16684 tulajdoni hányad 
arányában)

Budapesti Honvéd Sportegyesület
(székhely: Budapest 1134, Dózsa György út 53.)

15 Budapest, 23796/29 Budapesti Honvéd Sportegyesület
(székhely: Budapest 1134, Dózsa György út 53.)

„

2. melléklet a 2015. évi LIV. törvényhez
„1. melléklet a 2004. évi I. törvényhez

A B

1 Az ingatlan helyrajzi száma A kijelölt vagyonkezelő

2 Budapest, 38440/52 Ferencvárosi Torna Club
(székhely: Budapest 1091, Üllői út 129.)

3 Budapest, 38440/53 Ferencvárosi Torna Club
(székhely: Budapest 1091, Üllői út 129.)

4 Budapest, 38440/54 Ferencvárosi Torna Club
(székhely: Budapest 1091, Üllői út 129.)

5 Budapest, 38293/78 Ferencvárosi Torna Club
(székhely: Budapest 1091, Üllői út 129.)

6 Budapest, 74333 Újpesti Torna Egylet
(székhely: Budapest 1044, Megyeri út 13.)

7 Budapest, 74232 Újpesti Torna Egylet
(székhely: Budapest 1044, Megyeri út 13.)

8 Budapest, 38852/6 Magyar Testgyakorlók Köre
(székhely: Budapest 1073, Erzsébet krt. 24. I. emelet)

9 Budapest, 38821/4 Magyar Testgyakorlók Köre
(székhely: Budapest 1073, Erzsébet krt. 24. I. emelet)

10 Budapest, 26085/1123 Vasas Sport Club
(székhely: Budapest 1139, Fáy utca 58.)

11 Budapest, 29834/8
(7953/10944 tulajdoni hányad 
arányában)

Budapesti Vasutas Sport Club – Zugló Közhasznú Egyesület 
(székhely: Budapest 1142, Szőnyi út 2.)

12 Budapest, 29834/12 Budapesti Vasutas Sport Club – Zugló Közhasznú Egyesület  
(székhely: Budapest 1142, Szőnyi út 2.)

13 Budapest, 29834/15
(81751/83751 tulajdoni hányad 
arányában)

Budapesti Vasutas Sport Club – Zugló Közhasznú Egyesület  
(székhely: Budapest 1142, Szőnyi út 2.)
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14 Budapest, 27913/1 Budapesti Honvéd Sportegyesület
(székhely: Budapest 1134, Dózsa György út 53.)

15 Budapest, 27999
(48065/57386 tulajdoni hányad 
arányában)

Budapesti Honvéd Sportegyesület
(székhely: Budapest 1134, Dózsa György út 53.)

16 Budapest, 27950/6
(12884/16684 tulajdoni hányad 
arányában)

Budapesti Honvéd Sportegyesület
(székhely: Budapest 1134, Dózsa György út 53.)

17 Budapest, 23796/29 Budapesti Honvéd Sportegyesület
(székhely: Budapest 1134, Dózsa György út 53.)

„

2015. évi LV. törvény
az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről 
szóló 2007. évi LX. törvény hatósági bevételek rendezésével összefüggő módosításáról*

1. §  Az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló 
2007. évi LX. törvény (a továbbiakban: Éhvt.) 10/B. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„10/B. § (1) Vállalkozások – ide értve az egyéni vállalkozót is – csak a klímavédelemért felelős hatóság által kiadott 
képesítési igazolás birtokában jogosultak bármilyen, az  517/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben 
meghatározott fluortartalmú üvegházhatású gázokkal kapcsolatos tevékenységet végezni. A vállalkozás a képesítési 
igazolás megszerzését követően köteles a  10/C.  § és az  e  törvény végrehajtására kiadott kormányrendeletben 
meghatározottak szerinti regisztrációs kötelezettségének eleget tenni.
(2) Természetes személy kizárólag az  517/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 10.  cikk (4) és 
(7) bekezdése szerinti képesítéssel, a képesítésének megfelelő kategóriájú képesített vállalkozás alkalmazottjaként 
végezheti a  fluortartalmú üvegházhatású gázokkal és az  ózonréteget lebontó anyagokkal kapcsolatos 
tevékenységek végzésének feltételeiről szóló kormányrendeletben meghatározottak szerint F-ÜHG-t tartalmazó 
és azzal üzemelő, a  HR szektor berendezéseinek és az  MR szektor hűtőegységeinek telepítését, beüzemelését, 
szervizelését, karbantartását, javítását vagy használaton kívül helyezését, szivárgásvizsgálatát, valamint F-ÜHG 
visszanyerését a  HR szektor berendezései tekintetében, az  MR szektor hűtőegységei tekintetében, valamint 
bármilyen, F-ÜHG környezetbe jutását okozó egyéb tevékenységet az  F-ÜHG közeg kezelése, tisztítása, átfejtése, 
regenerálása, ártalmatlanítása esetén.
(3) A fluortartalmú üvegházhatású gázokkal összefüggő tevékenységet végzőkkel kapcsolatos képzési, képesítési és 
vizsgáztatási feladatokat a klímavédelemért felelős hatóság látja el. A hatósági képzésért, a képzést lezáró vizsgáért 
és a  képesítést igazoló okirat kiállításáért képzési és vizsgáztatási díjat kell fizetni. A  képzési és vizsgáztatási díjat 
a  klímavédelemért felelős hatóság a  képzési, képesítési és vizsgáztatási tevékenységével összefüggő feladatainak 
ellátására fordítja.”

2. §  Az Éhvt. 10/C. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„10/C.  § (1) A  fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmazó vagy azzal működtetett termékeknek, 
berendezéseknek és létesítményeknek az  e  törvény végrehajtására kiadott kormányrendeletben meghatározott 
tulajdonosai, üzemeltetői, valamint az  e  gázokkal tevékenységet folytató vállalkozások kötelesek a  tevékenység 
során kezelt fluortartalmú üvegházhatású gázok mennyiségéről nyilvántartást vezetni, és azokról a  fluortartalmú 
üvegházhatású gázokról szóló, az  Európai Unió általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó jogi aktusában 
(a  továbbiakban: uniós jogi aktus) előírtak szerint jelentést tenni az  Európai Bizottság által és az  e  törvény 
végrehajtására kiadott kormányrendeletben meghatározottak szerint a klímavédelemért felelős hatóság részére.
(2) Minden olyan vállalkozás, amely fluortartalmú üvegházhatású gázokkal kapcsolatos tevékenységet végez, 
köteles
a) a klímavédelemért felelős hatóság által üzemeltetett adatbázisban regisztrálni,

* A törvényt az Országgyűlés a 2015. április 28-i ülésnapján fogadta el.
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b) – a 10/G. §-ban és az e törvény végrehajtására kiadott kormányrendeletben meghatározott adattartalommal és 
módon – adatszolgáltatási és jelentéstételi kötelezettségének eleget tenni és
c) éves klímavédelmi felügyeleti díjat fizetni.
(3) A  fluortartalmú üvegházhatású gázokkal és az  ózonréteget lebontó anyagokkal kapcsolatos tevékenységek 
végzésének feltételeiről szóló kormányrendeletben meghatározott HR szektorban az  517/2014/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendelet 4.  cikk (1) és (2)  bekezdése szerint szivárgásvizsgálatra kötelezett alkalmazások 
üzemeltetői és tulajdonosai kötelesek
a) a klímavédelemért felelős hatóság által üzemeltetett adatbázisban regisztrálni és
b) éves klímavédelmi felügyeleti díjat fizetni.
(4) Minden olyan képesített vállalkozás, amely végfelhasználó számára az  517/2014/EU európai parlamenti és 
tanácsi rendelet 11. cikk (5) bekezdése, valamint a fluortartalmú üvegházhatású gázokkal és az ózonréteget lebontó 
anyagokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló kormányrendeletben meghatározottak szerint 
nem hermetikusan zárt, hűtőköri szerelést igénylő, F-ÜHG-val előtöltött vagy azzal üzemelő, HR szektorba tartozó 
termék vagy berendezés, valamint az  MR szektorba tartozó hűtőegység telepítését végzi, köteles a  tanúsítvány 
kiadásával egyidejűleg a tanúsítványban rögzített alkalmazást a klímavédelemért felelős hatóság által működtetett 
adatbázisban a  fluortartalmú üvegházhatású gázokkal és az  ózonréteget lebontó anyagokkal kapcsolatos 
tevékenységek végzésének feltételeiről szóló kormányrendeletben meghatározottak szerint regisztrálni.
(5) A  (2) és (3)  bekezdés szerinti felügyeleti díj éves mértéke a  fluortartalmú üvegházhatású gázokkal és 
az ózonréteget lebontó anyagokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló kormányrendeletben 
meghatározott
a) HR-I és NK kategória esetén 31 000 forint,
b) HR-IV, MR-I és VE kategória esetén 26 000 forint,
c) HR-II és MR-II kategória esetén 21 000 forint
d) HR-III és MR-III kategória esetén 16 000 forint, valamint
e) tulajdonos és üzemeltető esetében hűtőkörönként 30 Ft/F-ÜHG tCO2, de legalább 2000 forint.
(6) A  felügyeleti díj megfizetésére kötelezettek a  felügyeleti díjat két egyenlő részletben minden év június 30. 
napjáig és december 31. napjáig kötelesek megfizetni. A  tevékenység tárgyév január 1. és június 30. napja vagy 
július 1. és december 31. napja között történő megkezdése esetén a  felügyeleti díj adott félévre megállapított 
arányos részét kell megfizetni június 30., az azt követően megkezdett tevékenység esetén december 31. napjának 
esedékességével.
(7) A  klímavédelemért felelős hatóság a  (2) és (3)  bekezdés szerinti díjakat az  adatbázis üzemeltetésére és 
fejlesztésére, valamint a működésére fordítja.
(8) Azon üzemeltetőkkel, tulajdonosokkal és vállalkozásokkal szemben, amelyek regisztrációs, adatszolgáltatási, 
jelentéstételi és felügyeletidíj-fizetési kötelezettségüknek nem vagy nem megfelelően tesznek eleget, 
a  10/H.  §-ban és a  10/I.  §-ban, valamint az  e  törvény végrehajtására kiadott kormányrendeletben megállapított 
jogkövetkezmények alkalmazásának van helye.
(9) A  felügyeleti díj határidőben történő megfizetésének elmulasztása esetén, a  klímavédelemért felelős hatóság 
a  határidő lejártát követő 8 napon belül fizetési kötelezettség teljesítésének elmulasztását megállapító és 
a felügyeleti díj megfizetésére kötelező határozatot hoz. A felügyeleti díjat esedékességétől a jegybanki alapkamat 
kétszeresének megfelelő mértékű késedelmi pótlék terheli. A jogerős határozatban megállapított teljesítési határidő 
eredménytelen elteltét követően a  klímavédelemért felelős hatóság a  felügyeleti díj behajtása érdekében soron 
kívül megkeresi az illetékes adóhatóságot. A felügyeleti díj és a késedelmi pótlék megfizetéséig a klímavédelemért 
felelős hatóság felfüggeszti a  vállalkozás képesítésének érvényességét mindaddig, amíg a  felügyeleti díj 
megfizetésre nem kerül. A  klímavédelemért felelős hatóság a  követelés beérkezését követően haladéktalanul, de 
legkésőbb 2 napon belül a felfüggesztést végzéssel megszünteti.
(10) A meg nem fizetett felügyeleti díj, és az emiatt jogerősen kiszabott és meg nem fizetett késedelmi pótlék adók 
módjára behajtandó köztartozásnak minősül.”

3. §  Az Éhvt. 10/G. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Az adatbázisban tárolt, F-Gáz ügyfélazonosítóhoz tartozó személyes adatokat a tevékenység megszűnését vagy 
megszüntetését követő 5 év elteltével törölni kell.”

4. § (1) Az Éhvt. 14. § (6) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendeletben állapítsa meg:)
„d) a klímavédelmi felügyeleti díj megfizetésének részletes szabályait;”
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 (2) Az Éhvt. 14. § (6) bekezdése a következő g) és h) ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendeletben állapítsa meg:)
„g) az üvegházhatású gázokkal kapcsolatos tevékenységeket végző természetes személyek képzésére, képesítésére 
és vizsgáztatására, a  vonatkozó tananyagra, szakmai és vizsgakövetelményekre, a  szerzett tudás elismerésére, 
a  vizsgáztatás és képesítés rendjére, a  vállalkozások képesítési rendszerére, a  képesítések nyilvántartására, 
az  igazolás kiadására, az  ahhoz fűződő formai és tartalmi követelmények meghatározásának rendjére vonatkozó 
részletes szabályokat;
h) a  10/B.  § (2)  bekezdése szerinti képzési, képesítési és vizsgáztatási díj mértékét és megfizetésének részletes 
szabályait.”

 (3) Az Éhvt. 14. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) Felhatalmazást kap a  miniszter, hogy az  együttes végrehajtási hitelesítői névjegyzékbe és a  külföldi együttes 
végrehajtási hitelesítői névjegyzékbe történő bejegyzésért, továbbá a  hitelesítői jogosultság felfüggesztésének 
megszüntetéséért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj mértékét és megfizetésének részletes szabályait 
az adópolitikáért felelős miniszterrel egyetértésben rendeletben állapítsa meg.”

5. §  Az Éhvt. 16. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  fluortartalmú üvegházhatású gázokkal kapcsolatos tevékenységet végző vállalkozások a  10/C.  § 
(2)  bekezdésében meghatározott regisztrációs kötelezettségüknek 2015. március 31-ig kötelesek eleget tenni. 
E  kötelezettség megsértése esetén a  klímavédelemért felelős hatóság nem alkalmazhatja a  10/H.  § szerinti 
rendelkezéseket, ha a kötelezett 2015. június 1-jéig eleget tesz a 10/C. § (2) bekezdésében foglaltaknak.”

6. § (1) Az Éhvt. 14. § (6) bekezdés h) pontjában a „(2) bekezdése” szövegrész helyébe a „(3) bekezdése” szöveg lép.
 (2) Az Éhvt. 16. § (1) bekezdésében a „(2) bekezdésében” szövegrészek helyébe a „(2) és (3) bekezdésében” szöveg lép.
 (3) Az Éhvt. 17. § (2) bekezdés c) pontjában az „517/2014” szövegrész helyébe az „517/2014/EU” szöveg lép.

7. §  Hatályát veszti az Éhvt. 14. § (8) bekezdése.

8. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.
 (2) Az 1. §, a 2. §, valamint a 6. § (1) és (2) bekezdése az e törvény kihirdetését követő 31. napon lép hatályba.

 Áder János s. k.,  Lezsák Sándor s. k.,
 köztársasági elnök az Országgyűlés alelnöke

2015. évi LVI. törvény
a kiskereskedelmi szektorban történő vasárnapi munkavégzés tilalmáról szóló 2014. évi CII. törvény 
módosításáról*

1. §  A kiskereskedelmi szektorban történő vasárnapi munkavégzés tilalmáról szóló 2014.  évi CII.  törvény 
(a továbbiakban: Kszvmtv.) 1. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) E törvény hatálya nem terjed ki
1. a gyógyszertárak nyitva tartására;
2. a nemzetközi közforgalmú repülőtéren kialakított üzlet nyitva tartására;
3. a  közforgalmú vasúti és autóbusz pályaudvarok területén kialakított üzlet nyitva tartására azzal, hogy kétség 
esetén a  jegyző – a  pályaudvar üzemeltetőjével egyetértésben – határozza meg azt, hogy a  pályaudvar területe 
meddig terjed;
4. a büntetés-végrehajtási intézetek területén történő kereskedelmi tevékenységre;
5. az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvényben meghatározott egészségügyi intézmények területén történő 
kereskedelmi tevékenységre;

* A törvényt az Országgyűlés a 2015. április 28-i ülésnapján fogadta el.
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6. a piacon, továbbá helyi termelői piacon folytatott kereskedelmi tevékenységre;
7. a vásárokon folytatott kereskedelmi tevékenységre;
8. az üzemanyagtöltő-állomások nyitva tartására;
9. a katonai objektumokon belül folytatott kereskedelmi tevékenységre;
10. a kereskedelmi jellegű turisztikai szolgáltatási tevékenységre;
11. a szálláshelyen végzett kereskedelmi tevékenységre;
12. a kereskedelmet kiszolgáló szolgáltató tevékenységre;
13. a vendéglátásra;
14. a kulturális tevékenységet és a fürdő szolgáltatást kiszolgáló kereskedelmi tevékenységre, valamint
15. az automatából történő értékesítésre.”

2. §  A Kszvmtv. 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3.  § Az  üzlet – törvényben vagy e  törvény felhatalmazása alapján kiadott kormányrendeletben meghatározott 
kivételekkel –
a) kiskereskedelmi napokon 4 óra 30 perc és 22 óra között tarthat nyitva,
b) vasárnap és munkaszüneti napokon zárva tart.”

3. §  A Kszvmtv. 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A 3. §-tól eltérően az üzletek
a) adventi vasárnapokon 4 óra 30 perc és 22 óra,
b) december 24-én és december 31-én 4 óra 30 perc és 12 óra, továbbá
c) minden naptári év tetszőlegesen megjelölt egy vasárnapján 4 óra 30 perc és 22 óra
között nyitva tarthatnak.”

4. § (1) A Kszvmtv. 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  3.  §-ban foglaltaktól eltérően a  kizárólag pékárut, illetve tejterméket értékesítő üzlet vasárnap és 
munkaszüneti napokon 4 óra 30 perc és 12 óra között nyitva tarthat.”

 (2) A Kszvmtv. 5. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  3.  §-ban foglaltaktól eltérően az  újságot árusító üzlet, valamint a  virágot árusító üzlet vasárnap és 
munkaszüneti napokon 4 óra 30 perc és 12 óra között nyitva tarthat.”

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

 Áder János s. k.,  Lezsák Sándor s. k.,
 köztársasági elnök az Országgyűlés alelnöke
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V. A Kormány tagjainak rendeletei

A nemzeti fejlesztési miniszter 23/2015. (V. 8.) NFM rendelete
egyes víziközlekedési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

A víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 88. § (2) bekezdés 19. pontjában,
a 2. alcím tekintetében a víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 88. § (2) bekezdés 20. pontjában,
a 3. alcím tekintetében a víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 88. § (2) bekezdés 18. pontjában,
a 4. alcím tekintetében a víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 88. § (2) bekezdés 2. és 3. pontjában
kapott felhatalmazás alapján,
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109.  § 13.  pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva,
az 1. alcím tekintetében a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 10. pontjában 
meghatározott feladatkörében eljáró emberi erőforrások miniszterével egyetértésben,
a 2. alcím tekintetében Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90.  § 1.  pontjában 
meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben,
a 3. alcím tekintetében a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában 
meghatározott feladatkörében eljáró emberi erőforrások miniszterével egyetértésben
a következőket rendelem el:

1. A hajózási képesítésekről szóló 15/2001. (IV. 27.) KöViM rendelet módosítása

1. §  A hajózási képesítésekről szóló 15/2001. (IV. 27.) KöViM rendelet (a továbbiakban: R1.) 2. § o) és p) pontja helyébe 
a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában)
„o) STCW Egyezmény: a 2012. évi XIX. törvénnyel kihirdetett, a tengerészek képzéséről, képesítéséről és az őrszolgálat 
ellátásáról szóló 1978. évi nemzetközi egyezmény 2010. évi manilai módosításaival egységes szerkezetbe foglalt 
szövege;
p) STCW-Szabályzat: a  tengerészek képzéséről, képesítéséről és az  őrszolgálat ellátásáról szóló módosított (STCW) 
szabályzat, amelyet a szerződő felek az 1995. évi konferencia 2. határozatával fogadtak el;”

2. §  Az R1. 5. §-a a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:
„(5a) A  tengerész képesítések megszerzéséhez és a  tengerész képesítő okmányok meghosszabbításához előírt 
gyakorlatot az STCW Egyezmény szerinti tengeri hajón kell teljesíteni.”

3. §  Az R1. 13. §-a a következő (6)–(11) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A tengerészkapitányok és a fedélzeti tisztek STCW Egyezmény szerinti II/1, II/2 és II/3 képesítő bizonyítványának 
(CoC) 2016. december 31. utáni érvényesítéséhez az  ECDIS szimulátorkezelői képesítés bemutatása szükséges. 
Ennek hiányában a bizonyítványt a hajózási hatóság a „Nem érvényes ECDIS rendszerrel felszerelt hajóra – Not valid 
for service on ships fitted with ECDIS” bejegyzéssel látja el.
(7) A tengerész gépüzemvezetők és géptisztek STCW Egyezmény szerinti III/1, III/2 és III/3 képesítő bizonyítványának 
(CoC) 2016. december 31. utáni érvényesítéséhez a „Magas feszültségű (1000 V feletti) rendszerek – High Voltage – 
over 1000 V” kezelői képesítés bemutatása szükséges. Ennek hiányában a bizonyítványt a hajózási hatóság a „Nem 
érvényes magas feszültségű (1000 V feletti) rendszerrel felszerelt hajóra – Not valid for service on ships fitted with 
High Voltage (over 1000 V) systems” bejegyzéssel látja el.
(8) A (6) és (7) bekezdés szerinti bizonyítványok 2016. december 31. utáni érvényesítését célzó kérelemhez csatolni 
kell a 3. számú melléklet I. 9. pontjában meghatározott képesítések meglétét igazoló bizonyítványt.
(9) A  2013. július 1. előtt megkezdett tengeri szolgálat alapján érvényes képesítő okmány 2016. december 31-éig 
állítható ki.
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(10) 2017. január 1-éig vagy azt követő időpontig érvényes képesítő okmány csak az  STCW Egyezménynek 
megfelelően jóváhagyott képzés, vizsga vagy tengeri szolgálat alapján állítható ki.
(11) Az  STCW Egyezmény szerinti képesítések érvényességének meghosszabbítása iránti kérelmet a  bizonyítvány 
érvényességének lejáratát megelőző hat hónapon belül kell benyújtani.”

4. §  Az R1. 14. § c) és d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Ez a rendelet a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:)
„c) a  tengerészek képzésének minimumszintjéről szóló, 2008. november 19-i 2008/106/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelv [a tengerészek képzéséről, képesítéséről és az  őrszolgálat ellátásáról szóló 1978. évi nemzetközi 
egyezmény 2010. évi módosításaival egységes szerkezetbe foglalt szövegének kihirdetéséről szóló 2012. évi 
XIX.  törvénnyel és a  hajózási egészségi alkalmasság feltételeiről és vizsgálati rendjéről szóló 21/2002. (XI. 8.)  
GKM–ESZCSM együttes rendelettel együtt],
d) a  tengerészek képzésének minimumszintjéről szóló, 2008/106/EK irányelv módosításáról szóló 2012.  november  21-i 
2012/35/EU európai parlamenti és a  tanácsi irányelv [a tengerészek képzéséről, képesítéséről és az  őrszolgálat 
ellátásáról szóló 1978. évi nemzetközi egyezmény 2010. évi módosításaival egységes szerkezetbe foglalt szövegének 
kihirdetéséről szóló 2012. évi XIX. törvénnyel és a hajózási egészségi alkalmasság feltételeiről és vizsgálati rendjéről 
szóló 21/2002. (XI. 8.) GKM–ESZCSM együttes rendelettel együtt].”

5. § (1) Az R1. 1. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
 (2) Az R1. 1. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
 (3) Az R1. 3. számú melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
 (4) Az R1. 6. számú melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

6. §  Az R1.
a) 8.  § (4)  bekezdésében a  „bizonyítvány” szövegrész helyébe a  „bizonyítvány és a  tengeri kedvtelési célú 

hajóvezetői bizonyítvány” szöveg,
b) 9. § (7) bekezdésében a „4. és 5. pontjában” szövegrész helyébe a „4–6. pontjában” szöveg,
c) a  13.  § (5)  bekezdésében a „Repülési, Hajózási és Tengerészeti Egészségügyi Központ orvosa” szövegrész 

helyébe a „tengerész-orvosi vizsgálatokra jogosult orvos” szöveg
lép.

7. §  Hatályát veszti az R1.
a) 8. § (3) bekezdése,
b) 14. § e) pontjában a „4. cikk 2. pont” szövegrész,
c) 3. számú melléklet C. Része.

2. A hajózási hatósági eljárások díjairól szóló 29/2001. (IX. 1.) KöViM rendelet módosítása

8. §  A hajózási hatósági eljárások díjairól szóló 29/2001. (IX. 1.) KöViM rendelet 1. számú melléklete az 5. melléklet szerint 
módosul.

3. A hajózási egészségi alkalmasság feltételeiről és vizsgálati rendjéről szóló  
21/2002. (XI. 8.) GKM–ESZCSM együttes rendelet módosítása

9. §  A  hajózási egészségi alkalmasság feltételeiről és vizsgálati rendjéről szóló 21/2002. (XI. 8.) GKM–ESZCSM együttes 
rendelet (a továbbiakban: R2.) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § E rendelet alkalmazásában
1. hajózási szolgálat: a belvízi vagy tengeri úszólétesítményen teljesített
a) fedélzeti szolgálat,
b) gépüzemi szolgálat,
c) segédszolgálat, valamint
d) a Tengerészeti Munkaügyi Egyezmény szerinti tengerész által teljesített, az  a)–c)  alpontba nem tartozó egyéb 
szolgálat,
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2. STCW Egyezmény: a 2012. évi XIX. törvénnyel kihirdetett, a tengerészek képzéséről, képesítéséről és az őrszolgálat 
ellátásáról szóló 1978. évi nemzetközi egyezmény 2010. évi manilai módosításaival egységes szerkezetbe foglalt 
szövege,
3. Tengerészeti Munkaügyi Egyezmény: a  2013. évi IV. törvénnyel kihirdetett, a  Nemzetközi Munkaügyi Szervezet 
Általános Konferenciája 94. ülésszakán elfogadott 2006. évi Tengerészeti Munkaügyi Egyezmény,
4. Útmutató: a  Nemzetközi Munkaügyi Szervezet és az  Egészségügyi Világszervezet által kiadott és a  hajózási 
hatóság honlapján elérhető, a  Tengerészeti Munkaügyi Egyezmény szerinti tengerészek egészségi alkalmassági 
vizsgálatát szabályozó dokumentum.”

10. §  Az R2. 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az egészségi alkalmasság vizsgálatát
a) belvízi hajózási szolgálatot ellátó, továbbá hajózási oktatási szakképző intézménybe jelentkező személy esetében 
az 1. számú mellékletben,
b) tengeri hajózási szolgálatot ellátó személy esetében a 2. számú mellékletben és
ba) a 2. § a)–c) pontjában jelölt szolgálat ellátásakor az STCW Egyezmény A-I/9. és B-I/9. szakaszában,
bb) egyéb szolgálat ellátásakor a Tengerészeti Munkaügyi Egyezményben és az Útmutatóban,
c) I. és II. osztályú tengeri kedvtelési célú vízijármű-vezetőnél a 3. számú mellékletben
meghatározottak figyelembevételével kell lefolytatni.”

11. § (1) Az R2. 6. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A vizsgálatot)
„a) a  belvízi hajózási szolgálatot teljesítő személy és a  szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 
4. § (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott intézmények, valamint a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény 
szerinti felsőoktatási intézmény hallgatója tekintetében a  hajózási hatóság által nyilvántartásba vett hajós-orvosi 
vizsgálatokra jogosult orvos (a továbbiakban: hajós-orvosi vizsgálatokra jogosult orvos),”
(végzi.)

 (2) Az R2. 6. § (1) bekezdés d) és e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A vizsgálatot)
„d) a  tengeri hajózási szolgálatot teljesítő személy, valamint az  I. és II. osztályú tengeri kedvtelési célú vízijármű-
vezetők tekintetében – a  hajózási hatóság által nyilvántartásba vett tengerész-orvosi vizsgálatokra jogosult orvos 
(a továbbiakban: tengerész-orvosi vizsgálatokra jogosult orvos),
e) a  III. és IV. osztályú tengeri kedvtelési célú vízijármű-vezetők tekintetében első alkalommal a  tengerész-orvosi 
vizsgálatokra jogosult orvos, az  időszakos vizsgálatokat a  tengerész-orvosi vizsgálatokra jogosult orvos vagy 
a gépjármű-vezetői egészségi alkalmasság vizsgálatára jogosult orvos”
(végzi.)

 (3) Az R2. 6. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Tengeri hajózási szolgálatot teljesítő személy egészségi alkalmasságának vizsgálatát csak az a tengerész-orvosi 
vizsgálatokra jogosult orvos végezheti, aki nem áll munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb 
jogviszonyban a vizsgált személyt foglalkoztató úszólétesítmény-tulajdonossal vagy üzembentartóval.”

12. § (1) Az R2. „Vizsgálatot végző szervek” alcíme a következő 6/A. §-sal egészül ki:
„6/A.  § (1) Tengerész-orvosi vizsgálatokra az  az orvos jogosult, aki szerepel a  hajózási hatóság tengerész-orvosi 
vizsgálatokra jogosult orvosokról vezetett nyilvántartásában.
(2) A hajózási hatóság azt az orvost veszi nyilvántartásba, aki igazolja, hogy
a) foglalkozás-egészségügyi szolgáltatása megfelel az  egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános 
feltételeiről, valamint a  működési engedélyezési eljárásról szóló kormányrendeletben meghatározott 
követelményeknek,
b) a tengerészek egészségi alkalmasságának vizsgálatához megfelelő szakmai gyakorlattal rendelkezik,
c) ismeri a tengeri hajókon dolgozók élet- és munkakörülményeit,
d) ismeri a tengerészek egészségi alkalmassági vizsgálatának nemzetközi követelményrendszerét,
e) a  tengerészek egészségi alkalmassági vizsgálatával összefüggő feladatokhoz szükséges angol nyelvismerettel 
rendelkezik.
(3) A jelölt a (2) bekezdésben meghatározott követelményeknek
a) a (2) bekezdés a) pont tekintetében a működési engedély bemutatásával,
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b) a (2) bekezdés b) pont tekintetében
ba) tengeri hajón eltöltött legalább három hónapos hajóorvosi,
bb) gazdasági célú tengeri hajózási tevékenységet folytató gazdálkodó szervezetnél ellátott legalább három 
hónapos foglalkozás-egészségügyi, vagy
bc) tengerész-orvosi vizsgálatokra jogosult orvos felügyelete alatt eltöltött 1 év
gyakorlat igazolásával,
c) a (2) bekezdés c)–e) pont tekintetében a tengerészek egészségi alkalmasságát vizsgáló orvosok hajózási hatóság 
honlapján közzétett képzésének elvégzésével és annak igazolásával
tesz eleget.
(4) A (2) bekezdés b)–e) pontjának való megfelelés igazolása esetén a hajózási hatóság a foglalkozás-egészségügyi 
szolgáltatásról szóló miniszteri rendelet szerinti foglalkozás-orvostan szakorvosjelöltet is nyilvántartásba veheti.
(5) A  nyilvántartásba vett tengerész-orvosi vizsgálatokra jogosult orvosnak háromévente a  hajózási hatóság 
honlapján közzétett ismeretfelújító képzésen kell részt venni és igazolni annak sikeres elvégzését.”

 (2) Az R2. „Vizsgálatot végző szervek” alcíme a következő 6/B. §-sal egészül ki:
„6/B. § (1) Hajós-orvosi vizsgálatokra az az orvos jogosult, aki szerepel a hajózási hatóság hajós-orvosi vizsgálatokra 
jogosult orvosokról vezetett nyilvántartásában.
(2) A hajózás hatóság azt az orvost veszi nyilvántartásba, aki igazolja, hogy
a) foglalkozás-egészségügyi szolgáltatása megfelel az  egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános 
feltételeiről, valamint a  működési engedélyezési eljárásról szóló kormányrendeletben meghatározott 
követelményeknek,
b) ismeri a belvízi hajózási szolgálatot teljesítő személyek élet- és munkakörülményeit,
c) ismeri a  belvízi hajózási szolgálatot teljesítő személyek egészségi alkalmassági vizsgálatának nemzetközi 
követelményrendszerét.
(3) A jelölt a (2) bekezdésben foglalt követelményeknek
a) a (2) bekezdés a) pont tekintetében a működési engedély bemutatásával,
b) a  (2)  bekezdés b) és c)  pont tekintetében a  belvízi hajózási szolgálatot teljesítő személyek egészségi 
alkalmasságát vizsgáló orvosok hajózási hatóság által elismert és a  hajózási hatóság honlapján közzétett 
képzésének elvégzésével és annak képzőszerv általi igazolásával
tesz eleget.
(4) A nyilvántartásba vett hajós-orvosi vizsgálatokra jogosult orvosnak háromévente a hajózási hatóság honlapján 
közzétett ismeretfelújító képzésen kell részt venni és igazolni annak sikeres elvégzését.”

 (3) Az R2. „Vizsgálatot végző szervek” alcíme a következő 6/C. §-sal egészül ki:
„6/C. § (1) A hajózási hatóság a nyilvántartásába vett orvos tevékenységét felfüggeszti, ha az orvos az e rendeletben 
foglalt követelményeknek nem tesz eleget.
(2) A hajózási hatóság törli a nyilvántartásából azt az orvost, aki a tevékenysége felfüggesztését követő 3 hónapon 
belül nem igazolja, hogy megfelel az e rendeletben meghatározott követelményeknek.”

13. §  Az R2. 7. § (1) bekezdése a következő h) ponttal egészül ki:
(A vizsgálat eredményeként a vizsgált személy)
„h) egyéb szolgálatra”
(egészségi szempontból alkalmasnak vagy alkalmatlannak minősíthető.)

14. §  Az R2. 11. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A  hajózási hatóság honlapján az  egyes víziközlekedési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 
23/2015. (V. 8.) NFM rendelet kihirdetését követő 31. napjáig közzétett névjegyzékben szereplő foglalkozás-
egészségügyi alapszolgáltatás nyújtására jogosult orvos a  hajózási hatósági nyilvántartásba vétele nélkül 
2015. december 31-éig végezheti az 1. számú melléklet szerinti vizsgálatot.”

15. §  Az R2. 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„12. § Ez a rendelet a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:
a) a  Közösségen belüli belvízi árufuvarozásra és személyszállításra vonatkozó nemzeti hajóvezetői bizonyítvány 
megszerzési feltételeinek összehangolásáról szóló, 1996. július 23-i 96/50/EK tanácsi irányelv 6.  cikk [a hajózási 
képesítésekről szóló 15/2001. (IV. 27.) KöViM rendelettel együtt],
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b) az  Európai Közösség Hajótulajdonosainak Szövetsége (ECSA) és a  Közlekedési Dolgozók Szakszervezeteinek 
Szövetsége az  Európai Unióban (FST) között, a  tengerészek munkaidejének szervezésére vonatkozóan kötött 
megállapodásról szóló, 1999. június 21-i 1999/63/EK tanácsi irányelv Melléklet 13. szakasz,
c) a  tengerészek képzésének minimumszintjéről szóló, 2008. november 19-i 2008/106/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelv 11. cikk [a hajózási képesítésekről szóló 15/2001. (IV. 27.) KöViM rendelettel együtt],
d) a  Tanács az  Európai Közösség Hajótulajdonosainak Szövetsége (ECSA) és a  Közlekedési Dolgozók 
Szakszervezeteinek Szövetsége az  Európai Unióban (FST) között létrejött, a  2006. évi tengerészeti munkaügyi 
egyezmény alapján kötött megállapodás végrehajtásáról, valamint az  1999/63/EK irányelv módosításáról szóló, 
2009. február 16-i 2009/13/EK tanácsi irányelv 2. cikk 4. pont,
e) az  a  tengerészek képzésének minimumszintjéről szóló 2008/106/EK irányelv módosításáról szóló, 
2012. november 21-i 2012/35/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 1. cikk 10. pont [a hajózási képesítésekről 
szóló 15/2001. (IV. 27.) KöViM rendelettel együtt].”

16. § (1) Az R2. 1. számú melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
 (2) Az R2. 2. számú melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
 (3) Az R2. 5. számú melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
 (4) Az R2. 6. számú melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

17. §  Az R2.
a) 7. § (3) bekezdés c) pontjában az „egészségügyi” szövegrész helyébe az „egészségi” szöveg,
b) 8.  § (4)  bekezdésében a  „Repülési, Hajózási és Tengerészeti Egészségügyi Központ” szövegrész helyébe 

a „tengerész-orvosi vizsgálatokra jogosult orvos” szöveg
lép.

18. §  Hatályát veszti az R2.
a) 3. § (2) bekezdés a) pontjában a „vízijárművet vezető” szövegrész,
b) 6. § (1) bekezdés b) pontja, és
c) 6. § (3) bekezdése.

4. A tengerészek munkaidejére vonatkozó rendelkezések végrehajtásáról szóló  
121/2005. (XII. 28.) GKM rendelet módosítása

19. § (1) A  tengerészek munkaidejére vonatkozó rendelkezések végrehajtásáról szóló 121/2005. (XII. 28.) GKM rendelet 
(a továbbiakban: R3.) 2. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában:)
„a) Tengerészeti Munkaügyi Egyezmény: a  2013. évi IV. törvénnyel kihirdetett, a  Nemzetközi Munkaügyi Szervezet 
Általános Konferenciája 94. ülésszakán elfogadott 2006. évi Tengerészeti Munkaügyi Egyezmény;”

 (2) Az R3. 2. § c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában:)
„c) STCW Egyezmény: a 2012. évi XIX. törvénnyel kihirdetett, a tengerészek képzéséről, képesítéséről és az őrszolgálat 
ellátásáról szóló 1978. évi nemzetközi egyezmény 2010. évi manilai módosításaival egységes szerkezetbe foglalt 
szövege,”

20. §  Az R3. 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„8. § A Tengerészeti Munkaügyi Egyezményben nem részes államban lajstromozott hajó ellenőrzésekor, a hajózási 
hatóság a hajót és annak személyzetét nem részesítheti kedvezőbb bánásmódban, mint amilyenben a Tengerészeti 
Munkaügyi Egyezményben részes államban lajstromozott hajó részesülhet.”

21. §  Az R3. 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„10. § Ez a rendelet a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:
a) a tengerészeknek a közösségi kikötőkbe befutó hajók fedélzetén töltött munkaidejére vonatkozó rendelkezések 
végrehajtásáról szóló, 1999. december 13-i 1999/95/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv,
b) a  tengerészek képzésének minimumszintjéről szóló, 2008. november 19-i 2008/106/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelv 15. cikk,
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c) a  tengerészek képzésének minimumszintjéről szóló 2008/106/EK irányelv módosításáról szóló, 2012.  november  21-i 
2012/35/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 1. cikk 14. pont.”

22. § (1) Az R3. 1. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
 (2) Az R3. 2. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

23. §  Az R3. 2. § d) pontjában az „a) pontban” szövegrész helyébe az „a) és c) pontban” szöveg lép.

24. §  Hatályát veszti az R3. 2. § b) pontja.

5. Záró rendelkezések

25. § (1) Ez a rendelet – a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.
 (2) A 8–18. §, továbbá az 5–9. melléklet a kihirdetést követő 31. napon lép hatályba.
 (3) Az 5. § (2) és (4) bekezdése, a 6. § a) pontja, a 2. melléklet és a 4. melléklet 2016. január 1-jén lép hatályba.

26. §  Ez a rendelet
a) az Európai Közösség Hajótulajdonosainak Szövetsége (ECSA) és a Közlekedési Dolgozók Szakszervezeteinek 

Szövetsége az Európai Unióban (FST) között létrejött, a 2006. évi tengerészeti munkaügyi egyezmény alapján 
kötött megállapodás végrehajtásáról, valamint az 1999/63/EK irányelv módosításáról szóló 2009. február 16-i 
2009/13/EK tanácsi irányelvnek,

b) a tengerészek képzésének minimumszintjéről szóló 2008. november 19-i 2008/106/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelvnek,

c) a tengerészek képzésének minimumszintjéről szóló 2008/106/EK irányelv módosításáról szóló 2012. november 21-i 
2012/35/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek

való megfelelést szolgálja.

  Dr. Seszták Miklós s. k.,
  nemzeti fejlesztési miniszter

1. melléklet a 23/2015. (V. 8.) NFM rendelethez

Az R1. 1. számú melléklet II. Fejezete a következő 6. ponttal egészül ki:  

 
„6. A Bizottság az Ügynökség és bármely tagállam közreműködésével lefolytatott – az intézmények és az eljárások 
vizsgálatát is magába foglaló – értékelést követően igazolja, hogy a harmadik állam vonatkozásában az STCW 
Egyezményben az alkalmasság, képzés és képesítés, valamint a minőségi szabványok tekintetében előírt követelmények 
teljesülnek.” 
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2. melléklet a 23/2015. (V. 8.) NFM rendelethez

Az R1. 1. számú melléklet III. Fejezet 1. pontja a következő k) ponttal egészül ki:  
 
(A sikeresen vizsgázók részére a hajózási hatóság) 

„k) Az I., a II., és a III. osztályú tengeri kishajó-vezetői vizsga alapján: „Tengeri kedvtelési célú hajóvezetői bizonyítvány” 

(megnevezésű okmányt állít ki.) 

 
 

3. melléklet a 23/2015. (V. 8.) NFM rendelethez

Az R1. 3. számú melléklet I. A HIVATÁSOS TENGERÉSZ SZOLGÁLAT ALAPKÖVETELMÉNYEI cím 9. pontja helyébe a 
következő rendelkezés lép:  
„9. A melléklet A. és B. részében felsorolt fedélzeti és géptiszti képesítéseknél előírt rádiókezelői, alapfokú tűzvédelmi, 
emelt szintű tűzvédelmi, személyi túlélés technikai, túlélési járműkezelői, egészségügyi elsősegély-nyújtási és 
egészségügyi ellátási képzés alapján kiállított bizonyítvány érvényessége 5 év. A bizonyítványok újraérvényesítéséhez 
ismeretfelújító képzésen kell részt venni és annak eredményes elvégzését a képzés szervezője által kiállított okirattal 
igazolni. Az igazolás alapján a bizonyítvány érvényességét a hajózási hatóság újabb 5 évre meghosszabbítja.” 

„
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4. melléklet a 23/2015. (V. 8.) NFM rendelethez

Az R1. 6. számú melléklet 3. pontja a következő 3.5. alponttal egészül ki:   

 
(Kedvtelési célú képesítések)  

„3.5.  Tengeri kedvtelési célú hajóvezetői bizonyítvány (ID-1, kártya) 

A bizonyítvány adattartalma a kártya előoldalán: 

Az egyes adatokhoz tartozó megjelölések magyar és angol nyelven, a következők: 

TENGERI KEDVTELÉSI CÉLÚ HAJÓVEZETŐI BIZONYÍTVÁNY 

CERTIFICATE FOR OPERATORS OF PLEASURE CRAFT ON SEA 

  

MAGYARORSZÁG - HU /  

  

HUNGARY 

1. (Családi név helye) 

2. (Utónév helye) 

3. (Születési idő és hely) 

4. (Kiállítás keltezésének helye) 

5. (A bizonyítvány számának a helye) 

6. (Tulajdonos fényképének helye) 

7. (Tulajdonos aláírásának helye) 

8. (Tulajdonos állampolgárságának helye) 

9. (Érvényességi terület és hajótípus helye) 

10. (Hajóra vonatkozó méretkorlátozás helye) 

11. (Érvényességi idő helye) 

12. (Kiállító hatóság megnevezésének helye) 

13. (Felhatalmazás helye) 

14. (Feltételek helye) 

A bizonyítvány adattartalma a kártya hátoldalán: 

TENGERI KEDVTELÉSI CÉLÚ HAJÓVEZETŐI BIZONYÍTVÁNY 

CERTIFICATE FOR OPERATORS OF PLEASURE CRAFT ON SEA 
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Az egyes adatokhoz tartozó megjelölések magyar és angol nyelven a következők: 

1. A tulajdonos családi neve - Surname of the holder 

2. A tulajdonos utóneve(i) - Other name(s) of the holder 

3. Születési idő és hely - Date and place of birth 

4. Kiállítás kelte - Date of issue 

5. A bizonyítvány száma - Number of the certificate 

6. A tulajdonos fényképe - Photograph of the holder 

7. A tulajdonos aláírása - Signature of the holder 

8. A tulajdonos állampolgársága - Nationality of the holder 

9. Érvényes - Valid for: Yachtmaster Ocean (korlátlan - unlimited), Yachtmaster Offshore (200 tengeri mérföld – 200 
nautical miles), Yachtmaster Coastal (12 tengeri mérföld - 12 nautical miles), M (géphajóra  - Motorized craft), S (vitorlás 
hajóra - Sailing craft) 

10. Kedvtelési célú hajóra legfeljebb (hossz, utasok száma) - Pleasure craft not exceeding (lenght, number of passengers) 

11. Érvényességi idő - Date of Expiry 

12. Kiállította - Issued 

13. Feltételek – Conditions” 

5. melléklet a 23/2015. (V. 8.) NFM rendelethez

A hajózási hatósági eljárások díjairól szóló 29/2001. (IX. 1.) KöViM rendelet 1. számú melléklete a következő 52. sorral 
egészül ki:  

[A hajózási hatósági eljárások (szolgáltatások) díjai]  

„ 

   A  B 
   Eljárás  Díj (Ft) 
 52.  A hajózási egészségi alkalmasság vizsgálatára jogosult orvos nyilvántartásba vétele   74 650 

„ 
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6. melléklet a 23/2015. (V. 8.) NFM rendelethez
„1. számú melléklet a 21/2002. (XI. 8.) GKM–ESZCSM együttes rendelethez

Belvízi hajózási szolgálatot teljesítő személyek egészségi alkalmasságának vizsgálata és igazolása 

A vizsgált személy belvízi hajózási szolgálatra akkor minősíthető egészségi szempontból alkalmasnak, ha megfelel a 
munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről szóló jogszabályban 
foglaltaknak és az alább felsorolt követelményeknek.  

I. Látási követelmények: 
- A jobb látásélességű szem látásélessége látásjavító eszközzel vagy anélkül legalább 0,8 értékű. Amennyiben a másik 

szem látásélessége 0,1 értékű vagy annál kevesebb, kielégítő térlátással (távolságbecslő képességgel) kell 
rendelkezni, és a másik szem látóterének normálisnak kell lennie. 

- Látásjavító eszközt – szemüveget vagy kontaktlencsét – használó személynél a jobb látásélességű szemnél a 
rövidlátás nem haladhatja meg  

         a) fedélzeti szolgálat esetén a -5,0 dioptria, 
b) egyéb hajózási szolgálat esetén a -7,0 dioptria, 
c) a fiatalkori távollátás esetén a +5,0 dioptria, 
d) astigmia (kétszabású fénytörés) esetén + -2,0 dioptria 
 értéket. 

- Látásélesség szürkületkor: kontraszt 1:2, csak kétes esetben kell vizsgálni. 
- Látás sötétben: csak kétes esetben kell vizsgálni. Az eredmény nem térhet el egy log-egységnél többel a normális 

görbétől. 
- Látótér: a jobb látóélességű szem látóterének beszűkülése kizáró ok. 
- Színmegkülönböztető képesség: a színlátás megfelelőnek tekinthető, ha a pályázó az Ishihara-tesztet vagy annak 

megfelelő más tesztet hibátlanul olvassa. Kétes esetben műszerrel - anomaloscoppal - történjen a vizsgálat. Ennek 
alapján a protanopia (vörösvakság) kizáró ok, a színtévesztés többi formájánál a beosztástól függően a kijelölt orvos 
egyéni elbírálást alkalmazhat. 

- Szemmozgások: mindkét szem szabad mozgása. Kettőslátás kizáró ok. 

II. Hallási követelmény: 
A hallóképesség akkor megfelelő, ha a vizsgált személy a társalgási beszédet 25. életév betöltéséig 4 m távolságból, a 
25. életév betöltése után 3 m távolságból megérti.  

III. Fizikai követelmény: 
20 kg súly felemelésének képessége. 

IV. Az alkalmasságot korlátozó betegségek és testi fogyatékosságok: 
1. a szív és a keringési rendszer megbetegedései, 
2. a vérképző rendszer megbetegedései, 
3. a vizeletkiválasztó rendszer betegségei, 
4. a belső elválasztású mirigyek károsodásai, 
5. a légzőrendszer betegségei, 
6. az alsó vagy felső végtagok mozgásának korlátozottsága. 

V. Az alkalmasságot kizáró betegségek: 
1. az eszmélet elvesztésével vagy egyensúlyzavarral járó megbetegedések, 
2. a központi vagy a perifériális idegrendszer jelentős működési zavarral járó megbetegedései, különösen az agy 

és a gerincvelő megbetegedései, a koponya-agyvelősérülés vagy agyvérzés utáni állapotok, 
3. elmebetegségek, 
4. inzulinnal szabályozható cukorbetegség, 
5. alkoholbetegség, kábítószer függőség, szenvedélybetegségek, 
6. hirtelen cselekvőképtelenséget okozó betegségek. 

 
 

VI. Az alkalmasság igazolása azok számára, akik belvízi nagyhajó vezetésére való orvosi bizonyítvánnyal nem rendelkeznek 
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ORVOSI IGAZOLÁS 
belvízi hajós egészségi alkalmasságának minősítéséről 

 

 .......................................................................... sz. 
 Név/Leánykori név:  Anyja neve:  

 Születési hely, idő:  Személyazonosító okmány száma: 

 I.  Látási követelmények  jobb szem  bal szem 

   Távolra:     

   Látásjavító eszközzel:     

   Közelre:     

   Szürkületi látás:     

   Látótér:     

   Szemmozgások:     

   Színlátás:     

   A vizsgálat eredménye:  megfelelő  nem megfelelő 

 II.  Hallás: A halláskárosodás meghaladja a 30 dB-t 500, 1000 és 2000 Hz frekvenciánál: 

   jobb fül  _ igen  _ nem 
   bal fül  _ igen  _ nem 

   Hallókészülék szükséges:  _ igen  _ nem 

   A vizsgálat eredménye  _ megfelelő  _ nem megfelelő 

 III.  20 kg súly felemelésének képessége:  _ igen  _ nem 

 IV.  A részletes vizsgálatok eredményei: 
 
 

 A belvízi hajós egészségi alkalmasságának orvosi minősítése   

 Fedélzeti szolgálatra  _ alkalmas  _ nem alkalmas 

 Gépüzemi szolgálatra  _ alkalmas  _ nem alkalmas 

 Segédszolgálatra  _ alkalmas  _ nem alkalmas 

 A belvízi hajós egészségi alkalmasságának orvosi minősítése érvényes ....-ig 
    
    

 ...........................................................  
hely, dátum 

 ...............................................................................  
 

a hajózási hatóság által kijelölt 
orvos aláírása, pecsétje” 
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7. melléklet a 23/2015. (V. 8.) NFM rendelethez
„2. számú melléklet a 21/2002. (XI. 8.) GKM–ESZCSM együttes rendelethez

Tengerészek egészségi alkalmasságának vizsgálata 

 
I. Az STCW Egyezmény hatálya alá tartozó tengerészek esetében 

 
I. Látási követelmények: 

A tengeri szolgálat minimális látási követelményeit az STCW Egyezmény A-I/9. szakasza határozza meg. Ha a 
vizsgáló orvos olyan megbetegedést vagy rendellenességet észlel, amely veszélyeztetheti a vizsgált személyt, a hajón 
tartózkodó más személyeket, illetve a hajó és a hajózás biztonságát, a szolgálatra alkalmasságot az alábbiak 
figyelembevételével kell minősíteni és korlátozni: 

a) a megfelelő parti betegellátó hely eléréséhez szükséges idő, 
b) a beteget vagy a hajón tartózkodó más személyeket, illetve a hajó biztonságát és a környezetet - az egészségi 

problémák miatt - fenyegető veszély mértéke, 
c) az egészségi problémák előfordulásának kockázata. 

A vizsgált tengerész szolgálatra alkalmatlan, ha látása nem elégíti ki az STCW Egyezmény A-I/9. szakaszában a 
szolgálat-teljesítéshez az A-I/9 táblázatban rögzített, a tengerészek látására vonatkozó, minimális követelményeket.    

II. Hallási követelmények: 

A tengeri szolgálat minimális hallási követelményeit az STCW Egyezmény A-I/9. szakasza határozza meg.  
 
A hallóképesség akkor megfelelő, ha a vizsgált személy a társalgási beszédet 25. életév betöltéséig 4 m távolságból, a 
25. életév betöltése után 3 m távolságból megérti.  

III. Tengerészek alkalmasságát korlátozó betegségek és testi fogyatékosságok: 
1. a szív és a keringési rendszer megbetegedései, 
2. a vérképző rendszer megbetegedései, 
3. a vizeletkiválasztó rendszer betegségei, 
4. a belső elválasztású mirigyek károsodásai, 
5. a légzőrendszer betegségei, 
6. az alsó vagy felső végtagok mozgásának korlátozottsága. 

IV. Tengerészek alkalmasságát kizáró betegségek: 
1. az eszmélet elvesztésével vagy egyensúlyzavarral járó megbetegedések, 
2. a központi vagy a perifériális idegrendszer jelentős működési zavarral járó megbetegedései, különösen az agy és a 
gerincvelő megbetegedései, a koponya-agyvelősérülés vagy agyvérzés utáni állapotok, 
3. elmebetegségek, 
4. inzulinnal szabályozható cukorbetegség, 
5. alkoholbetegség, kábítószer-függőség, szenvedélybetegségek, 
6. hirtelen cselekvőképtelenséget okozó betegségek. 
 

II.     Az STCW Egyezmény hatálya alá nem tartozó, a Tengerészeti Munkaügyi Egyezmény szerinti tengerészek 
egészségi alkalmassági vizsgálata  
 
Az STCW hatálya alá nem tartozó, a Tengerészeti Munkaügyi Egyezmény szerinti tengerészek egészségi alkalmassági 
vizsgálata a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet és az Egészségügyi Világszervezet által kiadott, a tengerészek behajózás 
előtti vagy időszakos orvosi alkalmassági vizsgálatáról szóló útmutató alapján történik.” 
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8. melléklet a 23/2015. (V. 8.) NFM rendelethez
„5. számú melléklet a 21/2002. (XI. 8.) GKM–ESZCSM együttes rendelethez

 
 

…………………sz. 

Magyarország 
Hungary 

 

No………………... 

 

Tengerész Szolgálati Egészségi Bizonyítvány 
Medical Certificate for service at sea 

Név (családi név, utónév/utónevek)/Name (last, first): 
 

Születési ideje (év/hó/nap):            /                                  /                     Neme:       férfi         nő 

Date of birth (year/month/day):                                                               Sex:             male          female 

Képesítése/Beosztása                                                         Állampolgársága: 

Qualification/Rank:                                                              Nationality: 

Lakcíme/Home address: 

Útlevelének (szolgálati könyvének) száma/Passport No(Seaman's Book No): 

 

A személyazonosító okmányok ellenőrzése a vizsgálaton megtörtént/Identification documents were checked at the 
point of examination:      Igen/Yes  /    Nem/No  
 
A személyazonosság igazolására szolgáló okmány száma /The identity was verified by the presentation of the 
identification card / passport.  No:..................... 
                                                                    

Látásvizsgálat/Sight: 
 
A látásélesség megfelel az STCW Szabályzat A-I/9. szakaszában szereplő követelményeknek/Visual acuity meets 
standards in STCW Code, section A-I/9.: Igen/Yes  / Nem/No  
A színlátás megfelel az STCW Szabályzat A-I/9. szakaszában szereplő követelményeknek (a vizsgálat hat évente 
szükséges)/Colour vision meets standards in STCW Code, section A-I/9. (testing only required every six years):  
Igen/Yes  / Nem/No        
 
Az utolsó színlátás-vizsgálat időpontja/Date of  last colour vision test :  
                                                                          

Hearing/Hallásvizsgálat: 
 

A hallás megfelel az STCW Szabályzat A-I/9. szakaszában szereplő követelményeknek/Hearing meets the standards in 
STCW Code, section A-I/9:       Igen/Yes  / Nem/No   
 
A segédeszköz nélküli hallás kielégítő/Unaided hearing satisfactory:               Igen/Yes  / Nem/No   
 
A tengerész nincs olyan egészségi állapotban, amely a tengeri szolgálat teljesítése során valószínűleg súlyosbodik, 
illetve alkalmatlanná teszi a tengerészt az ilyen szolgálat ellátására, és a hajón tartózkodó többi személy egészségét és 
biztonságát veszélyezteti/Is the seafarer free from any medical condition likely to be aggravated by service at sea or to 
render the seafarer unfit for such service or to endanger the health of other persons on board:    
  Igen/Yes  / Nem/No   
Az Egészségi Bizonyítványt az ILO és a WHO által kiadott Útmutató a tengerészek behajózás előtti vagy időszakos 
orvosi alkalmassági vizsgálatának elvégzéséhez című kiadványban foglalt irányelvek és az STCW és az MLC előírásai 
alapján állítottam ki/ Medical Examinations conducted in accordance with ILO/WHO Guidelines for conducting pre-sea 
and periodic Medical Fitness Examinations for seafarers. Medical Certificate issued under the provisions of the the 
International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers (STCW), 1978, as 
amended and the Maritime Labour Convention (MLC, 2006) of ILO. 

Hatóság/Authorizing Authority…………………………………… 
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A tengeri szolgálatra való alkalmasság értékelése az STCW Egyezmény I/9. szabályán alapul/Assesment of fitness 
for sevice at sea referring to and in accordance with the STCW Convention Chapt. I. Reg. I/9 

A vizsgált személy egészségügyi nyilatkozata, az általam végzett orvosi vizsgálatok és az egészségügyi törzslapon 
rögzített kiegészítő szakvizsgálatok eredményei alapján kijelentem, hogy a vizsgált személy: 

On the basis of the examinee’s personal declaration, my clinical examinations and diagnostic test results recorded 
on the medical examination form, I declare the examinee: 

 Fedélzeti 
szolgálat 

Deck service 

Gépszolgálat 
Engine service 

Segéd szolgálat 

Catering service 

Egyéb szolgálat 

Other services 

Alkalmas 

Fit 

    

Nem alkalmas 

Unfit 

    

Korlátozás nélkül    

Without restrictions 

Korlátozással     

With restrictions 

Látásjavító eszköz 

Szükséges 

Visual aid required 

igen 

yes 

  nem 

no 

A korlátozások leírása: a betölthető beosztás, hajótípus, munkakör vagy a szolgálati idő korlátozása 

Describe restrictions (e.g. specific position, type of ship, trade area) 

………………………………………………………………….………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 
A vizsgálat helye/Place of examination:     

 

A vizsgálat ideje (év/hó/nap)/ Date of examination (day /month /year ):                   ________/___/______ 

 

Az egészségügyi bizonyítvány érvényessége (év/hó/nap):          ________/___/______ 

Medical certificate’s date of expiration  (day/ month/ year):  
 

A hivatalos bélyegző helye: 

Official stamp: 

 
A kinevezett vizsgáló orvos neve és beosztása: 
Name and degree of authorized medical examiner :  

 



5970 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2015. évi 65. szám 

A bizonyítványt kiállító hatóság:                            

Name of physician’s certificating authority:   

 

A bizonyítvány kiállítási ideje:                        

Date of issue of physician’s certificate:    

 

A Nemzeti Közlekedési Hatóság felhatalmazásával 

Authorized by the National Maritime Authority 
 

A vizsgáló orvos aláírása _______________________________________ 

Signature of medical examiner: 

 
Elismerem, hogy az egészségügyi törzslap tartalmával megismertettek. 
I acknowledge that I have been advised of content of the medical examination form. 
 
A vizsgált személy aláírása: ….......................................................................................... 
Examinee's signature:   (A vizsgáló orvos jelenlétében kell aláírni.) 
    (To be signed in the presence of the medical examiner.) ”  
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9. melléklet a 23/2015. (V. 8.) NFM rendelethez
„6. számú melléklet a 21/2002. (XI. 8.) GKM–ESZCSM együttes rendelethez

 

HAJÓS EGÉSZSÉGÜGYI TÖRZSLAP 

1. Személyi adatok 

Név: ........................................................................................................................................... 

Születési idő (év/hó/nap): ................................................................... Neme:     _ férfi      _nő 

Születési hely: .............................................................................................................................. 

Anyja neve: ................................................................................................................................. 

Beosztás/foglalkozás: .................................................. Állampolgárság: .................................... ... 

Lakcím: ....................................................................................................................................... 

Szolgálati könyv száma: ................................................................................................................ 
A hajó típusa: személyszállító, teherszállító 

2. A munkaköri alkalmasság vizsgálata:1 

_ előzetes     _ időszakos     _ soron kívüli     _ záró 

A látás vizsgálata 

Látásélesség 

   Látásjavító eszköz nélkül  Látásjavító eszközzel 
   Jobb szem  Bal szem  Mindkét szem  Jobb szem  Bal szem  Mindkét szem 
 Távol             
 Közel             

Látótér 

   Teljes  Beszűkült 
 Jobb szem     
 Bal szem     

      
 Színlátás  _ normális  _ téveszt 

A hallás vizsgálata 

 Társalgási beszéd vizsgálat  Tiszta tónusú audiometria (a küszöbértékek dB-ben) 
                    
   Normális      500 Hz  1000 Hz  2000 Hz  3000 Hz  4000 Hz  6000 Hz 
 Jobb fül      Jobb fül             
 Bal fül      Bal fül             

Részletes vizsgálat 

 Magasság: .................................. (cm)  Testsúly: ....................................... (kg)   
 Pulzusszám: .............................../min  Szívritmus: ...........................................   
 Vérnyomás: .......................................  Szisztolés: ................................ Hgmm  Diasztolés: ................................. Hgmm 

      
 Laboratóriumi vizsgálat     
 Vizeletben  Cukor: ..................................................  Protein ................................................... 

            
            

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Alkalmassági vizsgálatonként (előzetes, időszakos, soron kívüli) külön lap töltendő ki. 
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  Normális Rendellenes   Normális Rendellenes 

 Fej  _  _  Visszerek  _  _ 

 Arcüregek, orr, gége  _  _  Erek  _  _ 

 Száj, íny  _  _  Hasüreg és zsigerek  _  _ 

 Fülek (ált.)  _  _  Sérv  _  _ 

 Dobhártya  _  _  Végbélnyílás  _  _ 

 Szemek  _  _  Húgy- és ivarszervi rendszer  _  _ 

 Szemfenéki kép  _  _  Alsó és felső végtagok  _  _ 

 Pupilla  _  _  Gerincoszlop  _  _ 

 Szemmozgások  _  _  Idegvizsgálat  _  _ 

 Tüdők és mellkas  _  _  Pszichiátriai vizsgálat  _  _ 

 Mellvizsgálat  _  _  Külső megjelenés  _  _ 

 Szív  _  _       

 Bőr  _  _       

Mellkasröntgen vizsgálat időpontja (év/hó/nap) ..........................................................................-án 
Eredménye: ................................................................................................................................... 

Egyéb diagnosztikai vizsgálat(ok) és eredménye(i): 
.............................................. vizsgálat eredménye: ....................................................................... 
.............................................. vizsgálat eredménye: ....................................................................... 
.............................................. vizsgálat eredménye: ....................................................................... 
.............................................. vizsgálat eredménye: ....................................................................... 

 A vizsgáló orvos megjegyzései: 

      
      
      
 Oltási állapot feljegyezve:  _ igen  _ nem 

3. A munkaköri alkalmasság minősítése 

A ................................................................................. nevű vizsgált személy nyilatkozata, klinikai vizsgálataim és a fenti 
diagnosztikai vizsgálati eredmények alapján nevezett munkavállaló 
        
        
   Fedélzeti szolgálatra  Gépszolgálatra  Segédszolgálatra 

 Alkalmas  _  _  _ 

 Alkalmatlan  _  _  _ 

 Ideiglenesen alkalmatlan  _  _  _ 

Látásjavító eszköz szükséges:     _ igen     _ nem 
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4. A vizsgáló orvos intézkedése 

 
 Beutalás további vizsgálatokra, szakorvosi rendelésre: ...............................................................  

A munkaköri alkalmassági vizsgálat helye: ..................................................................................... 

A munkaköri alkalmassági vizsgálat időpontja: .............................................................................. 

Az egészségügyi bizonyítvány lejártának időpontja: ....................................................................... 

P. H. 

.........................................................................  
(A vizsgáló orvos neve nyomtatott betűvel.) 

A vizsgáló orvos aláírása: ............................................................................................................ 

A vizsgálatok és az alkalmasság értékelése a hajózási egészségi alkalmasság feltételeiről és vizsgálati rendjéről szóló 
21/2002. (XI. 8.) GKM-ESZCSM együttes rendeletben kapott felhatalmazás alapján történt. 

Elismerem, hogy az egészségügyi törzslap tartalmával megismertettek. 

A vizsgált személy aláírása: ........................................................................................ 
(A vizsgáló orvos jelenlétében kell aláírni.)” 
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10. melléklet a 23/2015. (V. 8.) NFM rendelethez
„1. melléklet a 121/2005. (XII. 28.) GKM rendelethez

	  
	  

Minta a fedélzeti munkaidő-beosztás nyilvántartásához1 

 
Hajó neve /Name of ship: ................ Hajó lobogója/Flag of ship: .........................IMO-szám (ha van)/IMO number (if any) ............................ 

A nyilvántartás legutóbbi frissítése/Latest update of table: ................................................................................... ( ) oldal a(z) ( )  oldalból/ ( ) of pages ( ). 
A Tengerészeti Munkaügyi Egyezmény és az STCW Egyezmény  rendelkezéseivel összeegyeztethető rendelkezéseket tartalmazó ........................................................ nemzeti jogszabályban, illetve 

bejegyzett vagy jóváhagyott kollektív szerződésben meghatározott munkaidő, illetve a pihenőidő/The maximum hours of work or minimum hours of rest are applicable in accordance 
with:………………………(national law or regulation) issued in conformity with Maritime Labour Convetion, 2006 and with the STCW Convention2. 
 
A munkaidő megengedett legnagyobb, illetve a pihenőidő előírt legkisebb mértéke/Maximum hours of work or minimum hours of rest3: ………………………..     
Egyéb előírások/Other requirements:………………………………………………     
 

Beosztás/rang 

Position/rank4 

Tervezett napi munkaórák 
a tengeren/Scheduled daily work hours 

at sea  

Tervezett napi munkaórák 
a kikötőben/Scheduled daily work hours 

in port 
Meg-

jegyzések/ 

Comments 

Összes napi munkaóra/Total daily work/rest hours3 

Őrszolgálat 
(...-tól...-ig) 

Watchkeeping 
(from-to) 

Egyéb feladat 
(...-tól...-ig) 

Non-watchkeeping 
duties 

(from-to)5 

Őrszolgálat 
(...-tól...-ig) 

Watchkeeping 
(from-to) 

Egyéb feladat 
(...-tól...-ig) 

Non-watchkeeping 
duties 

Tengeren 

At sea 

Kikötőben 

In ports 

                

                

                

                
Parancsnok aláírása/Signature of the master: ....................................... 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1  A nyomtatványt a hajón használt munkanyelven vagy nyelveken, továbbá angolul kell kitölteni./ The termins used in this model table are to appear in the working language or languages of the ship and in English. 
2 A nyomtatvány a Tengerészeti Munkaügyi Egyezmény és az STCW Egyezmény munkaidő-beosztással összefüggő rendelkezéseit is tartalmazza./See overleaf  for selected extracts from Maritime Labour Convetion, 2006 
and the STCW Convention. 
3 A nem kívánt rész törlendő./Delete as applicable. 
4 A hajók biztonságos üzemeltetéséhez szükséges összetételű és létszámú személyzetet előíró okmányban szereplő beosztások esetében használt megnevezéseknek a leírásban szereplővel azonosnak kell lennie./For 
those positions /ranks that are also listed int he ship’s safe manning document, the terminology used should be the same as in that document. 	  
5 Az őrszolgálati személyzet esetében a megjegyzés rovat használható a nem tervezett munkaórák várható számának jelzésére, s a napi teljes munkaidőt ezen munkaidőre figyelemmel kell feltüntetni a megfelelő 
oszlopban./For watchkeeping personnel, the comment section may be used to indicate the anticipated number of hours to be devoted to unscheduled work and any such hours should be included int he appropriate 
total daily work hours column.  
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A Tengerészeti Munkaügyi Egyezmény és az STCW egyezmény munkaidő-beosztással összefüggő rendelkezései 

Tengerészeti Munkaügyi Egyezmény  

A2.3. Előírás 

…. 
5. A munkaidőre, illetve a pihenőidőre kötelezően vonatkozó korlátozások az alábbiak: 
(a) a maximális munkaidő nem haladhatja meg: 
(i) a 14 órát bármely 24 órás időszakon belül; és 
(ii) a 72 órát bármely hétnapos időszakon belül; 
vagy 
(b) a minimális pihenőidő nem lehet kevesebb, mint: 
(i) tíz óra bármely 24 órás időszakon belül; és 
(ii) 77 óra bármely hétnapos időszakon belül. 
6. A pihenőidő legfeljebb két rész-időszakra osztható, melyek közül az egyik időszak legalább 6 óra hosszú kell legyen, a két egymást követő pihenőidőszak között eltelt idő hosszúsága 

pedig nem haladhatja meg a 14 órát. 
7. A hajóvizsgálatokat, tűzoltási és mentőcsónak-gyakorlatokat, továbbá a nemzeti jogszabályokban és nemzetközi jogi aktusokban előírt egyéb gyakorlatokat olyan módon kell 

lefolytatni, hogy azok a lehető legkevésbé zavarják meg a pihenőidőszakokat és ne okozzanak kimerültséget. 
8. Amikor egy tengerészt rendkívüli munkára rendelnek ki – mert például egy gépállás kezelő nélkül marad –, kötelező a tengerész részére megfelelő pótlólagos pihenőidőszakot 

biztosítani, ha a munkára való kirendelések a rendes pihenőidejét zavarták meg. 

STCW egyezmény 

A-VIII/1. szakasz 

Szolgálatra való alkalmasság 

1. A hatóságok vegyék figyelembe a tengerészek fáradtsága miatt jelentkező veszélyeket, különösen, amikor egy hajó biztonságával vagy biztonságos üzemeltetésével kapcsolatos 
beosztásokról van szó. 

2. Őrszolgálat ellátásáért felelős tisztnek, illetve őrszolgálatban beosztott személy részére, akik biztonsággal, szennyezés megakadályozásával és biztonsági feladatokkal vannak megbízva, 
legalább az alábbi pihenőidőt kell biztosítani: 

1. minimálisan 10 óra pihenőidő, bármely 24 órás időszakban; és 
2. 77 óra, bármely 7 napos időszakban. 

3. Őrszolgálat ellátásáért felelős tisztnek, illetve őrszolgálatban beosztott személy részére, akik biztonsággal, szennyezés megakadályozásával és biztonsági feladatokkal vannak megbízva, 
legalább az alábbi pihenőidőt kell biztosítani, és a két egymást követő pihenési időszak közötti időtartam ne haladja meg a 14 órát. 

4. A 2. és 3. szakaszokban megállapított pihenési időszakokra vonatkozó követelményeket nem szükséges betartani vészhelyzetben, vagy bármely más kiemelt fontosságú műveleti 
feltételek esetén. A riadókat, a tűzoltási és mentőcsónak gyakorlatokat, valamint a nemzeti jogszabályok és rendeletek, illetve nemzetközi egyezmények által előírt gyakorlatokat oly módon 
kell lefolytatni, ami minimálisra csökkentési a pihenési időszakok zavarását, és nem eredményez fáradtságot. 

5. A hatóságok követeljék meg, hogy az őrszolgálati beosztásról szóló tájékoztatót könnyen megközelíthető helyen függesszék ki. Az őrszolgálati beosztásokat szabványosított 
formátumban kell elkészíteni a hajó munkanyelvén, vagy munkanyelvein, illetve angol nyelven. 

6. Amikor egy tengerész ügyeletet tart, például, amikor a géptér felügyelet nélküli, a tengerész számára megfelelő ellentételező pihenőidőszakot kell biztosítani, amennyiben a normál 
pihenési időszakot ügyeleti munkára való behívás zavarja meg. 
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7. A tengerészek napi pihenőidejének nyilvántartását olyan szabványos formátumban kell vezetni a hajó munkanyelvén, vagy munkanyelvein, valamint angol nyelven, amelylehetővé teszi 
a jelen szakasz rendelkezéseinek való megfelelés ellenőrzését. A tengerészek kapjanak egy példányt a rájuk vonatkozó feljegyzésekből, amelyet a parancsnok vagy a parancsnok által 
meghatalmazott személy, illetve a tengerész ír alá. 

8. Ennek a fejezetnek egyetlen rendelkezését sem lehet úgy tekinteni, hogy az korlátozná egy hajó parancsnokának jogát arra, hogy egy tengerésztől megkövetelje bármilyen munkaidő 
teljesítését, amely szükséges a hajó, a fedélzeten tartózkodó személyek vagy a rakomány közvetlen biztonságáért, illetve más hajóknak, illetve tengeren bajba jutott személyeknek 
segítségnyújtás céljából. Ennek megfelelően a parancsnok felfüggesztheti a pihenőidő beosztást, és elrendelheti, hogy egy tengerész bármilyen szükséges számú órában teljesítse feladatát, 
amíg a rendes helyzet helyre nem áll, amint a normál helyzet helyreállt, amilyen gyorsan csak lehetséges, a parancsnok köteles biztosítani, hogy a tervezett pihenőidő alatt esetleg munkát 
végző tengerészek megfelelő pihenőidőt kapjanak. 

9. Az Egyezményhez csatlakozott Felek engedélyezhetnek eltéréseket a 2.2. és 3. pont fenti szakaszokban előírt pihenőidőszakoktól, feltéve, hogy a pihenési idő nem kevesebb, mint 70 óra 
bármely 7 napos időszakban. 

A 2.2. szakaszban rögzített heti pihenőidőtől való eltérést két egymást követő hétnél hosszabb ideig nem szabad megengedni. A hajón a két kivételes időszak közötti időtartam nem lehet 
hosszabb, mint a kivételes időszak kétszerese. 

A 2.1. szakaszban rögzített pihenőidő nem osztható fel háromnál több időszakra, amelynek egyike legalább 6 óra hosszúságú legyen, és a másik két időszak egyike sem lehet kevesebb, 
mint egy óra. Az egymást követő pihenési időszakok közötti időtartam nem haladhatja meg a 14 órát. A kivételes időszakok időtartama nem haladhatja meg a két 24 órás időszakot bármely 7 
napos időszak alatt. Amennyire lehetséges, a kivételek vegyék figyelembe a B-VIII/1. szakaszban a kifáradás megakadályozására vonatkozó iránymutatást. 

 

B-VIII/1. szakasz 

A szolgálatra való alkalmasságot érintő útmutató 

Fáradtság megelőzése 

1. A pihenési időszakra vonatkozó követelmények betartásakor a „parancsoló üzemeltetési feltételek” kifejezést úgy kell értelmezni, hogy csak alapvető munkát jelenthet a hajón, amelyet 
nem lehet késleltetni biztonsági vagy környezetvédelmi okok miatt, vagy amit ésszerűen nem lehetett előrelátni az út megkezdésekor. 

2. Bár nincsenek egyetemlegesen elfogadott szakmai meghatározások a fáradtságra, a hajó üzemeltetésében szerepet vállaló minden személy ügyeljen azokra a tényezőkre, amelyek 
hozzájárulhatnak a fáradtsághoz, a teljesség igénye nélkül, a Szervezet által meghatározottakra, és ezeket vegyék figyelembe, amikor döntést hoznak a hajó műveleteiről. 

3. A VIII/1. szabály alkalmazásakor a következőket kell figyelembe venni: 
1. a fáradtság megelőzésére hozott intézkedések biztosítsák, hogy a túlzott vagy indokolatlan együttes munkaidőt nem követelik meg. Különösen az A-VIII. szakaszban előírt minimális 
pihenési időket nem szabad úgy értelmezni, mintha azt jelentené, hogy az összes többi órát őrszolgálatra vagy egyéb feladatra lehet fordítani; 
2. a szabadidős időszakok gyakorisága és hossza, és az ellentételezési szabadidő biztosítása lényeges tényező abban, hogy megakadályozzák a fáradtság halmozódását egy időszakon 
keresztül; és 
3. a rövid tengeri utakon közlekedő hajókon a rendelkezések megváltoztathatók, feltéve, hogy különleges biztonsági intézkedéseket vezetnek be. 

4. Az A-VIII/1. szakasz, 9. pontjában felsorolt kivételeket úgy kell értelmezni, hogy azok megfeleljenek az ILO A tengerészek munkaidejéről és a hajók személyzetéről szóló Egyezményében, 
1996. (180.sz.), illetve a hatálybalépésekor a Tengerészeti Munkaügyi Egyezményben, 2006. lefektetett kivételeknek. A részes Felek határozzák meg azokat a körülményeket, amelyek között az 
ilyen kivételeket alkalmazzák. 

5. A tengeri halálesetek kivizsgálása eredményeként kapott információ alapján az Igazgatások folyamatosan vizsgálják felül a fáradtság megelőzésére vonatkozó rendelkezéseiket. 
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Selected texts from Maritime Labour Convetion, 2006 and the STCW Convention 
 

Maritime Labour Convention, 2006  
 
 

Standard A2.3  
…… 
5. The limits on hours of work or rest shall be as follows: 
(a) maximum hours of work shall not exceed: 

(i) 14 hours in any 24-hour period; and 
(ii) 72 hours in any seven-day period; 

or 
(b) minimum hours of rest shall not be less than: 

(i) ten hours in any 24-hour period; and 
(ii) 77 hours in any seven-day period. 

6. Hours of rest may be divided into no more than two periods, one of which shall be at least six hours in length, and the interval between consecutive periods of rest shall not exceed 14 hours. 
7. Musters, fire-fighting and lifeboat drills, and drills prescribed by national laws and regulations and by international instruments, shall be conducted in a manner that minimizes the 

disturbance of rest periods and does not induce fatigue. 
8. When a seafarer is on call, such as when a machinery space is unattended, the seafarer shall have an adequate compensatory rest period if the normal period of rest is disturbed by call-outs 

to work. 
 
 

STCW Convention  
 

 

Section A-VIII/1 

Fitness for duty 

1. Administrations shall take account of the danger posed by fatigue of seafarers, especially those whose duties involve the safe and secure operation of a ship. 
2. All persons who are assigned duty as officer in charge of a watch or as a rating forming part of a watch and those whose duties involve designated safety, prevention of pollution and security 

duties shall be provided with a rest period of not less than: 
1. a minimum of 10 hours of rest in any 24-hour period; and 
2. 77 hours in any 7-day period. 

3. The hours of rest may be divided into no more than two periods, one of which shall be at least 6 hours in length, and the intervals between consecutive periods of rest shall not exceed 14 
hours. 

4. The requirements for rest periods laid down in paragraphs 2. and 3. need not be maintained in the case of an emergency or in other overriding operational conditions. Musters, fire-fighting 
and lifeboat drills, and drills prescribed by national laws and regulations and by international instruments, shall be conducted in a manner that minimizes the disturbance of rest periods and does 
not induce fatigue. 
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5. Administrations shall require that watch schedules be posted where they are easily accessible. The schedules shall be established in a standardized format in the working language or 
languages of the ship and in English. 

6. When a seafarer is on call, such as when a machinery space is unattended, the seafarer shall have an adequate compensatory rest period if the normal period of rest is disturbed by call-outs 
to work. 

7. Administrations shall require that records of daily hours of rest of seafarers be maintained in a standardized format, in the working language or languages of the ship and in English, to allow 
monitoring and verification of compliance with the provisions of this section. The seafarers shall receive a copy of the records pertaining to them, which shall be endorsed by the master or by a 
person authorized by the master and by the seafarers. 

8. Nothing in this section shall be deemed to impair the right of the master of a ship to require a seafarer to perform any hours of work necessary for the immediate safety of the ship, persons 
on board or cargo, or for the purpose of giving assistance to other ships or persons in distress at sea. Accordingly, the master may suspend the schedule of hours of rest and require a seafarer to 
perform any hours of work necessary until the normal situation has been restored. As soon as practicable after the normal situation has been restored, the master shall ensure that any seafarers 
who have performed work in a scheduled rest period are provided with an adequate period of rest. 

9. Parties may allow exceptions from the required hours of rest in paragraphs 2.2 and 3. above provided that the rest period is not less than 70 hours in any 7-day period. 
Exceptions from the weekly rest period provided for in paragraph 2.2 shall not be allowed for more than two consecutive weeks. The intervals between two periods of exceptions on board shall 

not be less than twice the duration of the exception. 
The hours of rest provided for in paragraph 2.1 may be divided into no more than three periods, one of which shall be at least 6 hours in length and neither of the other two periods shall be less 

than one hour in length. The intervals between consecutive periods of rest shall not exceed 14 hours. Exceptions shall not extend beyond two 24-hour periods in any 7-day period. 
Exceptions shall, as far as possible, take into account the guidance regarding prevention of fatigue in section B-VIII/1. 

Section B-VIII/1 

Guidance regarding fitness for duty 

Prevention of fatigue 
1. In observing the rest period requirements, „overriding operational conditions” should be construed to mean only essential shipboard work which cannot be delayed for safety, security or 

environmental reasons or which could not reasonably have been anticipated at the commencement of the voyage. 
2. Although there is no universally accepted technical definition of fatigue, everyone involved in ship operations should be alert to the factors which can contribute to fatigue, including, but not 

limited to, those identified by the Organization, and take them into account when making decisions on ship operations. 
3. In applying regulation VIII/1, the following should be taken into account: 

1. provisions made to prevent fatigue should ensure that excessive or unreasonable overall working hours are not undertaken. In particular, the minimum rest periods specified in section A-
VIII/1 should not be interpreted as implying that all other hours may be devoted to watchkeeping or other duties; 

2. the frequency and length of leave periods, and the granting of compensatory leave, are material factors in preventing fatigue from building up over a period of time; and 
3. the provisions may be varied for ships on short sea voyages, provided special safety arrangements are put in place. 

4. Exceptions provided for in section A-VIII/1, paragraph 9., should be construed to mean the exceptions laid down by the ILO Convention on Seafarers’ Hours of Work and the Manning of Ships, 
1996 (No. 180) or the Maritime Labour Convention, 2006, when it enters into force. The circumstances under which such exceptions are applied should be defined by the Parties. 

5. Based on information received as a result of investigating maritime casualties, Administrations should keep their provisions on prevention of fatigue under review.” 
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11. melléklet a 23/2015. (V. 8.) NFM rendelethez
„2. melléklet a 121/2005. (XII. 28.) GKM rendelethez

	  
	  

Mintanyomtatvány a tengerészek munka- és pihenőidejének nyilvántartására/Model Format for record of hours of work or hours of rest of sefarers1 

 

Hajó neve/ Name of ship:………      IMO-szám (ha van)/: IMO number( if any) ............................ Hajó lobogója/Flag of ship: ............................ 

Tengerész (teljes név)/Seafarer (full name):…………                                  Beosztás/rang/Position/rank: ..................................... 

Hónap és év/Month and year: ……………………                                       Őrszolgálatot teljesít/Watchkeeper2: igen  nem  

A munka- és a pihenőidő nyilvántartása/record of hours of work/rest3 

Kérjük, jelölje meg a munka- vagy pihenőidőt X-szel, folytonos vonallal, illetve nyíllal./Please mark periods of work or rest, as applicable, with X, or using a continuos line or arrow 

TÖLTSE KI A TÚLOLDALI TÁBLÁZATOT/COMPLETE THE TABLE ON THE REVERSE SIDE 

A munkaidő meghatározására, illetve a minimális pihenőidőre vonatkozóan a következő jogszabályt és/vagy kollektív szerződést kell alkalmazni/The following national laws, regulations and/or 
collective agreements governing limitations on working hours or minimum rest periods apply to this ship: …………………………………………………………………………………………….. 

 

Igazolom, hogy e nyilvántartás hitelesen tükrözi a személyzet tagjának munka-, illetve pihenőidejét/I agree that this record is an accurate reflection of the hours of work or rest of the seafarer 
concerned. 

A parancsnok vagy a parancsnok által e nyilvántartás aláírására felhatalmazott személy neve/Name of master or person authorised by master to sign this record:      

A parancsnok vagy a meghatalmazott személy aláírása/Signature of master or authorised person: ................... ……………… 

A személyzet tagjának aláírása/Signature of seafarer: ………………………………………………………………………………..      

E nyilvántartás egy másolatát a személyzet tagja kapja meg/A copy of this record is to be given to the seafarer. 
E nyilvántartás a ________________________(az illetékes hatóság neve) által megállapított eljárás szerinti vizsgálat és ellenjegyzés tárgya/This form is subject to examination and endorsement 
under procedures established by the______________________________(name of competent authority)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 A nyomtatványt a hajón használt munkanyelven vagy nyelveken, továbbá angolul kell kitölteni/ The termins used in this model table are to appear in the working language or languages of the ship and in English 
2 Jelölje meg a megfelelőt/ Tick as appropriate 
3 A nem kívánt rész törlendő/delete as appropriate 
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Kérjük, jelölje meg a munka- vagy pihenőidőt X-szel vagy folytonos vonallal, illetve nyíllal/ Please mark periods of work or 
rest, as applicable, with X, or using a continuos line or arrow 

 

Pihenőidő 
egy 24 

órás idő-
szakban/ 

Hours of 
rest in 24-

hour 
period 

Megjegyzések/ 

Comment 

Nem a személyzet tagja tölti ki/Not to be completed 
by the seafarer1 

Órák 0/ 

Hours 0  
00 10 20 30 40 50 60 70 80 91 01 11 21 31 41 51 61 71 81 92 02 12 22 23 

Munka- 
vagy 

pihenőidő  
bármely  
24 órás 

időszakban/ 

Hours of 
work or rest, 

as 
applicable, 
in any 24-

hour peiod2 

Munka- vagy pihenőidő  
bármely 

hétnapos  
időszakban/ Hours of work or rest, as 

applicable, in any 7-day peiod 2 

Dátum/ 

Date 

                                                

                                                          

                                                          

                                                          

                                                          

                                                          

                                                          

                                                          

                                                          

Órák 0 00 10 20 30 40 50 60 70 80 91 01 11 21 31 41 51 61 71 81 92 02 12 22 23         

 
 
 
 
 
 
 1 Az illetékes hatóság által a Tengerészeti Munkaügyi Egyezmény előírásaival összhangban megállapított eljárások szerint töltendő ki/For completion and use in accordance with the procedures 
established by the competent authority in  compliance with the relevant requirements of Maritime Labour Convention, 2006. 
2 A Tengerészeti Munkaügyi Egyezmény és az STCW Egyezmény előírásainak betartását igazolandó további számításokra és igazolásokra lehet szükség/Additional calculations or verifications may 
be necessary to ensure compliance with the relevant requirements of Maritime Labour Convention, 2006 and STCW Convention.” 



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.
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