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Kormányrendeletek

A Kormány 120/2017. (VI. 1.) Korm. rendelete
az „Ösztöndíjprogram Keresztény Fiataloknak” elnevezésű ösztöndíjprogramról és a felsőoktatásban részt
vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet
módosításáról
A Kormány a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 21. pontjában,
a 11. § tekintetében a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 13. pontjában kapott
felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
Az „Ösztöndíjprogram Keresztény Fiataloknak” program (a továbbiakban: ösztöndíjprogram) a Kormány által
alapított ösztöndíj, amelynek célja, hogy
a)
lehetőséget biztosítson felsőfokú tanulmányok folytatására Magyarország államilag elismert felsőoktatási
intézményeiben (a továbbiakban: magyar felsőoktatási intézmény) keresztény fiatalok számára, akiknek
származási országában a keresztény közösségek vallási üldöztetésnek, fenyegetésnek vannak kitéve, vagy
a szabad vallásgyakorlásban korlátozást szenvednek el, továbbá
b)
hozzájáruljon az a) pont szerinti keresztény közösségek szülőföldjükön való boldogulásához.
2. §

(1) Az ösztöndíjprogram működtetéséért az oktatásért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) felel.
(2) Az ösztöndíjprogram végrehajtását a miniszter által vezetett minisztérium a Tempus Közalapítvány (a továbbiakban:
Közalapítvány) közreműködő szervezet bevonásával látja el.
(3) Az ösztöndíjprogram működtetésének pénzügyi fedezete a miniszter által vezetett minisztérium költségvetési
fejezetében kerül tervezésre.
(4) A miniszter bocsátja a programban részt vevő magyar felsőoktatási intézmények rendelkezésére az ösztöndíj, így
a havi pénzbeli juttatás, az önköltség, a lakhatási támogatás, az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság
biztosításának, valamint a lehetséges kiegészítő biztosítás összegét, mely fedezi a kapcsolódó és szükségszerűen
felmerülő, idegennyelv-használatból eredő költségeket, illetve biztosítja az ösztöndíjprogram működtetésének
a felsőoktatási intézménynél felmerülő költségeit, illetve a féléves utazási támogatás összegét.
(5) Az ösztöndíjast – az ösztöndíjszerződés időtartamára – ösztöndíjként az alábbi juttatások illetik meg:
a)
mentesség a képzés önköltségének megtérítése alól,
b)
havi pénzbeli juttatás, amelynek összege a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény
(a továbbiakban: Nftv.) által meghatározott éves hallgatói normatíva 100%-a,
c)
kollégiumi elhelyezés vagy lakhatási támogatás,
d)
intézményi könyvtár ingyenesen igénybe vehető szolgáltatásainak használata,
e)
egészségügyi szolgáltatás, illetve a szolgáltatás igénybevétele esetén az idegennyelv-használatból eredő,
igazolt költségek megtérítése, vagy az egészségügyi ellátás során szükséges idegennyelv-használatból eredő
költségeket fedező kiegészítő egészségügyi biztosítás,
f)
félévenkénti utazási támogatás, amelynek pontos összegét az adott évre vonatkozóan az ösztöndíjprogram
működési szabályzata tartalmazza.

3. §		
A miniszter
a)
dönt az ösztöndíj odaítéléséhez szükséges pályázat (a továbbiakban: pályázat) eredményéről,
b)
jóváhagyja
ba)
a pályázati felhívást, valamint
bb)
az ösztöndíjprogram működési szabályzatát.
4. §		
Az ösztöndíjprogram végrehajtása során az ösztöndíjprogrammal kapcsolatos koordinációs, kapcsolattartási,
információs feladatokat a Közalapítvány látja el, ennek során
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a)
b)
c)
d)
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kidolgozza a miniszterrel előzetesen egyeztetett iránymutatások alapján a pályázati felhívást, valamint
az ösztöndíjprogram működési szabályzatát,
lefolytatja a pályázati eljárást,
gondoskodik az ösztöndíjprogram részét képező egyéb programok megszervezéséről és lebonyolításáról,
valamint
kapcsolatot tart az ösztöndíjprogramban részt vevő magyar felsőoktatási intézményekkel.

5. §		
Az ösztöndíjprogram működési szabályzata tartalmazza:
a)
az ösztöndíjasok képzésének, előmenetelének monitorozását,
b)
az ösztöndíjszerződés megkötéséhez felhasználható szerződésmintát,
c)
a pályázati kiválasztás alapelveit,
d)
a magyar felsőoktatási intézmények kiválasztásának alapelveit,
e)
az ösztöndíjprogramban megpályázható képzések kiválasztásának alapelveit,
f)
az ösztöndíj megállapítási rendszerét,
g)
a félévenkénti utazási támogatás mértékét,
h)
a lakhatási támogatás mértékét,
i)
az ösztöndíjasokat fogadó magyar felsőoktatási intézmények részvételi feltételeit, valamint
j)
az ösztöndíjszerződésben vállalt, a tanulmányok befejezését követően teljesítendő, kötelezettség alóli
mentesítés szabályait.
6. §

(1) A miniszter az ösztöndíjprogram keretében pályázatot hirdet meg magyar felsőoktatási intézményben folytatandó
tanulmányokra, önköltséges helyre.
(2) A pályázati felhívás tartalmazza a pályázati feltételeket, a pályázat benyújtásának határidejét, az értékelés
pontrendszerét, a hallgatóknak biztosított – a 2. § (4) bekezdés szerinti – ösztöndíj aktuális mértékét és a tanulmányi
előmenetellel összefüggő követelményeket.
(3) Érvényes pályázatot az a pályázó nyújthat be, aki
a)
a pályázati felhívásban meghatározott, Magyarországgal diplomáciai kapcsolatokat fenntartó országban
elismert, külföldi egyház vagy szerzetesrend ajánlásával rendelkezik,
b)
vállalja, hogy az ösztöndíj elnyerését követően ösztöndíjszerződést köt,
c)
korábban ugyanazon a képzési szinten nem vett részt magyar felsőoktatási intézményben folytatott
tanulmányokra irányuló, a magyar állam által finanszírozott ösztöndíjprogramban, és
d)
vállalja, hogy a tanulmányok befejezését követően végzettségét, szakképzettségét származási országában
hasznosítja.
(4) A pályázat benyújtásakor a pályázónak csatolnia kell az 1. melléklet szerinti nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy
hozzájárul a személyes adatainak a pályázati eljárás során és az ösztöndíjprogramban való részvételének, illetve
a (3) bekezdés d) pontja szerinti feltétel teljesítésének időtartama alatt, azzal összefüggésben történő kezeléséhez.
A pályázatot és a nyilatkozatot angol nyelven kell benyújtani, illetve csatolni.
(5) A pályázati felhívást, valamint az ösztöndíjprogram működési szabályzatát a Közalapítvány hivatalos honlapján
közzé kell tenni.
(6) Az ösztöndíjasnak teljesítenie kell a fogadó magyar felsőoktatási intézmény által meghatározott felvételi
követelményeket. Az ösztöndíjat a miniszter adományozza azzal a feltétellel, hogy az ösztöndíjasnak hallgatói
jogviszonyt kell létesítenie.
(7) Az ösztöndíjas és a fogadó magyar felsőoktatási intézmény (a továbbiakban: felek) ösztöndíjszerződést köt, amely
meghatározza az ösztöndíjjal kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket.

7. §

(1) Az ösztöndíj a hallgatói jogviszonyban álló ösztöndíjas részére tanulmányai során folyósítandó, ha az adott
tanulmányi időszakban aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik.
(2) Az ösztöndíjast a jogszabályokban, a fogadó magyar felsőoktatási intézmény hallgatói követelményrendszerében,
valamint az ösztöndíjszerződésben rögzített jogok és kötelezettségek illetik meg, illetve terhelik.
(3) Ösztöndíjas hallgatót csak olyan magyar felsőoktatási intézmény fogadhat, amely az ösztöndíjprogram működési
szabályzatában meghatározott részvételi feltételnek eleget tett.
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8. §

(1) Az ösztöndíjszerződésnek tartalmaznia kell
a)
az adott szakra vonatkozó képzési és kimeneti követelményekben meghatározott képzési időt, illetve az Nftv.
80. § (2) bekezdés d) pontja szerinti előkészítő tanulmányok időtartamát,
b)
az ösztöndíj keretében nyújtott havi pénzbeli juttatás összegét és annak kifizetése időpontját, módját,
c)
a más magyar felsőoktatási intézménybe történő átvétel rendjét,
d)
az adatkezeléshez való hozzájárulást,
e)
azt a feltételt, hogy az ösztöndíjszerződés abban az időpontban lép hatályba, amikor az ösztöndíjas hallgatói
jogviszonyt létesít,
f)
a hallgatói jogviszony szünetelésének, megszűnésének rendjét.
(2) Az ösztöndíjszerződés – az Nftv. 59. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt kivétellel – megszűnik, ha az ösztöndíjas
hallgatói jogviszonya megszűnik.

9. §

(1) Az ösztöndíjas az ösztöndíjszerződésben foglaltak szerint köteles a felvételi vagy átvételi határozatban érintett
magyar felsőoktatási intézménnyel hallgatói jogviszonyt létesíteni, és azt az ösztöndíj folyósítási idejének megfelelő
időtartamban fenntartani.
(2) Ha az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya megszűnik vagy szünetel, részére a 2. § (4) bekezdés szerinti juttatások nem
biztosíthatók.

10. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.
11. §		
A felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.)
Korm. rendelet a következő 27/A. §-sal egészül ki:
„27/A. § (1) Az oktatásért felelős miniszter államilag elismert felsőoktatási intézményben önköltséges képzésben
részt vevő külföldi hallgató részére az „Ösztöndíjprogram Keresztény Fiataloknak” elnevezésű ösztöndíjprogramról
és a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007.
(III. 26.) Korm. rendelet módosításáról szóló 120/2017. (VI. 1.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Ösztöndíjrendelet)
meghatározott feltételek szerint ösztöndíjat adományoz.
(2) Az ösztöndíj keretében nyújtott juttatásokat és azok folyósítására vonatkozó részletes rendelkezéseket
az Ösztöndíjrendelet tartalmazza.”
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet a 120/2017. (VI. 1.) Korm. rendelethez
NYILATKOZAT
Alulírott aláírásommal hozzájárulok, hogy a fogadó felsőoktatási intézmény és a támogatást biztosító Tempus
Közalapítvány a személyes adataimat kezelje. A kezelt adatok köre minden olyan adatra kiterjed, amelyet a jelen
pályázati eljárásban és dokumentációban megadok, illetve jogszabály előír. Az adatkezelés célja az igénybe venni
kívánt támogatás jogosultságának ellenőrzése, pénzügyi és szakmai nyomon követése, a felsőoktatási intézmény
és a Tempus Közalapítvány beszámolási kötelezettségeinek teljesítéséhez szükséges jelentések és statisztikák
elkészítése; információs anyagok készítése; kutatások, felmérések végzése. Az adatkezelés időtartama 10 év.
Az adatokhoz hozzáférhetnek az adatbevitelt végzők; a felsőoktatási intézmény és a Tempus Közalapítvány illetékes
munkatársai; a bírálati és monitoring folyamat szereplői; az ellenőrzésre jogosult és felügyeleti szervek; valamint
anonim módon a program megvalósulását és hatásait elemző szakértők és kutatók. A személyes adatokat az
adatkezelők védik különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, illetéktelen továbbítás, nyilvánosságra
hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. Büntetőjogi felelősségem
tudatában kijelentem, hogy a pályázatban feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek. Valótlan adatközlés
a pályázatból történő kizárást vonja maga után.
A nyilatkozatot kiállító neve, aláírása.
A nyilatkozat kiállításának dátuma.
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IV.
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A Magyar Nemzeti Bank elnökének rendeletei,
valamint az önálló szabályozó szerv vezetőjének
rendeletei

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnökének 5/2017. (VI. 1.) NMHH rendelete
az építési munkák összehangolásával és a fizikai infrastruktúra közös használatával kapcsolatos jogvitás
eljárások részletes szabályairól
Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 182. § (3) bekezdés 35. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 109. § (5) bekezdésében meghatározott
feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Általános rendelkezések
1. §		
E rendelet hatálya
a)
az elektronikus hírközlési szolgáltatóra,
b)
a hálózatüzemeltetőre és
c)
az épületen belüli fizikai infrastruktúrával rendelkezni jogosult személyre
terjed ki.

2. Az építési munkák összehangolásával kapcsolatos jogvita
2. §

(1) Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (a továbbiakban: Eht.) 83/A. § (1) bekezdése szerinti ajánlatnak
tartalmaznia kell
a)
az ajánlat címzettje által tervezett építési munka földrajzi helyét,
b)
az ajánlattevő által tervezett építési munka földrajzi helyét, továbbá – amennyiben az ajánlattevő
elektronikus hírközlési szolgáltató – a kiépíteni tervezett nagy sebességű elektronikus hírközlő hálózati
elemek meghatározását, az elvégezni kívánt építési munka típusának meghatározását, valamint
az alkalmazni kívánt technológiát,
c)
az összehangolt építési munka kivitelezésére – így különösen a földmunkálatok összehangolására –
vonatkozó javaslatot, az összehangolt építési munka megkezdésének tervezett időpontját és a megvalósítás
ütemtervét,
d)
a közműegyeztetéshez készült tervet,
e)
a kapcsolattartó személy elérhetőségét és
f)
a megkeresett félnek az ajánlat megválaszolására nyitva álló, az Eht. 83/A. § (2) bekezdésében meghatározott
határidejét.
(2) A hálózatüzemeltető az Eht. 83/A. § (4) bekezdés a) pontja alapján kizárólag abban az esetben utasíthatja el
az (1) bekezdés szerinti ajánlatot, ha az ajánlatban foglaltakra vonatkozó nyilatkozatában vagy az ajánlatot tevővel
folytatott egyeztetés során bizonyítékkal alátámasztva megjelölte az ajánlat elfogadásával létrejövő megállapodás
megkötése esetén felmerülő többletköltségét, és e többletköltség viselését az ajánlattevő nem vállalja.
E többletköltségről a felek kötelesek jóhiszeműen, a tisztességesség követelményének megfelelően együttműködve
– a szerződés létrehozása érdekében – érdemben tárgyalni, egyeztetni.

3. §

(1) Az Eht. 83/B. § (1) bekezdése szerinti jogvitás eljárás megindítására irányuló kérelemhez csatolni kell a jogvitás
eljárás tárgyát képező, a kérelem benyújtását megelőzően az üggyel kapcsolatban a felek által egymásnak
megküldött, valamint az egyeztetésekről készült dokumentumokat, így különösen jegyzőkönyveket, kép- vagy
hangfelvételeket vagy emlékeztetőket.
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(2) Ha a kérelmező megállapodás létrehozását kéri a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (a továbbiakban: Hatóság)
jogvitás ügyben eljáró tanácsától (a továbbiakban: eljáró tanács), akkor a kérelemhez csatolt, a megállapodásra
vonatkozó szövegszerű javaslatnak tartalmaznia kell az ajánlat 2. § (1) bekezdése szerinti tartalmi elemeit.
4. §		
A kérelem megalapozottsága esetén az eljáró tanács – az építési munkák összehangolása érdekében alkalmazandó
tisztességes és megkülönböztetéstől mentes feltételek meghatározása körében – döntésében megállapíthatja
a)
az építési munkák összehangolása során a feleket terhelő kötelezettségeket, feladatokat,
b)
a hálózatüzemeltető által benyújtott tervek módosítását és a módosítással összefüggésben szükségessé váló,
a feleket terhelő további feladatokat, továbbá
c)
az építési munkák összehangolásából eredő, a felek által figyelembe vehető többletköltség mértékét,
az alkalmazható díjakat és az elszámolás módját vagy
d)
amennyiben az ügy sajátosságai indokolják, az építési munkák összehangolásából eredő, a felek által
figyelembe vehető többletköltség tartalmát, az elszámolási elveket, a díjképzés elveit és az elszámolás
módját.
5. §

(1) Az eljáró tanács a feleket terhelő méltányos árak és költségek meghatározása során vizsgálja az építési munkák
összehangolásából eredő többletköltségek (e § alkalmazásában a továbbiakban: többletköltség) mértékét és
indokoltságát.
(2) Ha a többletköltség a kérelmező oldalán merül fel, a kérelmező a kérelméhez csatolja a tételes költségszámítását
és ennek igazolására a felmerülő többletköltséggel összefüggésben rendelkezésre álló összes releváns pénzügyi
információját, így különösen:
a)
a felmerülő többletköltséget igazoló saját pénzügyi bizonylatait és dokumentumait,
b)
szállítói ajánlatait, valamint
c)
amennyiben értelmezhető, a korábbi, hasonló jellegű tevékenységekhez kapcsolódó költségelszámolásait és
az azokat alátámasztó pénzügyi bizonylatokat és dokumentumokat.
(3) Ha a többletköltség az ellenérdekű ügyfél oldalán merül fel, az eljáró tanács az ellenérdekű ügyfelet
a (2) bekezdésben foglalt dokumentumok, információk, adatok benyújtására kötelezi.
(4) Az eljáró tanács a többletköltséget az egyes költségtételek indokoltsága tekintetében egyedileg vizsgálja.
A többletköltségek számítása során az eljáró tanács csak azon költségeket veszi figyelembe, amelyek elkerülhetőek
lennének, ha az építési munkák összehangolására nem kerülne sor.
(5) A méltányos árak és költségek meghatározása során az eljáró tanács – ha rendelkezésre állnak – figyelembe veheti
és mérlegelheti a jogvitában érintett felekkel hasonló helyzetben lévő hálózatüzemeltetők összehasonlításra
alkalmas egyéb adatait is.

6. §		
A 3–5. § szerinti eljárásban a Nemzeti Hírközlési Hatóság eljárásában közreműködő szakhatóságok kijelöléséről,
valamint egyes szakhatósági közreműködések megszüntetéséről és módosításáról szóló 362/2008. (XII. 31.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) szabályait kell alkalmazni. A kérelemhez az eljárásban érintett
szakhatóságok – a kérelem benyújtása időpontjában még felhasználható – előzetes szakhatósági állásfoglalása
becsatolható.

3. Helymegosztással, valamint a hálózati elemek és kapcsolódó eszközök megosztásával kapcsolatos
jogvita
7. §

(1) Az Eht. 90. § (7) bekezdése szerinti jogvitás eljárás megindítására irányuló kérelemhez – ha rendelkezésre állnak –
csatolni kell a jogvitás eljárás tárgyát képező, a kérelem benyújtását megelőzően az üggyel kapcsolatban a felek által
egymásnak megküldött, valamint az egyeztetésekről készült dokumentumokat, így különösen jegyzőkönyveket,
kép- vagy hangfelvételeket vagy emlékeztetőket.
(2) Az (1) bekezdés szerinti kérelem megalapozottsága esetén az eljáró tanács megállapíthatja:
a)
a helymegosztással, hálózati elemek és kapcsolódó eszközök megosztásával érintett elektronikus hírközlési
építmény átalakításával és közös használatával kapcsolatos, a feleket terhelő kötelezettségeket és
feladatokat,
b)
a helymegosztással, hálózati elemek és kapcsolódó eszközök megosztásával érintett elektronikus hírközlési
építmény felhasználásának feltételeit,
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c)
d)

e)
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a helymegosztással, a hálózati elemek és kapcsolódó eszközök megosztásával kapcsolatos műszaki és egyéb
követelményeket, továbbá
a helymegosztással, a hálózati elemek és kapcsolódó eszközök megosztásával érintett elektronikus hírközlési
építmény átalakításával, illetve közös használatával kapcsolatban a felek által figyelembe vehető költség
mértékét, az alkalmazható díjakat és az elszámolás módját vagy
ha az ügy sajátosságai indokolják, a felek által figyelembe vehető költségek tartalmát és az elszámolási
elveket, a díjképzés elveit és az elszámolás módját.

8. §

(1) Az eljáró tanács az Eht. 90. § (5) és (6) bekezdése szerinti elektronikus hírközlési építmény átalakításával, illetve közös
használatra való alkalmassá tételével összefüggésben felmerülő költségek (e § alkalmazásában a továbbiakban:
költség) tekintetében a költségek mértékét és indokoltságát vizsgálja.
(2) A kérelmező – ha az elektronikus hírközlési építmény tulajdon- vagy használati jogával rendelkező szolgáltató –
köteles a kérelméhez csatolni a tételes költségszámítását és ennek igazolásául szolgáló, a felmerülő költségekkel
összefüggésben rendelkezésre álló összes releváns pénzügyi információját, így különösen:
a)
a felmerülő költségeket igazoló saját pénzügyi bizonylatait és dokumentumait,
b)
a szállítói ajánlatait, valamint
c)
a korábbi, hasonló jellegű átalakításokhoz kapcsolódó költségelszámolásait és az azokat alátámasztó
pénzügyi bizonylatokat és dokumentumokat.
(3) Ha a költség az ellenérdekű ügyfél oldalán merül fel, az eljáró tanács az ellenérdekű ügyfelet a (2) bekezdésben
foglalt dokumentumok, információk, adatok benyújtására kötelezi.
(4) Az eljáró tanács a költséget az egyes költségtételek indokoltsága tekintetében egyedileg vizsgálja. A költségek
számítása során az eljáró tanács csak azon költségeket veszi figyelembe, amelyek elkerülhetőek lennének, ha
az elektronikus hírközlési építmény átalakítására, illetve közös használatra való alkalmassá tételére nem kerülne sor.
(5) Az eljáró tanács az átalakítás vonatkozásában az elektronikus hírközlési építmény tulajdon- vagy használati
jogával rendelkező szolgáltató által alkalmazható költségek mértékét úgy állapítja meg, hogy csak a tevékenység
gyakorlásához vagy szolgáltatásfajta nyújtásához szükséges és indokoltan felmerült költségeket veszi figyelembe
(a továbbiakban: legkisebb költség elve).
(6) Az eljáró tanács a költségek megállapítása során – ha az átalakításhoz, közös használatra való alkalmassá tételhez
indokolt felújítás is kapcsolódik – az átalakítással, közös használatra való alkalmassá tétellel összefüggésben az új
használót terhelő költségeket az indokolt felújítás költségével csökkentett mértékben határozza meg.
(7) A költségek meghatározása során az eljáró tanács – ha rendelkezésre állnak – figyelembe veheti és mérlegelheti
a jogvitában érintett felekkel hasonló helyzetben lévő elektronikus hírközlési szolgáltatók összehasonlításra
alkalmas egyéb adatait is.

9. §

(1) Az eljáró tanács az elektronikus hírközlési építmény közös használatával összefüggésben a figyelembe vehető
költségek (e § alkalmazásában a továbbiakban: költség) tekintetében a költségek mértékét és indokoltságát
vizsgálja.
(2) A kérelmező a kérelmében köteles nyilatkozni arról, hogy a költségek viselése tekintetében mi az ellenérdekű
ügyfél és a kérelmező érdekeltségének aránya, valamint köteles ezt megindokolni az elektronikus hírközlési
építmény közös használatához kapcsolódó, természetes mértékegységgel kifejezhető volumen vagy kapacitás
felek közötti megoszlása mértékének figyelembevételével. A költség mértékének vizsgálata és a költségviselés
érdekeltségi arányának megállapíthatósága érdekében a kérelmező – ha rendelkezik az elektronikus hírközlési
építmény tulajdon- vagy használati jogával – köteles a kérelméhez csatolni a tételes költségszámítását és ennek
igazolásául szolgáló, a közös használattal érintett eszközökre vonatkozó analitikus nyilvántartásait, valamint
– ha az érintett építmény tekintetében használati joggal rendelkezik – a használati jogát megalapozó
megállapodást, megállapodásokat.
(3) Ha a költség az ellenérdekű ügyfél oldalán merül fel, az eljáró tanács az ellenérdekű ügyfelet a (2) bekezdésben
foglalt dokumentumok, információk, adatok benyújtására kötelezi.
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(4) Az eljáró tanács a költséget az egyes költségtételek indokoltsága tekintetében egyedileg vizsgálja. Az eljáró
tanács a költségek vizsgálata – illetve az indokolt költségek mértékének megállapítása – során a közös
használattal érintett eszközhöz kapcsolódóan az elektronikus hírközlési építmény tulajdon- vagy használati
jogával rendelkező szolgáltatónál felmerülő, az érintett eszközzel közvetlen ok-okozati kapcsolatba hozható
költségeket (a továbbiakban: közvetlen költség), így különösen az amortizációt, a tőkeköltséget vagy bérleti díjat és
az építményhez kapcsolódó üzemeltetési-fenntartási tevékenység költségét, továbbá a közvetlen költségnek nem
minősülő általános költségek (a továbbiakban: általános költségek) arányos részét veszi figyelembe.
(5) Az alkalmazott tőkeköltségszorzó vizsgálata, illetve a tőkeköltség megállapítása során az eljáró tanács mérlegelheti
a közös használathoz kapcsolódó üzleti kockázatokat.
(6) Ha a közös használat olyan szolgáltató hálózati infrastruktúrájára vonatkozik, amely a hálózati infrastruktúrájának,
illetve valamely infrastruktúraelemnek az átengedésére a Hatóság jelentős piaci erejű szolgáltatók azonosításával
kapcsolatos határozata alapján kötelezett, és a közös eszközhasználatra vonatkozó igénnyel érintett
infrastruktúraelemhez való hozzáférésre vonatkozóan szabályozott díj van érvényben, az eljáró tanács az indokolt
költségek mértékének megállapítása során a szabályozott díjat, valamint az annak alapjául szolgáló költségelemeket
is figyelembe veheti.
(7) Az eljáró tanács az eljárás során vizsgálja, hogy a költségek térítése megfelel-e a költségfelmerülés időbeliségének,
és az egyszer felmerülő tevékenységek költségeit egyszeri díjjal, a folyamatos tevékenységek és az eszközök
költségeit havi díjjal állapítja meg.
(8) Ha az elektronikus hírközlési építmény közös használatának érdekében átalakításra, alkalmassá tételre is sor került,
és ennek költségei az átalakítással, közös használatra alkalmassá tétellel összefüggő költségek között elszámolásra
kerültek, akkor az eljáró tanács a költségek megállapítása során az átalakítás következtében bekövetkező
értéknövekedést nem veszi figyelembe.
(9) Az eljáró tanács az elektronikus hírközlési építmény közös használatával kapcsolatos költségek felek közötti,
érdekeltség szerinti megosztásának megállapítása során elsősorban az elektronikus hírközlési építmény közös
használatához kapcsolódó, természetes mértékegységgel kifejezhető volumen vagy kapacitás felek közötti
megoszlásának mértékét veszi figyelembe.
(10) A költségek meghatározása során az eljáró tanács – ha rendelkezésre állnak – figyelembe veheti és értékelheti
a jogvitában érintett felekkel hasonló helyzetben lévő elektronikus hírközlési szolgáltatók összehasonlításra
alkalmas egyéb adatait is.

4. A fizikai infrastruktúrával kapcsolatos átláthatóság biztosításával összefüggő jogvita
10. §

(1) Az Eht. 93/A. § (8) bekezdése szerinti jogvitás eljárás lefolytatására irányuló kérelemnek tartalmaznia kell a fizikai
infrastruktúra az Eht. 94. § (2a) bekezdése szerinti felhasználásával kiépíteni kívánt nagy sebességű elektronikus
hírközlő hálózati elemek meghatározását és azok jellemzőit, így különösen az építési munka típusát, az alkalmazott
technológiát és az érintett földrajzi helyet. A kérelemhez csatolni kell a jogvitás eljárás tárgyát képező, a kérelem
benyújtását megelőzően az üggyel kapcsolatban a felek által egymásnak megküldött, valamint az egyeztetésekről
készült dokumentumokat, így különösen jegyzőkönyveket, kép- vagy hangfelvételeket vagy emlékeztetőket.
(2) A jogvitás eljárás során a hálózatüzemeltetőnek kell bizonyítania az Eht. 93/A. § (3a) bekezdése szerinti valamely
megtagadási ok fennállását.

11. §

(1) Az Eht. 93/A. § (8) bekezdése szerinti, a hálózatüzemeltetőt adatszolgáltatásra kötelező határozatában az eljáró
tanács meghatározza a hálózatüzemeltető által az elektronikus hírközlési szolgáltató részére szolgáltatni rendelt
adatok körét, az adatszolgáltatás teljesítésének formáját és határidejét.
(2) Az Eht. 93/A. § (8) bekezdése szerinti, a hálózatüzemeltetőt a helyszíni vizsgálat lefolytatása lehetőségének
biztosítására kötelező határozatában az eljáró tanács – amennyiben a helyszíni vizsgálat megtartásával
összefüggésben a hálózatüzemeltetőnek indokolt és igazolható költsége merül fel – rendelkezik a helyszíni
vizsgálattal összefüggésben felmerülő költségek viseléséről.
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5. A tervezett építési munkák átláthatóságával kapcsolatos jogvita
12. §

(1) Az Eht. 93/B. § (6) bekezdése szerinti, a tervezett építési munkák átláthatóságával kapcsolatos jogvitás eljárás
lefolytatására irányuló kérelemnek tartalmaznia kell az Eht. 83/A. és 83/B. §-a szerinti összehangolt építési munka
keretében kiépíteni kívánt nagy sebességű elektronikus hírközlő hálózati elemek meghatározását és azok jellemzőit,
így különösen az építési munka típusát, az alkalmazott technológiát és a földrajzi helyet, a munkavégzés tervezett
kezdési időpontját és ütemezését. A kérelemhez csatolni kell a jogvitás eljárás tárgyát képező, a kérelem benyújtását
megelőzően az üggyel kapcsolatban a felek által egymásnak megküldött, valamint az egyeztetésekről készült
dokumentumokat, így különösen jegyzőkönyveket, kép- vagy hangfelvételeket vagy emlékeztetőket.
(2) A jogvitás eljárás során a hálózatüzemeltetőnek kell bizonyítania az Eht. 93/B. § (4) bekezdése szerinti valamely
megtagadási ok fennállását.

6. A fizikai infrastruktúra átalakításával, közös használatra alkalmassá tételével kapcsolatos jogvita
13. §

(1) Az Eht. 94. § (2f ) bekezdése szerinti jogvitás eljárás megindítására irányuló kérelemhez csatolni kell
– ha rendelkezésre állnak – a jogvitás eljárás tárgyát képező, a kérelem benyújtását megelőzően az üggyel
kapcsolatban a felek által egymásnak megküldött, valamint az egyeztetésekről készült dokumentumokat, így
különösen jegyzőkönyveket, kép- vagy hangfelvételeket vagy emlékeztetőket.
(2) Az (1) bekezdés szerinti kérelem megalapozottsága esetén az eljáró tanács az Eht. 94. § (3) bekezdés e) pontjában
foglaltak körében megállapíthatja:
a)
a fizikai infrastruktúra átalakításával, illetve közös használatra való alkalmassá tételével, valamint közös
használatával összefüggésben figyelembe vehető költség mértékét, az alkalmazható díjakat és az elszámolás
módját vagy
b)
ha az ügy sajátosságai indokolják, a fizikai infrastruktúra átalakításával, illetve közös használatra való
alkalmassá tételével, valamint közös használatával összefüggésben figyelembe vehető költségek tartalmát,
az elszámolási elveket, a díjképzés elveit és az elszámolás módját.
(3) A jogvitás eljárás során a hálózatüzemeltetőnek kell bizonyítania az Eht. 94. § (2d) bekezdése szerinti valamely
megtagadási ok fennállását.
(4) Az Eht. 94. § (2d) bekezdés f ) pontja szerint felajánlott más fizikai infrastruktúra akkor tekinthető alkalmasnak, ha
az átengedésre felajánlott fizikai infrastruktúrában a hírközlési építmények elhelyezésére lényegét tekintve azonos
körülmények között és feltételek mellett van lehetőség, mint az Eht. 94. § (2b) bekezdése szerinti ajánlatban igényelt
fizikai infrastruktúrában, és az alternatív infrastruktúra felhasználása lehetővé teszi az eredeti igénybejelentésben
foglaltaknak megfelelő műszaki tartalom megvalósítását.
(5) Az Eht. 94. § (2d) bekezdés f ) pontja szerint felajánlott más fizikai infrastruktúrához való hozzáférés feltételei akkor
tekinthetők tisztességesnek és észszerűnek, ha a szolgáltató a hozzáféréshez lényegét tekintve azonos műszaki,
közgazdasági és jogi feltételekkel jut hozzá, mint az Eht. 94. § (2b) bekezdése szerinti ajánlat alapján.

14. §

(1) Az Eht. 94. § (2f ) bekezdése szerinti jogvitás eljárásban az eljáró tanács a fizikai infrastruktúra átalakításával,
illetve közös használatra való alkalmassá tételével összefüggésben felmerülő költségek (e § alkalmazásában
a továbbiakban: költség) tekintetében a költségek mértékét és indokoltságát vizsgálja.
(2) A költségek mértékének vizsgálata érdekében a kérelmező – ha a kérelmező rendelkezik a fizikai infrastruktúra
tulajdon- vagy használati jogával – köteles a kérelméhez csatolni a tételes költségszámítását és ennek igazolásául
szolgáló, a felmerülő költségekkel összefüggésben rendelkezésre álló összes releváns pénzügyi információját, így
különösen:
a)
a felmerülő költségeket igazoló saját pénzügyi bizonylatait és dokumentumait,
b)
szállítói ajánlatait, valamint
c)
korábbi, hasonló jellegű átalakításokhoz kapcsolódó költségelszámolásait, egyéb adatait.
(3) Ha a költség az ellenérdekű ügyfél oldalán merül fel, az eljáró tanács az ellenérdekű ügyfelet a (2) bekezdésben
foglalt dokumentumok, információk, adatok benyújtására kötelezi.
(4) Az eljáró tanács a költséget az egyes költségtételek indokoltsága tekintetében egyedileg vizsgálja. A költségek
számítása során az eljáró tanács csak azon költségeket veszi figyelembe, amelyek elkerülhetőek lennének, ha
a fizikai infrastruktúra átalakítására, illetve közös használatra való alkalmassá tételére nem kerülne sor.
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(5) Az eljáró tanács a fizikai infrastruktúra átalakítása vonatkozásában a fizikai infrastruktúra tulajdon- vagy használati
jogával rendelkező hálózatüzemeltető által alkalmazható költségek mértékét a legkisebb költség elvének
megfelelően állapítja meg.
(6) Az eljáró tanács a költségek megállapítása során – ha az átalakításhoz, közös használatra való alkalmassá tételhez
indokolt felújítás is kapcsolódik – a fizikai infrastruktúra átalakításának, közös használatra való alkalmassá tételével
összefüggésben az új használót terhelő költségeket az indokolt felújítás költségével csökkentett mértékben
határozza meg.
(7) A költségek meghatározása során az eljáró tanács – ha rendelkezésre állnak – figyelembe veheti és értékelheti
a jogvitában érintett felekkel hasonló helyzetben lévő hálózatüzemeltetők összehasonlításra alkalmas egyéb adatait
is.
15. §

(1) Az eljáró tanács a fizikai infrastruktúra közös használatával összefüggésben a figyelembe vehető költségek
(e § alkalmazásában a továbbiakban: költség) tekintetében a költségek mértékét és indokoltságát vizsgálja.
(2) A kérelmező a kérelmében köteles nyilatkozni arról, hogy a költségek viselése tekintetében mi az ellenérdekű
ügyfél és a kérelmező érdekeltségének aránya, valamint köteles ezt megindokolni a fizikai infrastruktúra közös
használatához kapcsolódó, természetes mértékegységgel kifejezhető volumen vagy kapacitás felek közötti
megoszlása mértékének figyelembevételével. A költség mértékének vizsgálata és a költségviselés érdekeltségi
arányának megállapíthatósága érdekében a kérelmező – amennyiben a kérelmező rendelkezik a fizikai
infrastruktúra tulajdon- vagy használati jogával – köteles a kérelméhez csatolni tételes költségszámítását és ennek
igazolásául szolgáló, a közös használattal érintett eszközökre vonatkozó analitikus nyilvántartásait, valamint
– ha az érintett infrastruktúraelem tekintetében használati joggal rendelkezik – a használati jogát megalapozó
megállapodást, megállapodásokat.
(3) Az eljáró tanács a költséget az egyes költségtételek indokoltsága tekintetében egyedileg vizsgálja. Az eljáró
tanács a költségek vizsgálata, illetve az indokolt költségek mértékének megállapítása során az érintett
infrastruktúraelemhez kapcsolódóan a hálózatüzemeltetőnél felmerülő közvetlen költségeket, így különösen
az amortizációt, tőkeköltséget vagy bérleti díjat és az infrastruktúraelemhez kapcsolódó üzemeltetési-fenntartási
tevékenység költségét, továbbá az általános költségek arányos részét veszi figyelembe.
(4) Ha a közös használat olyan szolgáltató fizikai infrastruktúrájára vonatkozik, amely a hálózati infrastruktúrájának,
illetve valamely infrastruktúraelemének az átengedésére a Hatóság jelentős piaci erejű szolgáltatók azonosításával
kapcsolatos határozata alapján kötelezett, és a közös használatra vonatkozó igénnyel érintett infrastruktúraelemhez
való hozzáférésre vonatkozóan szabályozott díj van érvényben, az eljáró tanács az indokolt költségek mértékének
megállapítása során a szabályozott díjat, valamint az annak alapjául szolgáló költségelemeket is figyelembe veheti.
(5) Az eljáró tanács az eljárás során vizsgálja, hogy a költségek térítése megfelel-e a költségfelmerülés időbeliségének,
és az egyszer felmerülő tevékenységek költségeit egyszeri díjjal, a folyamatos tevékenységek és az eszközök
költségeit havi díjjal állapítja meg.
(6) Ha a fizikai infrastruktúra közös használatának érdekében átalakításra, alkalmassá tételre is sor került, és ennek
költségei az átalakítással, közös használatra alkalmassá tétellel összefüggő költségek között elszámolásra kerültek,
akkor az eljáró tanács a költségek megállapítása során az átalakítás következtében bekövetkező értéknövekedést
nem veszi figyelembe.
(7) Az eljáró tanács a hálózatüzemeltető fizikai infrastruktúrájának elektronikus hírközlési szolgáltató általi használatával
kapcsolatos költségek felek közötti, érdekeltség szerinti megosztásának megállapítása során elsősorban a fizikai
infrastruktúra közös használatához kapcsolódó, természetes mértékegységgel kifejezhető volumen vagy kapacitás
felek közötti megoszlásának mértékét veszi figyelembe.
(8) Hozzáférési díj megállapítására irányuló kérelem esetén a hálózatüzemeltető kérelmében köteles hitelt érdemlő
módon, adatokkal, bizonyítékokkal alátámasztani az infrastruktúra megosztásnak a hálózatüzemeltető piaci
helyzetére, üzleti tervére, gazdálkodására, várható pénzügyi helyzetére gyakorolt hatásait, és köteles mellékelni
az ezt alátámasztó üzleti adatokat és számításokat.
(9) A költségek meghatározása során az eljáró tanács – amennyiben rendelkezésre áll – figyelembe veheti és értékelheti
a jogvitában érintett felekkel hasonló helyzetben lévő hálózatüzemeltetők összehasonlításra alkalmas egyéb adatait
is.

16. §		
A 13–15. § szerinti eljárásban a Korm. rendelet szabályait kell alkalmazni. A kérelemhez az eljárásban érintett
szakhatóságok – a kérelem benyújtása időpontjában még felhasználható – előzetes szakhatósági állásfoglalása
becsatolható.
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7. Az épületen belüli fizikai infrastruktúrához való hozzáférés biztosításával kapcsolatos jogvita
17. §

(1) Az Eht. 99/C. § (1) bekezdés szerinti jogvitás eljárás megindítására irányuló kérelemhez csatolni kell – amennyiben
rendelkezésre állnak – a jogvitás eljárás tárgyát képező, a kérelem benyújtását megelőzően az üggyel kapcsolatban
a felek által egymásnak megküldött, valamint az egyeztetésekről készült dokumentumokat, így különösen
jegyzőkönyveket, kép- vagy hangfelvételeket vagy emlékeztetőket.
(2) Az (1) bekezdés szerinti kérelem megalapozottsága esetén az eljáró tanács határozatában megállapíthatja:
a)
az épületen belüli fizikai infrastruktúra, valamint az épületen belüli hozzáférési pont helyét, a közös használat
módját,
b)
az épületen belüli fizikai infrastruktúra környezetének helyreállításához szükséges és elégséges feltételeket,
c)
az épületen belüli fizikai infrastruktúra felhasználásával elhelyezhető elektronikus hírközlési hálózati elemek
műszaki jellemzőit, továbbá
d)
az épületen belüli fizikai infrastruktúra átalakításával, illetve közös használatra való alkalmassá tételével,
valamint közös használatával összefüggésben figyelembe vehető költség mértékét, az alkalmazható díjakat
és az elszámolás módját vagy
e)
amennyiben az ügy sajátosságai indokolják, a fizikai infrastruktúra átalakításával, illetve közös használatra
való alkalmassá tételével, valamint közös használatával összefüggésben figyelembe vehető költségek
tartalmát, az elszámolási elveket, a díjképzés elveit és az elszámolás módját.
(3) A jogvitás eljárás során az épületen belüli fizikai infrastruktúrával rendelkezni jogosult személynek kell bizonyítania
az Eht. 90. § (4) bekezdés a)–c) pontja szerinti valamely megtagadási ok fennállását.

18. §

(1) Az Eht. 99/C. § (1) bekezdése szerinti, az épületen belüli fizikai infrastruktúrához való hozzáférés biztosításával
kapcsolatos jogvitás eljárásban az eljáró tanács az épületen belüli fizikai infrastruktúra átalakításával
összefüggésben felmerülő költségek (e § alkalmazásában a továbbiakban: költség) tekintetében a költségek
mértékét és indokoltságát vizsgálja.
(2) A költségek mértékének vizsgálata érdekében a kérelmező – ha a kérelmező az épületen belüli fizikai infrastruktúra
tulajdon- vagy használati jogával rendelkezni jogosult személy – köteles a kérelméhez csatolni a tételes
költségszámítását és ennek igazolásául szolgáló, a felmerülő költségekkel összefüggésben rendelkezésre álló összes
releváns pénzügyi információját, így különösen:
a)
a felmerülő költségeket igazoló saját pénzügyi bizonylatait és dokumentumait,
b)
szállítói, vállalkozói ajánlatait, valamint
c)
korábbi, hasonló jellegű átalakításokhoz kapcsolódó költségelszámolásait, egyéb adatait.
(3) Ha a költség az ellenérdekű ügyfél oldalán merül fel, az eljáró tanács az ellenérdekű ügyfelet a (2) bekezdésben
foglalt dokumentumok, információk, adatok benyújtására kötelezi.
(4) Az eljáró tanács a költséget az egyes költségtételek indokoltsága tekintetében egyedileg vizsgálja.
(5) A költségek számítása során az eljáró tanács csak azon költségeket veszi figyelembe, amelyek elkerülhetőek
lennének, ha az épületen belüli fizikai infrastruktúra átalakítására nem kerülne sor.
(6) Az eljáró tanács az átalakítás vonatkozásában az épületen belüli fizikai infrastruktúra tulajdon- vagy használati
jogával rendelkezni jogosult személy által alkalmazható költségek mértékét a legkisebb költség elvének
megfelelően állapítja meg.
(7) Az eljáró tanács a költségek megállapítása során – amennyiben az átalakításhoz indokolt felújítás is kapcsolódik –
az átalakítás költségét az indokolt felújítás költségével csökkentett mértékben határozza meg.
(8) A költségek meghatározása során az eljáró tanács – ha rendelkezésre állnak – figyelembe veheti és értékelheti
a jogvitában érintett felekkel hasonló helyzetben lévő elektronikus hírközlési szolgáltatók összehasonlításra
alkalmas egyéb adatait is.

19. §

(1) Az eljáró tanács az épületen belüli fizikai infrastruktúra elektronikus hírközlési szolgáltató általi használatával
összefüggésben a figyelembe vehető költségek (e § alkalmazásában a továbbiakban: költség) tekintetében
a költségek mértékét és indokoltságát vizsgálja.
(2) Az épületen belüli fizikai infrastruktúra kérelmező és az ellenérdekű ügyfél általi közös használata esetén
a kérelmező a kérelmében köteles nyilatkozni arról, hogy a költségek viselése tekintetében mi az ellenérdekű
ügyfél és a kérelmező érdekeltségének aránya, valamint köteles ezt megindokolni a közös használathoz
kapcsolódó, természetes mértékegységgel kifejezhető volumen vagy kapacitás felek közötti megoszlása
mértékének figyelembevételével. A költség mértékének vizsgálata és a költségviselés érdekeltségi arányának
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(3)
(4)
(5)

(6)

(7)

(8)
(9)

(10)

(11)

(12)

megállapíthatósága érdekében a kérelmező – ha a kérelmező szolgáltató rendelkezik az épületen belüli fizikai
infrastruktúra tulajdon- vagy használati jogával – köteles a kérelméhez csatolni tételes költségszámítását és ennek
igazolásául szolgáló, az érintett eszközökre vonatkozó analitikus nyilvántartásait, valamint – ha az érintett építmény
tekintetében használati joggal rendelkezik – a használati jogát megalapozó megállapodást, megállapodásokat.
Ha a költség az ellenérdekű ügyfél oldalán merül fel, az eljáró tanács az ellenérdekű ügyfelet a (2) bekezdésben
foglalt dokumentumok, információk, adatok benyújtására kötelezi.
Az eljáró tanács a költséget az egyes költségtételek indokoltsága tekintetében egyedileg vizsgálja.
Az eljáró tanács a költségek vizsgálata, illetve az indokolt költségek mértékének megállapítása során, az épületen
belüli fizikai infrastruktúra tekintetében rendelkezni jogosult elektronikus hírközlési szolgáltató esetében
az érintett infrastruktúraelemhez kapcsolódóan felmerülő közvetlen költségeket, így különösen az amortizációt,
a tőkeköltséget vagy bérleti díjat és az infrastruktúraelemhez kapcsolódó üzemeltetési-fenntartási tevékenység
költségét, továbbá az általános költségek arányos részét veszi figyelembe.
Az épületen belüli fizikai infrastruktúra tekintetében rendelkezni jogosult elektronikus hírközlési szolgáltató
esetében alkalmazott tőkeköltségszorzó vizsgálata, illetve a tőkeköltség megállapítása során az eljáró tanács
mérlegelheti az infrastruktúra megosztásához kapcsolódó üzleti kockázatokat.
Ha a közös használat olyan elektronikus hírközlési szolgáltató épületen belüli fizikai infrastruktúrájára vonatkozik,
amely az épületen belüli fizikai infrastruktúrájának, illetve valamely infrastruktúraelemének az átengedésére
a Hatóság jelentős piaci erejű szolgáltatók azonosításával kapcsolatos határozata alapján kötelezett, és a közös
eszközhasználatra vonatkozó igénnyel érintett infrastruktúraelemhez való hozzáférésre vonatkozóan szabályozott
díj van érvényben, az eljáró tanács az indokolt költségek mértékének megállapítása során a szabályozott díjat,
valamint az annak alapjául szolgáló költségelemeket is figyelembe veheti.
Amennyiben az épületen belüli fizikai infrastruktúrával rendelkezni jogosult személy nem elektronikus hírközlési
szolgáltató, az eljáró tanács a költségek indokoltságát egyedileg, a benyújtott költségszámítások alapján vizsgálja.
Az eljáró tanács megvizsgálja továbbá, hogy a költségek térítése megfelel-e a költségfelmerülés időbeliségének, és
az egyszer felmerülő tevékenységek költségeit egyszeri díjjal, a folyamatos tevékenységek és az eszközök költségeit
havi díjjal állapítja meg.
Ha az épületen belüli fizikai infrastruktúra használatának érdekében átalakításra is sor került, és ennek költségei
az átalakítással összefüggő költségek között elszámolásra kerültek, akkor az eljáró tanács a közös eszközhasználat
költségeinek megállapítása során az átalakítás következtében bekövetkező értéknövekedést nem veszi figyelembe.
Az eljáró tanács az elektronikus hírközlési szolgáltató épületen belüli fizikai infrastruktúrájának másik elektronikus
hírközlési szolgáltató általi használatával kapcsolatos költségek felek közötti, érdekeltség szerinti megosztásának
megállapítása során elsősorban az épületen belüli fizikai infrastruktúra közös használatához kapcsolódó,
természetes mértékegységgel kifejezhető volumen vagy kapacitás felek közötti megoszlásának mértékét veszi
figyelembe.
A költségek meghatározása során az eljáró tanács – ha rendelkezésre állnak – figyelembe veheti és értékelheti
a jogvitában érintett felekkel hasonló helyzetben lévő elektronikus hírközlési szolgáltatók összehasonlításra
alkalmas egyéb adatait is.

8. Záró rendelkezések
20. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.
		
		

Dr. Karas Monika s. k.,
a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnöke
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A Kormány tagjainak rendeletei

A belügyminiszter 10/2017. (VI. 1.) BM rendelete
az egyes tűzvédelmi tárgyú belügyminiszteri rendeletek módosításáról
A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 47. § (2) bekezdés 12. pontjában
kapott felhatalmazás alapján,
a 2. alcím és az 1–4. melléklet tekintetében a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi
XXXI. törvény 47. § (2) bekezdés 7. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 3. alcím tekintetében a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 47. §
(2) bekezdés 3. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 4. alcím és az 5. melléklet tekintetében a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi
XXXI. törvény 47. § (2) bekezdés 2. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 10. pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A tűzvédelmi szabályzat készítéséről szóló 30/1996. (XII. 6.) BM rendelet módosítása
1. §		
A tűzvédelmi szabályzat készítéséről szóló 30/1996. (XII. 6.) BM rendelet (a továbbiakban: R1.) 1. § (1) bekezdése
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Ttv. 19. § (1) bekezdésében felsoroltaknak a Tűzvédelmi Szabályzatot (a továbbiakban: Szabályzat)
a rendeltetésszerű tevékenység megkezdése előtt el kell készíteni, és a tevékenység megkezdésének időpontjától
az alkalmazását el kell rendelni.”
2. §		
Az R1. 2. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Szabályzatot a tűzvédelmi helyzetre kiható változás esetén legkésőbb a változástól számított 30 napon belül
úgy kell átdolgozni, hogy az naprakész legyen.
(2) A Szabályzatban foglaltakat a munkáltató a munkavállalókkal köteles ismertetni, amely történhet elektronikus
úton is. Az oktatás megtörténtét oktatási naplóban kell rögzíteni, és azt az érintettek aláírásával vagy elektronikus
oktatás esetén munkavállalónként azonosíthatóan igazolni kell.”
3. §		
Az R1. 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § A Szabályzatnak tartalmaznia kell:
a) a tűzvédelmi feladatokat ellátó személyek feladatait és kötelezettségeit;
b) a tűzvédelmi szervezet feladatára, felépítésére, működési és irányítási rendjére vonatkozó szabályokat;
c) a tevékenységre és a tevékenység helyszínére vonatkozó tűzvédelmi használati szabályokat, előírásokat;
d) az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység végzéséhez szükséges írásbeli feltételek meghatározására, illetve
előzetes egyeztetésére jogosult munkakörök, beosztások felsorolását;
e) a tűzvédelmi oktatással, a tűzvédelmi berendezések kezelésének megismertetésével kapcsolatos feladatokat és
a munkavállalókra vonatkozó tűzvédelmi képesítési követelményeket;
f ) a munkavállalóknak a tűzeset vagy műszaki mentést igénylő esemény esetén végrehajtandó feladatait;
g) a létesítményi tűzoltóság működésének, szolgálatellátásának szabályait;
h) a Szabályzat készítésére kötelezett által üzemeltetett, bérelt épületrész, épület 50 főnél nagyobb
befogadóképességű helyiségei esetében a – kiürítési számítással vagy azzal egyenértékű módon igazolt –
megengedett maximális befogadóképességet;
i) a h) pont szerinti esetekben a megengedett maximális befogadóképességnek megfelelő helyiséghasználat módját
és felelősét;
j) a készítője nevét és elérhetőségét, a készítő aláírását; valamint
k) a készítés dátumát, a készítő tűzvédelmi szakmai képesítését igazoló dokumentum egyedi azonosítóit (a kiállító
intézmény nevét, címét, a dokumentum számát, a szakmai képesítés megnevezését, a kiállítás dátumát).”
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(1) Az R1. 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Szabályzat készítésére kötelezett a Szabályzat mellékleteként Tűzriadó Tervet köteles készíteni az általa
üzemeltetett, bérelt
a) épületrészre, épületre, ha az
aa) menekülésben korlátozott személyek elhelyezésére, ellátására, kezelésére, nevelésére, oktatására, gondozására
szolgál,
ab) oktatási intézmény működésére szolgál, amelynek megengedett maximális befogadóképessége meghaladja
az 50 főt,
ac) tömegtartózkodás céljára szolgáló helyiséggel rendelkezik, vagy az épületrészen, épületen egyidejűleg 300-nál
több fő tartózkodhat, vagy
ad) 20-nál több férőhellyel rendelkező kereskedelmi szálláshellyel rendelkezik,
b) épületrészre, épületre, szabadtérre, ha az
ba) olyan zenés szórakozóhely működésére szolgál, amely megengedett maximális befogadóképessége meghaladja
az 50 főt, vagy
bb) 1000 kg vagy 1000 liter mennyiséget meghaladó robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag – az
üzemanyagtöltő állomásokon a kimérő szerkezetekhez kapcsolódó technológiai tartályokban tárolt üzemanyagot
figyelmen kívül hagyva – előállítására, feldolgozására, tárolására szolgál, és az anyag robbanásveszélyes állapotban
fordulhat elő.”
(2) Az R1. 4. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Tűzriadó Tervnek tartalmaznia kell:)
„b) a tűzoltóság, valamint az épületrészben, épületben, szabadtéren tartózkodó veszélyeztetett személyek riasztási
rendjét, az épület, szabadtér elhagyásának módját;”
(3) Az R1. 4. § (2) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Tűzriadó Tervnek tartalmaznia kell:)
„e) a létesítmény helyszínrajzát, az épület, épületrész szintenkénti alaprajzait a tűzvédelmi szempontból fontos
berendezések (eszközök), központi elzárók (kapcsolók), a vízszerzési helyek és az egyéb oltóanyagtároló helyek,
a (2) bekezdés d) pontja szerinti veszélyforrások, a kiürítési útvonalak és a 3. § h) pontja szerinti esetekben
a helyiségek megengedett maximális befogadóképességének megjelölésével.”
(4) Az R1. 4. § (3)–(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek, és a 4. § a következő (6) bekezdéssel
egészül ki:
„(3) Épületrészre vonatkozó Tűzriadó Terv készítése során az épületrészt befogadó épület egyéb részére és
az épületre kidolgozott Tűzriadó Tervet is figyelembe kell venni.
(4) A Tűzriadó Tervben foglaltak végrehajtását szükség szerint, de legalább évente az érintettekkel gyakoroltatni,
annak eredményét értékelni és azt írásban rögzíteni kell. A gyakorlat során tapasztalt hibák, hiányosságok
megszüntetésére 15 napon belül írásban intézkedni kell. A tervezett gyakorlatról annak időpontja előtt legalább
15 nappal, továbbá a gyakorlat bejelentett időpontjával kapcsolatos változásról a tűzvédelmi hatóságot értesíteni
kell.
(5) A Tűzriadó Tervet állandóan hozzáférhető helyen, az érintett épületrész, épület területén kell elhelyezni.
(6) Az (1) bekezdés a) pontjában és b) pont ba) alpontjában felsoroltak közösségi terein, továbbá szálláshelyeken
a szobákban is el kell helyezni az épület elhagyásának lehetőségét (menekülési útvonal) tartalmazó alaprajzot és
annak szöveges leírását vagy olyan kivonatát, amely az adott helyiség, épület biztonságos elhagyásának irányáról,
módjáról tájékoztatást ad. A tájékoztatást a külföldiek elhelyezésére is szolgáló kereskedelmi szálláshelyeken angol
és német nyelven, valamint szükség szerint további idegen nyelven is kötelező elhelyezni.”
(5) Az R1. 4/A. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A háromnál több építményszinttel rendelkező és tíznél több lakó- és üdülőegységet magában foglaló
épületben, épületrészben a közös képviselő vagy az intézőbizottság elnöke, ezek hiányában az épület, épületrész
tulajdonosa köteles írásban kidolgozni, Tűzvédelmi Házirend elnevezéssel kiadni az épületre, épületrészre
vonatkozó tűzvédelmi használati szabályokat, és gondoskodni ezek megismertetéséről, megtartásáról és
megtartatásáról.
(2) A Tűzvédelmi Házirend az épületre, épületrészre vonatkozóan tartalmazza
a) a tűzjelzés tartalmi követelményeit,
b) az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység szabályait,
c) a tárolásra vonatkozó előírásokat,
d) a nyílt láng használatára és a dohányzásra vonatkozó korlátozásokat,

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2017. évi 80. szám

8041

e) a tüzelő- és fűtőberendezések, továbbá az elektromos berendezések használatának előírásait,
f ) a tűzoltási felvonulási területre vonatkozó szabályokat,
g) a lakók, illetve az ott-tartózkodók riasztásának és menekülésének lehetséges módozatait,
h) a tűzvédelmet biztosító eszközök, berendezések használatára vonatkozó előírásokat és
i) a készítője nevét, elérhetőségét, aláírását, valamint a készítés dátumát.”
(6) Az R1. 4/A. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A Tűzvédelmi Házirendet a készítésére kötelezett a tűzvédelmi helyzetre kiható változás esetén legkésőbb
a változástól számított 30 napon belül átdolgozza és naprakészen tartja.”
5. §		
Az R1. a következő 7. §-sal egészül ki:
„7. § E rendeletnek az egyes tűzvédelmi tárgyú belügyminiszteri rendeletek módosításáról szóló 10/2017. (VI. 1.)
BM rendelettel (a továbbiakban: Módr1.) megállapított rendelkezéseit – a 2. §-ban, a 4. § (4) és (5) bekezdésében,
a 4/A. § (2a) bekezdésében foglaltak kivételével – a Módr1. hatálybalépését követően készített vagy módosított
Tűzvédelmi Szabályzat vagy Tűzvédelmi Házirend esetében kell alkalmazni.”

2. A beépített tűzjelző, illetve tűzoltó berendezések létesítésének, használatbavételének és
megszüntetésének engedélyezésére irányuló hatósági eljárás részletes szabályairól szóló
73/2015. (XII. 21.) BM rendelet módosítása
6. §

(1) A beépített tűzjelző, illetve tűzoltó berendezések létesítésének, használatbavételének és megszüntetésének
engedélyezésére irányuló hatósági eljárás részletes szabályairól szóló 73/2015. (XII. 21.) BM rendelet
(a továbbiakban: R2.) 1. § (2) bekezdés b)–d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
[Az (1) bekezdés szerinti kérelem – a közigazgatási hatósági eljárásról szóló törvényben meghatározottakon
túl – tartalmazza]
„b) a berendezés megnevezését, a védett építmény, építményrész megnevezését, címét, valamint tűzoltó
berendezés esetén az oltóanyag megnevezését,
c) a létesítési engedély iránti kérelem esetén a tervező nevét, kamarai névjegyzéki jelölését, a berendezés
létesítésének okát,
d) a használatbavételi engedély iránti kérelem esetén a kivitelezésért felelős műszaki vezető, ennek hiányában
a kivitelező nevét, a létesítési engedély számát és”
(2) Az R2. 1. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az (1) bekezdés szerinti kérelemhez mellékelni kell
a) új tűzjelző berendezés létesítése esetén a tervező és a megrendelő közös döntése alapján az 1. melléklet vagy
a 2. melléklet szerinti dokumentációt, új tűzoltó berendezés létesítése esetén az 1. melléklet szerinti dokumentációt,
b) új berendezés használatbavétele esetén a 3. melléklet szerinti dokumentációt,
c) meglévő berendezés átalakításának, bővítésének létesítési engedélyezése esetén az 1. melléklet,
használatbavételi engedélyezése esetén a 3. melléklet átalakítással, bővítéssel összefüggő részeit tartalmazó
dokumentációt,
d) megszüntetés esetén a 4. melléklet szerinti nyilatkozatot és
e) az eljárásért fizetendő illeték megfizetését vagy az illetékmentességet igazoló dokumentumot.”
(3) Az R2. 1. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A jogerős használatbavételi engedéllyel rendelkező berendezés megszüntetésének engedélyezése abban
az esetben kérelmezhető, ha
a) a berendezés létesítési kötelezettségét a megszüntetési engedély iránti kérelem benyújtásakor hatályban lévő
jogszabályi rendelkezés nem írja elő,
b) jogszabályi rendelkezés vagy hatósági előírás alapján létesített berendezés esetén a létesítést megalapozó
körülmény nem áll fenn, és
c) a berendezés további üzemeltetését a védett építmény, építményrész tűzvédelmi helyzete, a fennálló
veszélyhelyzet, az építmény, építményrész nemzetgazdasági, műemlékvédelmi vagy adatvédelmi jellege,
az építményben, építményrészben tartózkodók biztonsága vagy a tűzoltóság vonulási távolsága nem indokolja.”
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(1) Az R2. 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A tűzvédelmi hatóság engedélyező határozatának rendelkező része – a közigazgatási hatósági eljárásról szóló
törvényben meghatározottakon túl – tartalmazza
a) a berendezés megnevezését,
b) a védett építmény, építményrész megnevezését, címét,
c) a berendezés létesítésének okát,
d) a létesítési engedély megadása esetén
da) a tervező nevét, kamarai névjegyzéki jelölését,
db) a létesítési engedély hatályát,
e) a használatbavételi engedély megadása esetén
ea) a berendezés folyamatos üzemeltetésének szükségességére való figyelmeztetést,
eb) tűzoltó berendezés esetén az oltóanyag megnevezését,
ec) tűzjelző berendezés és oltásvezérlő központtal létesülő tűzoltó berendezés esetén a tűzjelző központ és
az oltásvezérlő központ típusát,
f ) a megszüntetési engedély megadása esetén az arra vonatkozó figyelmeztetést, hogy a berendezés
megszüntetésével a fennálló biztonsági szint csökken.”
(2) Az R2. 2. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A tűzvédelmi hatóság a használatbavételi engedély iránti kérelmet elutasítja, ha
a) a kivitelezésért felelős műszaki vezető, ennek hiányában a kivitelező, illetve az üzembe helyező mérnök nem
rendelkezik megfelelő jogosultsággal vagy képesítéssel,
b) az előírt oltóanyag-mennyiség nem biztosított,
c) a berendezés állandó felügyelete nem biztosított,
d) a riasztás megjelenítése nem biztosított a védett építményben, építményrészben tartózkodó személyek számára
beazonosítható módon,
e) a berendezés részegységeinek megfelelőségét, teljesítményét nem igazolták, vagy
f ) a kivitelezésért felelős műszaki vezető, ennek hiányában a kivitelező nyilatkozata, az üzembe helyező mérnök
nyilatkozata vagy az üzembehelyezési jegyzőkönyv nem áll rendelkezésre.”
(3) Az R2. 2. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A tűzvédelmi hatóság a megszüntetési engedély iránti kérelmet elutasítja, ha
a) a berendezés létesítését a megszüntetési engedély iránti kérelem benyújtásakor hatályban lévő jogszabályi
rendelkezés előírja,
b) a megszüntetés feltételeinek teljesülését nem igazolták, vagy
c) a berendezés további üzemeltetésére okot adó körülmény áll fenn.”

8. §		
Az R2. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
9. §		
Az R2. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
10. §		
Az R2. 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
11. §		
Az R2. a 4. melléklet szerinti 4. melléklettel egészül ki.

3. A tűzesetek vizsgálatára vonatkozó szabályokról szóló 44/2011. (XII. 5.) BM rendelet módosítása
12. §		
A tűzesetek vizsgálatára vonatkozó szabályokról szóló 44/2011. (XII. 5.) BM rendelet 10. § (4) bekezdésében
a „keletkezésének oka” szövegrész helyébe a „keletkezéséhez vezető folyamat” szöveg lép.

4. A tűzvédelmi szakértői tevékenység szabályairól szóló 47/2011. (XII. 15.) BM rendelet módosítása
13. §

(1) A tűzvédelmi szakértői tevékenység szabályairól szóló 47/2011. (XII. 15.) BM rendelet (a továbbiakban: R4.) 2. §
(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Tűzvédelmi szakértői tevékenység azon a tűzvédelmi szakterületen végezhető, amelyen a vizsgázó sikeres
vizsgát tett, és a tevékenység megkezdését bejelentette.”
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(2) Az R4. 2. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A BM OKF a vizsga időpontjáról a vizsgára történő jelentkezés hiánytalan benyújtásától számított 30 napon
belül értesíti a vizsgára jelentkezőt.”
14. §

(1) Az R4. 3. § (1) bekezdés b) és c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A tűzvédelmi szakértői vizsgára való jelentkezésnek tartalmaznia kell a vizsgázó:)
„b) lakóhelyét,
c) elérhetőségét,”
(2) Az R4. 3. § (1) bekezdés h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A tűzvédelmi szakértői vizsgára való jelentkezésnek tartalmaznia kell a vizsgázó:)
„h) igazolását a 2. § (1) bekezdés b) pontja vagy a 2. § (2) bekezdés b) pontja szerinti feltételek teljesüléséről,”
(3) Az R4. 3. § (1) bekezdése a következő i) és j) ponttal egészül ki:
(A tűzvédelmi szakértői vizsgára való jelentkezésnek tartalmaznia kell a vizsgázó:)
„i) által folytatni kívánt tűzvédelmi szakterület megnevezését,
j) a tűzvédelmi szakértői tevékenység folytatásához meghatározott képesítését igazoló okirat hiteles másolatát
(honosított okirat esetében a magyar nyelvű fordítás hiteles másolatát).”

15. §		
Az R4. 4. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Sikertelen vizsga esetén ismételt vizsga egy alkalommal tehető, a sikertelen vizsga időpontját követő 90 napon
belül.”
16. §

(1) Az R4. 5. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az ismétlő vizsgára a 2. § (4) bekezdését, valamint a 4. § (2)–(4) bekezdését megfelelően alkalmazni kell.”
(2) Az R4. 5. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az ismétlő vizsgára való jelentkezésnek tartalmaznia kell:
a) a 3. § (1) bekezdés a)–c), g) és j) pontjában meghatározott adatokat,
b) a 8. § (2) bekezdés szerinti nyilvántartás másolatát.”

17. §		
Az R4. 5. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A tűzvédelmi szakértőnek a vizsgabizonyítványban meghatározott érvényességi idő lejárta előtt legalább 30
nappal jelentkeznie kell az ismétlő vizsgára.”
18. §

(1) Az R4. 7. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A hatóság a tűzvédelmi szakértői tevékenység végzését megtiltja és a tűzvédelmi szakértőt törli a névjegyzékből, ha:)
„a) a bizonyítvány érvényességi ideje alatt nem tett sikeres vizsgát,”
(2) Az R4. 7. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A BM OKF a tűzvédelmi szakértői tevékenység megtiltásáról és a névjegyzékből való törlésről határozatban
dönt, és a döntésről értesíti az igazságügyi szakértői névjegyzéket vezető hatóságot, ha a szakértő szerepel
az igazságügyi szakértők névjegyzékében.”

19. §		
Az R4. 8. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A tűzvédelmi szakértő köteles a tevékenységéről évente, a 3. melléklet szerinti tartalommal, folyamatos
sorszámozással ellátott, személyes adatokat nem tartalmazó nyilvántartást vezetni, és az általa készített – aláírt –
szakértői vélemények, tűzvédelmi dokumentációk egy-egy másolati példányát 5 évig megőrizni.”
20. §

(1) Az R4. 11. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A tűzvédelmi szakértő a tűzvédelmi hatósághoz intézett, a tevékenység megkezdésére vonatkozó,
a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvény szerinti
bejelentéséhez mellékeli az igazgatási szolgáltatási díj befizetésének igazolását.”
(2) Az R4. 11. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A bejelentésben foglalt adatokban bekövetkezett változást a tudomásra jutást követően haladéktalanul, de
legkésőbb 8 napon belül a 2. melléklet szerinti adattartalommal kell bejelenteni.”
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(1) Az R4. 15. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A 2. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt képesítési követelményeket nem teljesítő, de érvényes tűzvédelmi
szakértői engedéllyel vagy nyilvántartásba vételről szóló igazolással rendelkező személy akkor folytathatja
tevékenységét, ha a szakértői engedély érvényességi idején belül, a továbbképzési időszakban tűzvédelmi szakértői
továbbképzésen részt vett, és a szakterületének megfelelő sikeres vizsgát tett.”
(2) Az R4. 15/A. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A hatóság a 7. § (1) bekezdés b), d)–f ) pontjában meghatározott feltételeken túl a tűzvédelmi szakértői
engedéllyel rendelkező személynek megtiltja a szakértői tevékenység végzését, és a szakértőt törli a szakértői
névjegyzékből abban az esetben is, ha az engedélyében meghatározott érvényességi időn belül sikeres szakértői
vizsgát nem tett, vagy ha az engedélyében szereplő adatainak megváltozását felhívásra ismételten nem jelentette
be.”

22. §		
Az R4.
a)
1/A. § f ) pontjában a „3, szakirányú végzettséggel rendelkező személyből álló bizottság” szövegrész helyébe
a „szakirányú végzettséggel rendelkező személyekből álló, háromtagú bizottság” szöveg,
b)
4. § (1) bekezdés b) pontjában a „nevét” szövegrész helyébe a „megjelölését” szöveg,
c)
8. § (3) bekezdésében a „szakvéleményeket” szövegrész helyébe a „szakvéleményeket, dokumentációkat”
szöveg
lép.
23. §		
Az R4. az 5. melléklet szerinti 3. melléklettel egészül ki.
24. §		
Hatályát veszti az R4.
a)
3. § (2) bekezdése,
b)
3. § (3) bekezdése,
c)
5. § (5) bekezdése,
d)
12. §-a,
e)
15. § (4) bekezdése,
f)
15/A. § (4) bekezdése.

5. Záró rendelkezések
25. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.
26. §		
E rendelet 13–24. §-a a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és
tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.
		
		

Dr. Pintér Sándor s. k.,
belügyminiszter

1. melléklet a 10/2017. (VI. 1.) BM rendelethez
„1. melléklet a 73/2015. (XII. 21.) BM rendelethez

A beépített tűzjelző berendezés, illetve a beépített tűzoltó berendezés létesítéséhez szükséges
engedély iránti kérelem mellékletét képező dokumentáció tartalma
A) 		 A beépített tűzjelző berendezés esetében mellékelendő:
1. műszaki leírás, ami tartalmazza:
1.1. a kiindulási adatokat, így különösen
1.1.1. a létesítés okát, célját, a megrendelői elvárásokat,
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1.1.2. a védendő építmény, építményrész azon tűzvédelmi és egyéb jellemzőit, amelyek a berendezés tervezését,
működését befolyásolják (így különösen a rendeltetést, az építményben, építményrészben folytatott tevékenység
és technológia jellemzőit, az anyagok éghetőséggel, füstfejlesztéssel, olthatósággal kapcsolatos jellemzőit,
a várható tűzjellemzőket, a benntartózkodó személyek létszámát, elhelyezkedését és menekülési képességét, egyéb
jellemzőket, ha azok ismerete a tervezéshez szükséges),
1.2. a berendezés tervezési alapelveit, így különösen
1.2.1. a védelmi jelleget (életvédelem, értékvédelem, kombinált védelem) és szintet (teljes körű védelem, részleges
védelem, menekülésiútvonal-védelem, berendezésvédelem),
1.2.2. a védelemből kihagyott tereket, a kihagyás okát és feltételeinek teljesülését,
1.2.3. a jelzési és a riasztási zónák kialakításának elveit,
1.2.4. az alkalmazott érzékelők kiválasztásának elveit, a téves jelzések kiküszöbölésének megoldását,
1.2.5. a hibák hatásainak korlátozására vonatkozó elveket,
1.3. a berendezés felépítésének és működésének ismertetését, így különösen
1.3.1. a berendezés részegységeinek, elemeinek megnevezését, típusnevét, a tervezés szempontjából lényeges
jellemzőit, valamint a megfelelőséget, teljesítményt igazoló irat megnevezését, azonosító számát és érvényességi
idejét,
1.3.2. a berendezés részegységeinek, elemeinek elhelyezését, a tűzjelző központ megközelíthetőségének módját,
1.3.3. a vezetékezés jellemzőit, tűzhatás elleni védelmének szükségességét, megoldását,
1.3.4. a normál és a biztonsági tápellátás biztosításának módját, a tápellátást alátámasztó méretezést,
1.3.5. a berendezés felügyeletének, kezelésének megoldását,
1.3.6. az automatikus átjelzés jellemzőit,
1.3.7. a tűzriasztás megoldását, a riasztás észlelhetőségének, hallhatóságának, láthatóságának biztosítását,
1.3.8. a vezérlések és jelzésfogadások felsorolását, jellemzőit, összefüggéseit,
1.3.9. a berendezés és más berendezések, rendszerek közötti kapcsolat biztosításának megoldását;
2. rajzmelléklet, ami tartalmaz:
2.1. jelmagyarázatot,
2.2. méretekkel ellátott elvi nyomvonalrajzokat, ennek keretében elsősorban alaprajzokat (legalább M=1:200
méretarányban), amelyek tartalmazzák a berendezés részegységeinek, elemeinek telepítési helyét, a jelzésadók,
hang- és fényjelzők azonosító számát, a kábelek elvi nyomvonalát, a helyiségek megnevezését és alapterületét,
a tűz- és a füstszakaszhatárok nyomvonalát, valamennyi tervlapon feltüntetve az építmény megnevezését, címét,
a tervező nevét, kamarai névjegyzéki jelölését és tűzvédelmi szakvizsga-bizonyítványának számát, az adott tervrajz
megnevezését, a tervezés dátumát,
2.3. metszetrajzot,
2.4. helyszínrajzot, ha a berendezés több épület védelmét biztosítja,
2.5. összefüggési rajzot;
3. tervezői nyilatkozat arról, hogy a berendezés terve
3.1. teljeskörűen megfelel a vonatkozó, a nyilatkozatban felsorolt jogszabályi és műszaki követelményeknek,
előírásoknak, vagy
3.2. a vonatkozó jogszabályban, műszaki követelményben foglaltaktól való eltérés esetén megfelel az eltérést
engedélyező, jóváhagyó határozatnak, és az eltéréssel nem érintett követelmények vonatkozásában megfelel
a vonatkozó, a nyilatkozatban felsorolt jogszabályi és műszaki követelményeknek, előírásoknak;
4. a tervező tűzvédelmi szakvizsga-bizonyítványának másolata.
B) 		 A beépített tűzoltó berendezés esetében mellékelendő:
1. műszaki leírás, ami tartalmazza:
1.1. a kiindulási adatokat, így különösen
1.1.1. a létesítés okát, célját, a megrendelői elvárásokat,
1.1.2. a védendő építmény, építményrész azon tűzvédelmi és egyéb jellemzőit, amelyek a berendezés tervezését,
működését befolyásolják (így különösen a rendeltetést, az építészeti kialakítást, az építményben, építményrészben
folytatott tevékenység és technológia jellemzőit, az anyagok éghetőséggel, füstfejlesztéssel, olthatósággal
kapcsolatos jellemzőit, a várható tűzjellemzőket, a benntartózkodó személyek létszámát, elhelyezkedését és
menekülési képességét, egyéb jellemzőket, ha azok ismerete a tervezéshez szükséges),
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2.
3.

4.

5.

1.2. a berendezés felépítésének és működésének ismertetését, így különösen
1.2.1. a védelmi jelleget (életvédelem, értékvédelem, kombinált védelem) és szintet (teljes körű védelem, részleges
védelem, menekülésiútvonal-védelem, berendezésvédelem),
1.2.2. a védelemből kihagyott tereket, a kihagyás okát és feltételeinek teljesülését,
1.2.3. a tűzérzékelés, az oltásindítás és az oltás módját,
1.2.4. a méretezést meghatározó alapadatokat, besorolásokat, a méretezés eredményét,
1.2.5. az oltóanyagigényt és biztosításának megoldását,
1.2.6. a berendezésre vonatkozó műszaki követelmények meghatározását,
1.2.7. szükség szerint a tervezési segédleteket, a vonatkozó tűzteszteket, a gyártói előírásokat,
1.2.8. a berendezés kapcsolatát más tűzvédelmi berendezésekkel, az épületfelügyeleti rendszerrel és az egyéb
berendezésekkel,
1.2.9. az esetleges vezérlési funkciókat,
1.2.10. az oltóanyag kedvezőtlen élettani hatása esetén a védett térben az oltás megkezdése előtt tartózkodó
személyek védelmét biztosító megoldásokat,
1.2.11. a berendezés részegységeinek, elemeinek megnevezését, típusnevét, a tervezés szempontjából lényeges
jellemzőit, valamint a megfelelőséget, teljesítményt igazoló irat megnevezését, azonosító számát és érvényességi
idejét,
1.2.12. a vezetékezés jellemzőit, tűzhatás elleni védelmének szükségességét, megoldását,
1.2.13. a normál és a biztonsági tápellátás biztosításának módját,
1.2.14. a berendezés felügyeletének, kezelésének megoldását;
a berendezés részegységeinek, elemeinek adatlapjai;
rajzmelléklet, ami tartalmaz:
3.1. jelmagyarázatot,
3.2. kapcsolási vázlatot,
3.3. a telepítés helyét képező szintek méretekkel ellátott alaprajzát, amely tartalmazza a berendezés
részegységeinek, elemeinek pozícióját, a csővezetékek nyomvonalát, az oltási zónákat (M=1:50–1:250
méretarányban), a helyiségek megnevezését és alapterületét, a tűz- és a füstszakaszhatárok nyomvonalát,
valamennyi tervlapon feltüntetve az építmény megnevezését, címét, a tervező nevét, kamarai névjegyzéki jelölését
és tűzvédelmi szakvizsga-bizonyítványának számát, az adott tervrajz megnevezését, a tervezés dátumát,
3.4. metszetrajzot,
3.5. helyszínrajzot, ha a berendezés több épület védelmét biztosítja;
tervezői nyilatkozat arról, hogy a berendezés terve
4.1. teljeskörűen megfelel a vonatkozó, a nyilatkozatban felsorolt jogszabályi és műszaki követelményeknek,
előírásoknak, vagy
4.2. a vonatkozó jogszabályban, műszaki követelményben foglaltaktól való eltérés esetén megfelel az eltérést
engedélyező, jóváhagyó határozatnak, és az eltéréssel nem érintett követelmények vonatkozásában megfelel
a vonatkozó, a nyilatkozatban felsorolt jogszabályi és műszaki követelményeknek, előírásoknak;
a tervező tűzvédelmi szakvizsga-bizonyítványának másolata.”

2. melléklet a 10/2017. (VI. 1.) BM rendelethez
„2. melléklet a 73/2015. (XII. 21.) BM rendelethez

A beépített tűzjelző berendezés létesítéséhez szükséges engedély iránti kérelem mellékletét képező
elvi jellegű dokumentáció tartalma
1. műszaki leírás, ami tartalmazza:
1.1. a kiindulási adatokat, így különösen
1.1.1. a létesítés okát, célját, a megrendelői elvárásokat,
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1.1.2. a védendő építmény, építményrész azon tűzvédelmi és egyéb jellemzőit, amelyek a berendezés tervezését,
működését befolyásolják (így különösen a rendeltetést, az építményben, építményrészben folytatott tevékenység
és technológia jellemzőit, az anyagok éghetőséggel, füstfejlesztéssel, olthatósággal kapcsolatos jellemzőit,
a várható tűzjellemzőket, a benntartózkodó személyek létszámát, elhelyezkedését és menekülési képességét, egyéb
jellemzőket, ha azok ismerete a tervezéshez szükséges),
1.2. a berendezés tervezési alapelveit, így különösen
1.2.1. a védelmi jelleget (életvédelem, értékvédelem, kombinált védelem) és szintet (teljes körű védelem, részleges
védelem, menekülésiútvonal-védelem, berendezésvédelem),
1.2.2. a védelemből kihagyott tereket, a kihagyás okát és feltételeinek teljesülését,
1.2.3. a jelzési és a riasztási zónák kialakításának elveit,
1.2.4. az alkalmazott érzékelők kiválasztásának elveit, a téves jelzések kiküszöbölésének megoldását,
1.2.5. a hibák hatásainak korlátozására vonatkozó elveket,
1.3. a berendezés felépítésének és működésének ismertetését, így különösen
1.3.1. a berendezés részegységeinek, elemeinek megnevezését, a tervezés szempontjából lényeges jellemzőit,
1.3.2. a berendezés részegységeinek, elemeinek elhelyezését, a tűzjelző központ megközelíthetőségének módját,
1.3.3. a vezetékezés jellemzőit, tűzhatás elleni védelmének szükségességét,
1.3.4. a normál és a biztonsági tápellátás biztosításának szükségességét,
1.3.5. a berendezés felügyeletének, kezelésének megoldását,
1.3.6. az automatikus átjelzés szükségességét,
1.3.7. a tűzriasztás elveit, a riasztás észlelhetőségére, hallhatóságára, láthatóságára vonatkozó követelményt,
1.3.8. a vezérlések és jelzésfogadások felsorolását, összefüggéseit,
1.3.9. a berendezés és más berendezések, rendszerek közötti kapcsolat biztosítására vonatkozó követelményt;
2. rajzmelléklet, ami tartalmaz:
2.1. jelmagyarázatot,
2.2. méretekkel ellátott elvi nyomvonalrajzokat, ennek keretében elsősorban alaprajzokat (legalább M=1:200
méretarányban), amelyek tartalmazzák a berendezés részegységeinek, elemeinek telepítési helyét, a kábelek elvi
nyomvonalát, a helyiségek megnevezését és alapterületét, a tűz- és a füstszakaszhatárok nyomvonalát, valamennyi
tervlapon feltüntetve az építmény megnevezését, címét, a tervező nevét, kamarai névjegyzéki jelölését és
tűzvédelmi szakvizsga-bizonyítványának számát, az adott tervrajz megnevezését, a tervezés dátumát,
2.3. metszetrajzot,
2.4. helyszínrajzot, ha a berendezés több épület védelmét biztosítja;
3. tervezői nyilatkozat arról, hogy a berendezés terve elvi jellege miatt a tervezési elvek vonatkozásában
3.1. teljeskörűen megfelel a vonatkozó, a nyilatkozatban felsorolt jogszabályi és műszaki követelményeknek,
előírásoknak, vagy
3.2. a vonatkozó jogszabályban, műszaki követelményben foglaltaktól való eltérés esetén megfelel az eltérést
engedélyező, jóváhagyó határozatnak és az eltéréssel nem érintett követelmények vonatkozásában megfelel
a vonatkozó, a nyilatkozatban felsorolt jogszabályi és műszaki követelményeknek, előírásoknak;
4. a tervező tűzvédelmi szakvizsga-bizonyítványának másolata.”

3. melléklet a 10/2017. (VI. 1.) BM rendelethez
„3. melléklet a 73/2015. (XII. 21.) BM rendelethez

A beépített tűzjelző berendezés, illetve a beépített tűzoltó berendezés használatbavételéhez
szükséges engedély iránti kérelem mellékletét képező dokumentáció tartalma
A) 		 Valamennyi berendezés esetében mellékelendő:
1. a kivitelezésért felelős műszaki vezető, ennek hiányában a kivitelező nyilatkozata arról, hogy a berendezés
1.1. kivitelezése során az engedélyezett tervtől, a létesítési engedélytől eltértek-e,
1.2. az 1.1. alpont szerinti esetleges eltérésekkel együtt a vonatkozó előírásoknak megfelel,
1.3. a megvalósulási tervnek megfelel,
1.4. az elvégzett üzemi próbák alapján üzemképes állapotban van;
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2. üzembehelyezői nyilatkozat és üzembehelyezési jegyzőkönyv;
3. a 3.1. alpont vagy a 3.2. alpont szerinti megvalósulási tervdokumentáció,
3.1. a kivitelezést követően elkészített megvalósulási tervdokumentáció, ami a berendezés tűzvédelmi hatóság által
engedélyezett létesítési engedélyezési tervdokumentációjának tartalmát a kivitelezéshez szükséges részletességgel,
a ténylegesen beépített műszaki megoldások ismertetésével kibővítve tartalmazza, így különösen
3.1.1. a beépített részegységek, elemek, anyagok, vezetékek típusát és jellemzőit,
3.1.2. a normál és a biztonsági tápellátást biztosító megoldásokat, a tápellátást alátámasztó méretezést,
3.1.3. a vezérlések és a jelzésfogadás tényleges megoldását,
3.1.4. a tűzriasztás tényleges megoldását,
3.1.5. beépített tűzjelző berendezés esetében az összefüggési rajzot, a telepítési jegyzéket és szükség szerint
a bekötési rajzokat,
3.1.6. beépített gázzal oltó berendezés esetében a túlnyomás-levezetés megoldását, méretezését,
3.1.7. beépített tűzoltó berendezés esetén a hidraulikai, méretezési számításokat,
3.2. kivitelezési tervdokumentáció, ami
3.2.1. a berendezés tűzvédelmi hatóság által engedélyezett létesítési engedélyezési tervdokumentációjának
tartalmát a kivitelezéshez szükséges részletességgel, a ténylegesen beépített műszaki megoldások ismertetésével
kibővítve tartalmazza – így különösen a 3.1.1–3.1.7. alpontban foglaltakat,
3.2.2. tartalmazza a kivitelező nyilatkozatát arról, hogy a kivitelezés során nem tért el a kivitelezési
tervdokumentációban foglaltaktól;
4. a beépített részegységek, elemek, anyagok, vezetékek megfelelőségét, teljesítményét igazoló iratok;
5. a berendezéssel összefüggésben kivitelezett, a tűzterjedés elleni védelmet, valamint a villamos vezetékek tűzhatás
elleni védelmét biztosító megoldások megfelelőségét, teljesítményét igazoló iratok, így különösen
5.1. a védelemből kihagyott és a védelembe bevont terek között az előírt tűzterjedés elleni védelmet biztosító
megoldások megfelelőségét, teljesítményét igazoló iratok,
5.2. a villamos és a gépészeti vezetékek határoló építményszerkezeten való átvezetési helyein előírt tűzgátló
lezárások megfelelőségét, teljesítményét igazoló iratok,
5.3. az előírt tűzálló kábelek, kábelrendszerek és tartószerkezeteik megfelelőségét, teljesítményét igazoló iratok,
5.4. az 5.1–5.3. alpontban foglalt megoldások megfelelő beépítését igazoló beépítési nyilatkozatok;
6. a megrendelő vagy az üzemeltető állandó felügyelet biztosítására vonatkozó nyilatkozata;
7. az átjelző berendezéssel kapcsolatos szolgáltatási szerződés másolata;
8. a kezelőszemélyzet oktatását igazoló oktatási napló, jegyzőkönyv;
9. egyéb, a berendezés megfelelőségét alátámasztó irat, dokumentáció; valamint
10. a kivitelezésért felelős műszaki vezető, ennek hiányában a kivitelező és az üzembe helyező mérnök tűzvédelmi
szakvizsga-bizonyítványának másolata.
B) 		 A beépített tűzjelző berendezés esetében mellékelendő:
1. a vezetékhálózat megfelelőségét igazoló, a hurokellenállás-mérésről és a szigetelésiellenállás-mérésről készített
jegyzőkönyv,
2. a hangnyomásmérési jegyzőkönyv.
C) 		
1.
2.
3.

A beépített tűzoltó berendezés esetében mellékelendő:
a berendezés csővezetékei tisztításának, átmosásának elvégzését igazoló irat,
a berendezés helyszíni nyomáspróbájáról készített jegyzőkönyv,
a helyiség teljes elárasztásával működő gázzal oltó berendezés esetében az oltási koncentrációmegtartási idő,
a kialakuló túlnyomás és a szükség szerint beépített túlnyomás-levezetés ellenőrzéséről készített jegyzőkönyv,
4. az oltóközpont helyiségét határoló építményszerkezetek előírt tűzterjedés elleni védelmét biztosító megoldások
megfelelőségét, teljesítményét igazoló iratok.”
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4. melléklet a 10/2017. (VI. 1.) BM rendelethez
„4. melléklet a 73/2015. (XII. 21.) BM rendelethez

A beépített tűzjelző berendezés, illetve a beépített tűzoltó berendezés megszüntetéséhez szükséges
engedély iránti kérelem mellékletét képező nyilatkozat tartalma
1. Az üzemeltető nyilatkozata
1.1. arról, hogy a berendezést jogszabályi kötelezés, hatósági előírás vagy önkéntes vállalás alapján létesítették,
1.2. jogszabályi kötelezés alapján létesített berendezés esetén a berendezéssel védett építmény, építményrész azon
jellemzőiről, amelyek miatt a létesítést a jogszabály előírta,
1.3. hatósági előírás alapján létesített berendezés esetén a hatósági előírást megalapozó körülmény tűzvédelmi
szempontból kedvező megváltozásáról,
1.4. arról, hogy a berendezés létesítését a megszüntetés iránti kérelem benyújtásakor hatályban lévő jogszabályi
rendelkezés nem írja elő, azon jellemzők ismertetésével, amelyek alapján a hatályos jogszabályi rendelkezés
meghatározza a kötelezettséget,
1.5. arról, hogy tudomásul veszi a berendezés megszüntetésével kialakuló tűzvédelmi biztonsági szintet és annak
következményeit.”

5. melléklet a 10/2017. (VI. 1.) BM rendelethez
„3. melléklet a 47/2011. (XII. 15.) BM rendelethez

Szakértői nyilvántartás tartalma
1.
2.
3.
4.

a megbízás tárgya,
a megbízó megnevezése,
a megbízás keltének időpontja (év, hónap, nap megjelölésével),
a szakértői véleménynek, tűzvédelmi dokumentációnak a megbízó részére történő átadásának időpontja (év, hónap,
nap megjelölésével) és módja,
5. a megbízás egyedi azonosítója.”

Az igazságügyi miniszter 6/2017. (VI. 1.) IM rendelete
a cégnyilvántartással összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról
A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 128. § (1) bekezdés a), c) és o) pontjában
foglalt felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 79. § 1. pontjában
meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A cégbejegyzési eljárás és a cégnyilvántartás egyes kérdéseiről szóló 21/2006. (V. 18.) IM rendelet
módosítása
1. §		
A cégbejegyzési eljárás és a cégnyilvántartás egyes kérdéseiről szóló 21/2006. (V. 18.) IM rendelet (a továbbiakban:
Cvhr.) 9. §-a a következő (2)–(4) bekezdésekkel egészül ki:
„(2) A cég európai egyedi azonosítója (EUID) az alábbi, egymást követő elemekből áll:
a) rövidített országkód (HU);
b) a cégnyilvántartás azonosítója (OCCSZ);
c) a cég cégjegyzékszáma.
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(3) A cég cégjegyzékszámának változása nem jár az EIUD változásával.
(4) Ha a nyomtatványon a magyar cég adatai közül a cég EUID-ja nem vagy hibásan kerül feltüntetésre, a cégbíróság
a kérelem adatainak a cégjegyzékben történő rögzítésekor – külön felhívás nélkül – a hibát vagy hiányosságot
hivatalból javítja, illetve pótolja.”
2. §		
A Cvhr. 14/A. § (2) bekezdése a következő g) és h) pontokkal egészül ki:
(A céginformációs szolgálat megvizsgálja)
„g) a kérelemben feltüntetett jegyzett tőke pénznemének az ISO 4217 szabványnak való megfelelőségét,
h) a kérelemben megjelölt EUID-nak az ISO 6523 szabványnak, illetve a Bizottságnak a nyilvántartások
összekapcsolására szolgáló 2009/101/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel létrehozott rendszer céljából
szükséges műszaki leírások és eljárások megállapításáról szóló 2015. június 8-i (EU) 2015/884 Végrehajtási
rendeletének való megfelelőségét.”
3. §		
A Cvhr. a következő 17/A. §-sal egészül ki:
„17/A. § (1) A cégbíróság a kérelem érkeztetésekor – az informatikai rendszer útján, automatikusan – megvizsgálja
a kérelemben feltüntetett természetes személyek és szervezetek tekintetében azt, hogy szerepelnek-e az Európai
Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedésekről hozott
határozataiban.
(2) A cégbíróság informatikai rendszere az (1) bekezdés szerinti vizsgálatot az ENSZ és az Európai Unió honlapján
közzétett adatok alapján folytatja le.
(3) Amennyiben a kérelemben olyan természetes személy vagy szervezet került feltüntetésre, akinek adatai vagy
legalább két közzétett azonosító adata megegyezik a (2) bekezdés szerint közzétett személyek (szervezetek)
adataival, a cégbíróság eleget tesz a Ctv. 85. §-ában, illetve a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása
megelőzéséhez és megakadályozásához kapcsolódó külön törvényekben előírt kötelezettségeknek.
(4) A cégbíróság – informatikai rendszere útján – a (2) bekezdés szerint közzétett adatok változása esetén az új
személyek (természetes személy vagy szervezet) adatait a változásról való tudomásszerzést követő 5 munkanapon
belül összeveti a cégjegyzék hatályos adataival, és szükség szerint a (3) bekezdés szerint jár el.”
4. §		
A Cvhr. 19. §-a a következő (3) és (4) bekezdésekkel egészül ki.
„(3) A cégbíróság – informatikai rendszere útján – első ízben 2017. július 3-án veti össze az Európai Unió és
az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedésekről hozott határozatai
alapján 2017. július 1. napján közzétett adatokat a cégjegyzék hatályos adataival. Adategyezőség esetén a 17/A. §
(3) bekezdés szerint jár el.
(4) A cégbíróság a magyar cégek EUID-jának bejegyzéséről az állami adóhatóságot és a Központi Statisztikai Hivatalt
összesített formában értesíti.”
5. §		
A Cvhr. a következő 21. §-sal egészül ki:
„21. § Ez a rendelet a nyilvántartások összekapcsolására szolgáló 2009/101/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel
létrehozott rendszer céljából szükséges műszaki leírások és eljárások megállapításáról szóló, 2015. június 8-i (EU)
2015/884 bizottsági végrehajtási rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.”
6. §		
A Cvhr. 1. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
7. §		
Hatályát veszti a Cvhr. 14/A. § (2) bekezdés e) pontjában a „valamint” szövegrész.

2. A Cégközlönyben megjelenő közlemények közzétételéről és költségtérítéséről szóló
22/2006. (V. 18.) IM rendelet módosítása
8. §		
A Cégközlönyben megjelenő közlemények közzétételéről és költségtérítéséről szóló 22/2006. (V. 18.) IM rendelet
1. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki:
„(2) A Cégközlöny szerkesztését és kiadását kizárólagos joggal a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Korlátolt
Felelősségű Társaság látja el.”
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3. A Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat működéséről, valamint
a céginformáció költségtérítéséről szóló 1/2006. (VI. 26.) IRM rendelet módosítása
9. §		
A Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat működéséről, valamint a céginformáció
költségtérítéséről szóló 1/2006. (VI. 26.) IRM rendelet (a továbbiakban: Cvhr2.) a következő 9/A. §-sal egészül ki:
„9/A. § (1) A Ctv. 17/A. §-ban meghatározott cégadatokat az Európai Bizottság által üzemeltetett európai
igazságügyi portálon (a továbbiakban: e-Justice portál) keresztül – keresőprogram segítségével – a céginformációs
szolgálat cégbizonyítvány formájában biztosítja.
(2) Az EUID-val rendelkező cég létesítő okiratához (létesítő okirat módosítása, egységes szerkezetű létesítő okirat)
való hozzáférés az e-Justice portálon keresztül
a) a cégiratnak a céginformációs szolgálat által a kérelmező által megadott elektronikus címre történő
megküldésével, vagy
b) a cégbíróságnak a cégjegyzék részét képező számítógépes nyilvántartásából (elektronikus irattár) a kérelmező
általi kiválasztása útján
biztosított.
(3) Az EUID-val rendelkező cég beszámolójának egyes részei az e-Justice portálon keresztül külön nem kérhetőek.
(4) Az e-Justice portálon keresztül hozzáférhető az EUID-val rendelkező cég cégkivonata, továbbá – a (2) bekezdés
szerinti módon – a cég elektronikus irattárban tárolt bármely irata.
(5) Az e-Justice portálon keresztül hozzáférhető céginformációért – közokirati és nem közokirati formára tekintet
nélkül egyaránt –
a) az (1) bekezdés szerinti esetben 2000 Ft,
b) a létesítő okirat (létesítő okirat módosítása, egységes szerkezetű létesítő okirat), továbbá az elektronikus
irattárban tárolt irat esetében a (2) bekezdés a) pontja szerinti esetben – cégiratonként – 3000 Ft, a (2) bekezdés
b) pontja szerinti esetben – cégiratonként – 1500 Ft,
c) a beszámoló esetében 4000 Ft,
d) cégkivonat esetében 3000 Ft
közzétételi költségtérítést kell fizetni azzal, hogy az esetlegesen felmerülő általános forgalmi adót ezen összeg nem
tartalmazza.”
10. §		
A Cvhr2. a következő 16. §-sal egészül ki:
„16. § Ez a rendelet a 89/666/EGK tanácsi irányelvnek, valamint a 2005/56/EK és a 2009/101/EK európai parlamenti
és tanácsi irányelvnek a központi nyilvántartások, a kereskedelmi nyilvántartások és a cégjegyzékek összekapcsolása
tekintetében történő módosításáról szóló, 2012. június 13-i 2012/17/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek
való megfelelést szolgálja.”

4. Záró rendelkezések
11. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivételekkel – 2017. június 8-án lép hatályba.
(2) A 3. § és 4. § 2017. július 1-jén lép hatályba.

12. §		
Ez a rendelet
a)
a nyilvántartások összekapcsolására szolgáló 2009/101/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel
létrehozott rendszer céljából szükséges műszaki leírások és eljárások megállapításáról szóló, 2015. június 8-i
(EU) 2015/884 bizottsági végrehajtási rendeletének végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja
meg;
b)
a 89/666/EGK tanácsi irányelvnek, valamint a 2005/56/EK és a 2009/101/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelvnek a központi nyilvántartások, a kereskedelmi nyilvántartások és a cégjegyzékek összekapcsolása
tekintetében történő módosításáról szóló, 2012. június 13-i 2012/17/EU európai parlamenti és tanácsi
irányelvnek való megfelelést szolgálja.
		
		

Dr. Trócsányi László s. k.,
igazságügyi miniszter
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1. melléklet a 6/2017. (VI. 1.) IM rendelethez

954-hez1. melléklet a .…/2017. (….) IM rendelethez

1. A Cvhr. 1. számú mellékletének a „Cégbejegyzési kérelem” elnevezésű táblázat első oldalán az
„

„Átalakulás, egyesülés, szétválás bejegyzésének kérelme esetén az új adatok, illetőleg a módosuló adatok
változásának időpontját az átalakulás, egyesülés, szétválás napjával kéri bejegyezni:3
szövegrész helyébe az
„Átalakulás, egyesülés, szétválás bejegyzésének kérelme esetén az új adatok, illetőleg a módosuló adatok
változásának időpontját az átalakulás, egyesülés, szétválás napjával kéri bejegyezni:3

„

A 2007. évi CXL. törvény 13/A-13/D. § szerinti határokon átnyúló egyesülésben átvevő társaságként való részvétel
céljára alapított társaság bejegyzését kéri:
szöveg lép.
2. A Cvhr. 1. számú mellékletének a „Cégbejegyzési kérelem (Általános adatok)” elnevezésű táblázat 13/1. rovatában az
„A cég képviseletére feljogosított szervezet adatai:
–

Cég esetén cégjegyzékszám:

–
„

Civil szervezet esetén a nyilvántartási szám:
szövegrész helyébe az
„A cég képviseletére feljogosított szervezet adatai:
Cég esetén cégjegyzékszám:

–

–

Cégnek nem minősülő egyéb szervezet esetén a nyilvántartási szám:
„
EUID:

A szervezet EUID-val nem rendelkezik:

szöveg lép.
3. A Cvhr. 1. számú mellékletének a „Cégbejegyzési kérelem (Általános adatok)” elnevezésű táblázat 14/1. rovatában az
„A könyvvizsgáló(k) adatai:
A könyvvizsgáló gazdálkodó szervezet cégjegyzékszáma:

–

–

Külföldi cég, szervezet esetén a nyilvántartási szám:2
„
Külföldi cég, szervezet esetén a nyilvántartási hatóság:2
szövegrész helyébe az

„A könyvvizsgáló(k) adatai:
A könyvvizsgáló gazdálkodó szervezet cégjegyzékszáma:
EUID:

–

–

A szervezet EUID-val nem rendelkezik:

Külföldi cég, szervezet esetén a nyilvántartási szám:2
„
Külföldi cég, szervezet esetén a nyilvántartási hatóság:2
szöveg lép.
4. A Cvhr. 1. számú mellékletének a „Cégbejegyzési kérelem (Általános adatok)” elnevezésű táblázat 16/1. rovatában, és
„I+. Cég- és változásbejegyzési kérelem (Általános adatok Kiegészítő és változásbejegyzési lap) ” elnevezésű táblázat 16/_
rovatában az
„Átalakulás, egyesülés, szétválás folytán létrejött cég esetében a jogelőd cég(ek) adatai:
Az átalakult, egyesült, szétvált cég jogelőd cégének cégjegyzékszáma:

–

–
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Elnevezése:
„
szövegrészek helyébe az
„Átalakulás, egyesülés, szétválás folytán létrejött cég esetében a jogelőd cég(ek) adatai:

„Az átalakult, egyesült, szétvált cég jogutód cégének cégjegyzékszáma:
EUID:

–

–

A szervezet EUID-val nem rendelkezik:

Elnevezése:________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________”
szöveg lép.

5. A Cvhr. 1. számú mellékletének a „Cégbejegyzési kérelem (Általános adatok)” elnevezésű táblázat 47/1. rovatában az
„Az elismert vállalatcsoporthoz tartozó többi cég adatai:
–

Az elismert vállalatcsoporthoz tartozó cég cégjegyzékszáma:

–

Elnevezése:
„

szövegrész helyébe az
„Az elismert vállalatcsoporthoz tartozó többi cég adatai:
–

Az elismert vállalatcsoporthoz tartozó cég cégjegyzékszáma:
EUID:

–

A szervezet EUID-val nem rendelkezik:

Elnevezése:
„

szöveg lép.
6. A Cvhr. 1. számú mellékletének a „Cégbejegyzési kérelem (Általános adatok)” elnevezésű táblázat 52/1. rovatában az
„Az összevont (konszolidált) éves beszámoló készítésébe bevont többi cég adatai:
Az összevont éves beszámoló készítésébe bevont cég cégjegyzékszáma:

–

–
„

Elnevezése:
szövegrész helyébe az
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3/___
3/___
3/___

A külföldi vállalkozás képviseletére jogosult személy vagy szerv adatai:

Természetes személy(ek) adatai:
A külföldi vállalkozás képviseletére jogosult személy vagy szerv adatai:
Név:
Természetes
személy(ek)
adatai:
A külföldi vállalkozás
képviseletére
jogosult személy vagy szerv adatai:
.
.
.
Név:
Születési ideje:
Természetes
személy(ek) adatai:
Név:Anyja neve:
Születési ideje:
Adóazonosító jel:1
Anyja
neve:ideje:
Születési

.

.

.

.
.
2
1
Adóazonosító
Anyja neve: jel: Külföldi közteherviselési azonosító:

.
Ország:

AdóazonosítóKülföldi
jel:
közteherviselési azonosító:2
Lakóhely:
Külföldi közteherviselési azonosító:2
Lakóhely:
1

házszám,
helyrajzi szám

Lakóhely:

házszám,

Külföldi lakóhely:

közterület neve
város, község

lépcsőház

épület

lépcsőház

–
házszám,
helyrajzi
épület
á
házszám,
Külföldi személyhelyrajzi
esetén a kézbesítési megbízott adatai: 3
épület
házszám,
á
A nem
természetes
adatai:
Külföldi
személy
eseténhelyrajzi
aszemély
kézbesítési
megbízott
adatai: 3
épület
á
Külföldi lakóhely:

személy
esetén
a kézbesítési
AKülföldi
nemCég
természetes
személy
adatai: megbízott adatai:
esetén cégjegyzékszám:

kerület

közterület jellege (út, utca,
tér stb.)
kerület

közterület jellege (út, utca,

város,
község
kerület
emelet
ajtó
tér stb.)
közterület jellege (út, utca,
város,
közterület neve emelet
tér stb.)
ajtó
község
kerület
város,
közterület
emelet
ajtó
jellege
(út, utca,
község
kerület
város, közterület
közterület neve
tér stb.)
község emel
jellege (út, kerület
utca,

lépcsőház
közterület neve

–
épület
–

város, község

Ország:

épület

helyrajzi
szám
Külföldi
lakóhely:

házszám,
helyrajzi szám

Ország:

lépcsőház
közterület
neve

et
ajtó
közterület
tér
stb.)
jellege (út, utca,
emel
tér stb.) ajtó
et
emel
et
ajtó



közterület neve
lépcsőház


lépcsőház

–

3

–

A nem
természetes
személyegyéb
adatai:szervezet esetén a nyilvántartási szám:
Cégnek
nem minősülő
Cég
esetén
cégjegyzékszám:

–
–

–
–
Cég esetén
Cégnek
nemcégjegyzékszám:
minősülő egyéb
szervezet esetén a nyilvántartási szám:A szervezet EUID-val nem rendelkezik:
EUID:
Külföldi
cég, szervezet
a nyilvántartási
Cégnek nem minősülő egyéb
szervezet
esetén a esetén
nyilvántartási
szám: szám:
EUID:
A szervezet EUID-val nem rendelkezik:
4
Külföldi cég, szervezet esetén a nyilvántartási hatóság:
Külföldi
szám:4 EUID-val nem rendelkezik:
EUID: cég, szervezet esetén a nyilvántartási
A szervezet
Elnevezése:
4
Külföldi
cég, cég,
szervezet
esetén
a nyilvántartási
hatóság:
Külföldi
szervezet
esetén
a nyilvántartási
szám:4
város,
–
Elnevezése:
esetén a nyilvántartási hatóság:4
Székhelye: Külföldi cég, szervezet
község
város,
Elnevezése:
–
Székhelye:
község
város,
közterület neve
–
Székhelye:
község
4

házszám,
szám

helyrajzi

épület

házszám,

helyrajzi
épület
házszám, helyrajzi
számKülföldi közteherviselési azonosító:
épület 2

5
Adószáma:
szám

Adószáma:5

5
Adószáma:
2
KülföldiKülföldi
személyközteherviselési
esetén a kézbesítési
megbízott
adatai:3
azonosító:

Külföldi
azonosító:
Külföldi személy
eseténközteherviselési
a kézbesítési megbízott
adatai:3
Jogviszony kezdete:
év
hó
nap
Külföldi személy esetén a kézbesítési megbízott adatai:3
Jogviszony kezdete:
év
hó
nap
Jogviszony kezdete:
év
hó
nap
2

kerület

közterület
jellege
(út,
kerület
utca, tér stb.)
közterület
jellege kerület
(út,
közterület
emeletutca, tér stb.) ajtó
jellege
(út,
utca, tér stb.)
emelet
ajtó

közterület
neve
lépcsőház
közterület neve
lépcsőház

Ország: emelet

lépcsőház

ajtó

Ország:
Ország:
Jogviszony vége:
Jogviszony vége:
Jogviszony vége:

év
6
év
törölve:

Kizárólag az állami adóhatóság által kiadott adóazonosító jelet lehet megadni.
Külföldi illetőségű képviselő esetén az állami adóhatósághoz történő bejelentkezés hiányában az illetősége szerinti államban
1
közteherviseléssel
összefüggésben
kiadott
azonosítót, valamint
közteherviselési azonosítót megállapító külföldi államot kell megadni.
Kizárólag
az állami adóhatóság
által kiadott
adóazonosító
jelet lehetamegadni.
3
2
A illetőségű
kézbesítésiképviselő
megbízott
adatait
pótlapon
kell megadni.történő bejelentkezés hiányában az illetősége szerinti államban
Külföldi
esetén
az állami
adóhatósághoz
1
4
Kizárólag
az állami
adóhatóság
által kiadott
jelet
lehetrendelkezik
megadni.azonosítót
Kitöltése
abban
az esetben kiadott
kötelező,
ha aadóazonosító
külföldi
cég, szervezet
ilyen adattal.
közteherviseléssel
összefüggésben
azonosítót,
valamint
a közteherviselési
megállapító külföldi államot kell megadni.
2
5
3 Külföldi
illetőségű
képviselő
esetén
az által
állami
adóhatósághoz
bejelentkezés hiányában az illetősége szerinti államban
Kizárólag
az állami
adóhatóság
adószámottörténő
lehet megadni.
A kézbesítési
megbízott
adatait
pótlapon
kellkiadott
megadni.
6
4 közteherviseléssel
kiadott
azonosítót,
valamint
a közteherviselési
azonosítót
megállapító külföldi államot kell megadni.
Amennyiben
a cégjegyzékből
aha
rovat
tartalmát
kívánja,
akkor a
kérelmet
x-szel jelölje.
Kitöltése
abban azösszefüggésben
esetben
kötelező,
a külföldi
cég, törölni
szervezet
rendelkezik
ilyen
adattal.
3
7
5 A kézbesítési
megbízott
adatait
pótlapon
megadni. lehet
Amennyiben
további
adatokat
kívánkell
a adószámot
cégjegyzékbe
bejegyezni,
Kizárólag
az állami
adóhatóság
által
kiadott
megadni.akkor a folytatást x-szel jelölje.
4
6 Kitöltése abban az esetben kötelező, ha a külföldi cég, szervezet rendelkezik ilyen adattal.
Amennyiben a cégjegyzékből a rovat tartalmát törölni kívánja, akkor a kérelmet x-szel jelölje.
5
7 Kizárólag az állami adóhatóság által kiadott adószámot lehet megadni.
Amennyiben
további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x-szel jelölje.
6
Amennyiben a cégjegyzékből a rovat tartalmát törölni kívánja, akkor a kérelmet x-szel jelölje.
7
Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x-szel jelölje.
2

hó

7 hó
év
folytatás:
6
törölve:
„
törölve:67
folytatás:

„7
folytatás:
„
1

hó

nap

nap
nap
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„A cég képviseletére feljogosított szervezet adatai:
–

Cég esetén cégjegyzékszám:

–

Cégnek nem minősülő egyéb szervezet esetén a nyilvántartási szám:
„
EUID:

A szervezet EUID-val nem rendelkezik:

szöveg lép.
15. A Cvhr. 1. számú mellékletének a „I+. Cég- és változásbejegyzési kérelem (Általános adatok Kiegészítő és
változásbejegyzési lap)” elnevezésű táblázat 14/_ rovatában az
„A könyvvizsgáló(k) adatai:
A könyvvizsgáló gazdálkodó szervezet cégjegyzékszáma:
szövegrész helyébe az

–

–

–

–

”

„A könyvvizsgáló(k) adatai:
A könyvvizsgáló gazdálkodó szervezet cégjegyzékszáma:

„
EUID:

A gazdálkodó szervezet EUID-val nem rendelkezik:

szöveg lép.
16. A Cvhr. 1. számú mellékletének a „I+. Cég- és változásbejegyzési kérelem (Általános adatok Kiegészítő és
változásbejegyzési lap)” elnevezésű táblázat 16/_ rovatában az
„Átalakulás, egyesülés, szétválás folytán létrejött (módosult) cég esetében a jogelőd cég(ek) adatai:”
szövegrész helyébe az
„Átalakulás, egyesülés, szétválás folytán létrejött (módosult) cég esetében a jogelőd cég(ek) adatai:

Egyesülés esetén az egyesülés módja:

ο
ο
ο

összeolvadás
beolvadás
az előző pontba nem tartozó olyan
beolvadás, ahol a cég egyedüli tagjával
egyesül”

szöveg lép.
17. A Cvhr. 1. számú mellékletének a „I+. Cég- és változásbejegyzési kérelem (Általános adatok Kiegészítő és
változásbejegyzési lap)” elnevezésű táblázat 16/_ rovatában az
„Elnevezése:
”
szövegrészek helyébe az
A szervezet EUID-val nem rendelkezik:

„EUID:

Külföldi cég, szervezet esetén a nyilvántartási szám:4
Külföldi cég, szervezet esetén a nyilvántartási hatóság:4
Elnevezése:

Székhelye:

város,
község

_
közterület
neve

4

Kitöltése abban az esetben kötelező, ha a külföldi cég, szervezet rendelkezik ilyen adattal.

kerület

közterület jellege
(út, utca, tér stb.)
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3/___
3/___

A külföldi vállalkozás képviseletére jogosult személy vagy szerv adatai:
Természetes személy(ek) adatai:
A külföldi vállalkozás képviseletére jogosult személy vagy szerv adatai:
Név:
Természetes személy(ek) adatai:
.
.
.
Név: Születési ideje:
Anyja neve:
Születési ideje:
Adóazonosító jel:1
Anyja neve:

.

.

.
Ország:

Adóazonosító jel:1 Külföldi közteherviselési azonosító:2
Lakóhely:
Lakóhely:

Külföldi közteherviselési azonosító:2

Ország:

város, község

közterület neveváros, község

házszám,
helyrajzi szám

épület

házszám,

lépcsőház
közterület neve

–
épület

helyrajzi
szám
Külföldi
lakóhely:

lépcsőház

város,
község
város,
község

emelet

ajtó

kerület

közterület
jellege
(út, utca,
kerület
tér stb.)
közterület
emel
jellege (út, utca,
ettér stb.)
ajtó

közterület neve

házszám,
helyrajzi
épület
á
házszám,
Külföldi személy esetén
a
kézbesítési
megbízott
adatai: 3
helyrajzi
épület
á

közterület jellege (út, utca,
ajtó
tér stb.)

emelet

–

Külföldi lakóhely:

kerület

közterület jellege (út, utca,
tér stb.)
kerület

lépcsőház
közterület
neve
emel
et

lépcsőház

ajtó

A nem
természetes
adatai:
Külföldi
személy
esetén aszemély
kézbesítési
megbízott adatai: 3

–

Cég
esetén cégjegyzékszám:
A nem
természetes
személy adatai:

–

–

Cégnekcégjegyzékszám:
nem minősülő egyéb szervezet esetén a nyilvántartási szám:
Cég esetén

–

Cégnek nem minősülő egyéb
EUID:szervezet esetén a nyilvántartási szám:A szervezet EUID-val nem rendelkezik:
Külföldi cég, szervezet esetén a nyilvántartási szám:4
EUID:
A szervezet EUID-val nem rendelkezik:
Külföldi cég, szervezet esetén a nyilvántartási hatóság:4
Külföldi cég, szervezet esetén a nyilvántartási szám:4

Elnevezése:

Külföldi cég, szervezet esetén a nyilvántartási hatóság:4
–
Elnevezése:
Székhelye:
–

Székhelye:

közterület neve
házszám,
szám
házszám,

5
Adószáma:
szám

Adószáma:

város,
község
város,
község

5

helyrajzi

helyrajzi

közterület
neve
lépcsőház

épület
épület

lépcsőház

2
KülföldiKülföldi
személyközteherviselési
esetén a kézbesítési
megbízott
adatai:3
azonosító:

Külföldi
személy esetén
a kézbesítési megbízott adatai:3
Jogviszony
kezdete:
év
hó
év

hó

emelet

ajtó

Ország:

Külföldi közteherviselési azonosító:2

Jogviszony kezdete:

kerület
közterület
jellege
kerület (út,
utca, tér stb.)
közterület
jellege
(út,
emelet utca, tér stb.) ajtó

nap

nap

Ország:
Jogviszony vége:
Jogviszony vége:

év

hó

6
év
törölve:

hó

folytatás:
6
törölve:
„
folytatás:7
7

„

1

Kizárólag az állami adóhatóság által kiadott adóazonosító jelet lehet megadni.
Külföldi illetőségű képviselő esetén az állami adóhatósághoz történő bejelentkezés hiányában az illetősége szerinti államban
1
közteherviseléssel
összefüggésben
kiadottadóazonosító
azonosítót, valamint
a közteherviselési
azonosítót megállapító külföldi államot kell megadni.
Kizárólag
az állami adóhatóság
által kiadott
jelet lehet
megadni.
3
2
A kézbesítési
megbízottesetén
adatait
kell megadni. történő bejelentkezés hiányában az illetősége szerinti államban
Külföldi
illetőségű képviselő
azpótlapon
állami adóhatósághoz
4
Kitöltése abban
az esetben kötelező,
ha a külföldi
cég, szervezet
rendelkezikazonosítót
ilyen adattal.
közteherviseléssel
összefüggésben
kiadott azonosítót,
valamint
a közteherviselési
megállapító külföldi államot kell megadni.
5
3
Kizárólag
az államiadatait
adóhatóság
általkell
kiadott
adószámot lehet megadni.
A kézbesítési
megbízott
pótlapon
megadni.
6
4
Amennyiben
cégjegyzékből
rovat
tartalmát
kívánja,
akkor ailyen
kérelmet
x-szel jelölje.
Kitöltése
abban az aesetben
kötelező,a ha
a külföldi
cég,törölni
szervezet
rendelkezik
adattal.
7
5
Amennyiben
adatokat
a cégjegyzékbe
bejegyezni,
akkor a folytatást x-szel jelölje.
Kizárólag
az államitovábbi
adóhatóság
általkíván
kiadott
adószámot lehet
megadni.
6
Amennyiben a cégjegyzékből a rovat tartalmát törölni kívánja, akkor a kérelmet x-szel jelölje.
7
Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x-szel jelölje.
2

nap
nap
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Az igazságügyi miniszter 7/2017. (VI. 1.) IM rendelete
a székhelyszolgáltatásról
A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 128. § (1) bekezdés p) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 79. §
1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:
1. §

(1) A székhelyszolgáltatást igénybe vevő megbízó cégnek (a továbbiakban: cég) és a székhelyet biztosító megbízottnak
(a továbbiakban: megbízott) a székhely biztosítására e rendeletben foglaltaknak megfelelő, írásba foglalt megbízási
szerződést (a továbbiakban: szerződés) kell kötnie.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szerződéssel egy tekintet alá esik a felek bármely szerződése, ha annak
eredményeként biztosítja a cég a székhelyét, azonban a cég az ingatlant ténylegesen nem használja, és
a székhelyhez kapcsolódó jogszabályi kötelezettségeknek nem a cég törvényes vagy szervezeti képviselője vagy
alkalmazottja tesz eleget.
(3) A szerződés nem lehet határozott idejű, kivéve, ha a cég létesítésére is határozott időre kerül sor. A szerződés
megkötését követő egy éven belül a rendes felmondás jogát a felek nem gyakorolhatják.
(4) Székhelyül csak olyan ingatlan szolgálhat, amely a megbízott székhelyszolgáltató kizárólagos tulajdonában áll, vagy
amelyre a megbízott használati jogát az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezték.

2. §

(1) A cég a szerződésben köteles meghatározni azon iratait (azok fajtáit), amelyeket a székhelyen kíván őrizni,
rendelkezésre tartani. Ezen iratok köre legalább a cég cégiratait, hatósági engedélyeit, az adóhatósághoz történő
adatbejelentési kötelezettségeivel összefüggő iratait, valamint a számviteli törvény szerinti beszámolóját jelenti.
(2) A megbízott köteles biztosítani, hogy a cég cégtáblája az ingatlanon, jól látható helyen kerüljön elhelyezésre.
(3) A székhely biztosítása során a megbízott köteles a cég iratait és esetleges ingóságait az egyéb megbízók, illetve
a saját irataitól, ingóságaitól elkülöníteni.
(4) A megbízott köteles tételes és naprakész iratjegyzéket és ingóságra vonatkozó jegyzéket vezetni azon iratokról és
ingóságokról, amelyeket a szerződés alapján tart magánál.
(5) A szerződés megszűnésekor a megbízott köteles a nála lévő iratokat és az ingóságokat az azokra vonatkozó
jegyzékkel együtt a cégnek átadni.
(6) Semmis a szerződés azon kikötése, amely a megbízottat az e § szerinti kötelezettségei alól mentesíti.

3. §		
A megbízott köteles gondoskodni a cégnek címzett küldemények átvételéről és ennek tényéről egy munkanapon
belül értesítenie kell a céget. E körben nincs helye a küldemények megbízott általi továbbküldésének és
átirányításának.
4. §		
A cégnek a székhelyén lévő iratait, ingóságait érintő hatósági kényszerintézkedés kizárólag a cég irataira és
ingóságaira terjedhet ki. A megbízott a hatósági eljárást nem akadályozhatja, azonban erről jogosult haladéktalanul
értesíteni a céget.
5. §		
A megbízó az adózás rendjéről szóló törvény szerint köteles az állami adóhatóságnak bejelenteni
a székhelyszolgáltatásra vonatkozó adatokat.
6. §		
Ez a rendelet 2017. július 1-jén lép hatályba.
7. §		
Az e rendelet hatálybalépésekor már fennálló székhelyszolgáltatásra vonatkozó jogviszonyt a felek kötelesek
legkésőbb 2017. augusztus 31-ig az e rendeletben előírt feltételeknek megfelelően módosítani, és ha írásbeli
szerződés korábban nem jött létre, a szerződést írásba foglalni. Az e §-ban meghatározott kötelezettség nem
vonatkozik arra az esetre, ha a székhelyszolgáltatásra vonatkozó jogviszony 2017. augusztus 31. napjáig megszűnik.
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