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III. Kormányrendeletek

A Kormány 485/2017. (XII. 29.) Korm. rendelete
az európai területi társulással kapcsolatos jóváhagyási és nyilvántartásba vételi eljárás részletes szabályairól

A Kormány az európai területi társulásról szóló 2014. évi LXXV. törvény 20. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 
15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az  európai területi társulásban tagként való részvétel jóváhagyása iránti kérelmet (a továbbiakban: jóváhagyási 
kérelem), valamint a  magyarországi székhellyel rendelkező európai területi társulás nyilvántartásba vétele iránti 
kérelmet (a továbbiakban: nyilvántartásba vételi kérelem) a  külpolitikáért felelős miniszternél (a továbbiakban: 
Hatóság) kell benyújtani.

 (2) A  jóváhagyási kérelemnek tartalmaznia kell az európai területi társulás tervezett nevét, székhelyét, célkitűzését és 
feladatait.

2. § (1) A jóváhagyási kérelem benyújtásakor igazolni kell:
a) az  állam kivételével a  közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.)  

5. § (1) bekezdés a)–c) pontja szerinti kérelmező esetében azt, hogy a (3) bekezdés szerinti szerv hozzájárult 
az egyezménytervezet szerinti európai területi társulásban tagként történő részvételéhez,

b) az  országos nemzetiségi önkormányzati költségvetési szerv, a  helyi önkormányzati költségvetési szerv és 
a  helyi nemzetiségi önkormányzati költségvetési szerv kérelmező esetében azt, hogy a  képviselő-testület 
vagy közgyűlés hozzájárult az  egyezmény- és az  alapszabály-javaslat szerinti európai területi társulásban 
tagként való részvételhez,

c) helyi vagy nemzetiségi önkormányzat kérelmező esetében a képviselő-testület vagy a közgyűlés hozzájárult 
az európai területi társulásban való részvételhez.

 (2) A kérelemhez csatolni kell az európai területi társulás egyezményének és alapszabályának a polgári perrendtartásról 
szóló törvény szerint kötelező jogi képviselet esetén eljárni jogosult jogi képviselő által ellenjegyzett tervezetét, 
továbbá ha azok nem magyar nyelven készültek, magyar nyelvű hiteles fordításukat.

 (3) Az (1) bekezdés a) pontja tekintetében a hozzájárulást
a) minisztérium esetén a Kormány,
b) a Kormány által kijelölt központi beszerző szerv kérelmező esetén a szerv felügyeleti szerve,
c) a  Kbt. 5.  § (1)  bekezdés b)  pontjában meg nem határozott költségvetési szerv esetén a  költségvetési szerv 

felügyeleti szerve
adja meg.

3. § (1) Amennyiben az  európai területi társulás székhelye Magyarországon van és a  külföldi tag már rendelkezik 
jóváhagyással, a  magyar tag jóváhagyási kérelmével egyidejűleg lehet kérelmezni a  Hatóságnál az  európai 
területi társulás nyilvántartásba vételét is. Ebben az  esetben igazolni kell az  európai területi együttműködési 
csoportosulásról szóló, 2006. július 5-i, 1082/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben (a továbbiakban: 
Rendelet), és az  azt módosító 1302/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 4.  cikk (3) és (3a)  bekezdése 
szerinti külföldi jóváhagyások megtörténtét is.

 (2) Az  (1) bekezdéstől eltérő esetekben a nyilvántartásba vételi kérelemhez mellékelni kell az elfogadott egyezményt 
és alapszabályt, és igazolni kell a  Rendelet 4.  cikkének (3) és (3a)  bekezdése szerinti külföldi jóváhagyások 
megtörténtét is.

 (3) A  nyilvántartásba vételi kérelemnek tartalmaznia kell az  európai területi társulásról szóló 2014. évi LXXV. törvény  
(a továbbiakban: Törvény) 7. § (2) bekezdés a)–f ) pontjában meghatározott adatokat.

 (4) A  nyilvántartásba vétel nem tagadható meg, ha az  elfogadott egyezmény a  Rendeletben és a  Törvényben 
foglaltaknak megfelel, valamint valamennyi tag rendelkezik a  Rendelet 4.  cikk (3) és (3a)  bekezdése szerinti 
jóváhagyással, kivéve, ha a jóváhagyáskor fennálló körülmények olyan mértékben változtak, hogy a hatóság szerint 
új jóváhagyási eljárás lefolytatására van szükség.
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4. §  Ez a rendelet 2018. január 1-jén lép hatályba.

5. §  Ez a rendelet
a) az európai területi együttműködési csoportosulásról szóló, 2006. július 5-i 1082/2006/EK európai parlamenti 

és tanácsi rendelet,
b) az  európai területi együttműködési csoportosulásról szóló 1082/2006/EK rendeletnek a  csoportosulások 

létrehozásának és működésének egyértelművé tétele, egyszerűsítése és javítása tekintetében történő 
módosításáról szóló, 2013. december 17-i 1302/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 486/2017. (XII. 29.) Korm. rendelete
a megkülönböztető és figyelmeztető jelzés felszerelésével, engedélyezésével, használatával és 
visszavonásával kapcsolatos közigazgatási hatósági eljárásra vonatkozó kiegészítő és eltérő szabályokról

A Kormány a  közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48.  § (3)  bekezdés a)  pont 39.  alpontjában kapott felhatalmazás 
alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A megkülönböztető jelzést adó készülék felszerelésének engedélyezésével és használatának 
ellenőrzésével kapcsolatos eljárás

1. § (1) A megkülönböztető jelzést adó készülék felszerelésének engedélyezése iránti kérelem esetén a kérelmező igazolja 
azt, hogy a megkülönböztető jelzés felszerelését és használatát megalapozó tevékenységet végez.

 (2) Ha a  megkülönböztető jelzést adó készülék felszerelésének engedélyezése iránti kérelmet benyújtó szervezet 
az  (1)  bekezdés szerinti tevékenységét megbízás alapján végzi, a  megkülönböztető jelzést adó készülék 
felszerelésének engedélyezése iránti eljárás során ezt is igazolni köteles.

2. §  A hatósági ellenőrzés keretében az  engedélyező hatóság felhívására a  megkülönböztető jelzést adó készülék 
használatára jogosult köteles bemutatni a  miniszteri rendeletben meghatározott előírásoknak megfelelő, 
megkülönböztető jelzés használatáról szóló bejegyzést tartalmazó menetlevelet vagy annak megfelelő más 
okmányt, illetve azok másolatát.

3. §  Ha a megkülönböztető jelzést adó készülék felszerelésére jogosító engedély időbeli hatályának meghosszabbítására 
irányuló kérelmet az  időbeli hatály megszűnését megelőző kevesebb mint 30 nappal nyújtják be, a  kérelem 
benyújtásakor a  kérelmezőnek igazolnia kell, hogy a  gépjármű megkülönböztető jelzéssel felszerelten történő 
műszaki megvizsgálására sor került.

2. A figyelmeztető jelzést adó készülék felszerelésének engedélyezésével kapcsolatos eljárás

4. § (1) A figyelmeztető jelzést adó készülék felszerelésének engedélyezése iránti kérelem esetén a kérelmező igazolja azt, 
hogy a figyelmeztető jelzés felszerelését és használatát megalapozó tevékenységet végez.

 (2) Ha a  figyelmeztető jelzést adó készülék felszerelésének engedélyezése iránti kérelmet benyújtó a  figyelmeztető 
jelzés felszerelését és használatát megalapozó tevékenységét megbízás alapján végzi, a  figyelmeztető jelzést adó 
készülék felszerelésének engedélyezése iránti eljárás során ezt is igazolni köteles.
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3. A megkülönböztető jelzést adó és a figyelmeztető jelzést adó készülékek engedélyezésének közös 
szabályai

5. §  A jármű üzembentartója részére miniszteri rendeletben meghatározott egyes tényeknek a járműnyilvántartásba, illetve 
a forgalmi engedélybe történő bejegyezésére irányuló kötelezettség teljesítéséhez a jármű üzembentartója igazolja
a) a  közlekedési igazgatási hatóságnál a  megkülönböztető vagy figyelmeztető jelzést adó készülék 

felszerelésére vonatkozó jogosultságot,
b) hogy a hatósági engedélyhez kötött felszereléshez szükséges engedéllyel rendelkezik, továbbá
c) a  megkülönböztető jelzésre vonatkozóan – a  meghosszabbítás kivételével – azt, hogy a  jármű 

megkülönböztető jelzéssel felszerelten történő műszaki megvizsgálására sor került.

4. Záró rendelkezések

6. §  Ez a rendelet 2018. január 1-jén lép hatályba.

7. §  E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 487/2017. (XII. 29.) Korm. rendelete
a személy- és vagyonőr, a magánnyomozó, az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek 
tevékenységével, valamint a fegyveres biztonsági őrséggel kapcsolatos közigazgatási hatósági eljárások 
eltérő és kiegészítő szabályairól

A Kormány
a személy- és vagyonvédelmi, valamint a  magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény 76.  § 
c) pontjában kapott felhatalmazás,
a II. és III. Fejezet tekintetében az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek 
az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 2012. évi CXX. törvény 24/A. §-ban kapott felhatalmazás alapján,
a IV. Fejezet tekintetében a  fegyveres biztonsági őrségről, a  természetvédelmi és a  mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi 
CLIX. törvény 30. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva következőket rendeli el:

I. FEJEZET
A SZEMÉLY- ÉS VAGYONVÉDELMI, VALAMINT A MAGÁNNYOMOZÓI TEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOS 
ELJÁRÁSOK

1. Hatáskör

1. §  A működési engedéllyel, valamint az  igazolványok kiállításával kapcsolatos eljárások során első fokon 
a  rendőrkapitányság jár el. Az  elsőfokú döntéssel szembeni fellebbezést a  megyei, fővárosi rendőr-főkapitányság 
bírálja el. Felügyeleti szervként a fellebbezés elbírálására jogosult hatóság jár el.

2. A kérelem

2. § (1) A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény 
(a továbbiakban: Szvmt.) 5.  § (1)  bekezdésében meghatározott működési engedély (a  továbbiakban: működési 
engedély) iránti kérelemnek tartalmaznia kell
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a) a folytatni kívánt tevékenység Szvmt. szerinti megnevezését,
b) az  egyéni vállalkozó családi és utónevét, születési családi és utónevét, születési helyét és idejét, anyja 

születési családi és utónevét, állampolgárságát (a  továbbiakban együtt: személyazonosító adatait), 
a vállalkozás székhelyét, telephelyét, fióktelepét,

c) a vállalkozás cégbírósághoz bejelentett vezető tisztségviselőinek személyazonosító adatait,
d) a  vállalkozás cégjegyzék szerinti nevét és rövidített nevét, formáját, székhelyét, telephelyét, fióktelepét, 

levelezési címét, az Szvmt. 74. § 18. pontjában meghatározott EGT-államban – ide nem értve Magyarországot – 
(a  továbbiakban: más EGT-állam) alapított vállalkozás esetén annak cégbíróságnál bejelentett magyarországi 
fióktelepét, illetve a tevékenység végzésének helyét, a Magyarországon lakóhellyel nem rendelkező természetes 
személy vagy külföldi jogi személy képviselőnek a cégbíróságnál bejelentett kézbesítési meghatalmazottja nevét 
és címét,

e) a  cégjegyzékszámot, nem Magyarországon alapított vállalkozás esetében a  nyilvántartási számot, egyéni 
vállalkozás esetén a vállalkozó nyilvántartási számát vagy az egyéni vállalkozói igazolványának számát,

f ) a  tevékenységet szakmailag szervező vagy irányító személy személyazonosító adatait, az  Szvmt. 5.  § 
(1)  bekezdés a)  pontja vagy 5/A.  § (1)  bekezdés a)  pontja szerinti igazolványának (a  továbbiakban együtt: 
igazolvány) számát,

g) az ügyfél cégszerű aláírását,
h) az  Szvmt. 5.  § (1)  bekezdés a)  pontjában felsorolt, az  Szvmt. hatálya alá eső tevékenységet végző 

személyazonosító adatait, valamint igazolványának vagy az Szvmt. 70. § (1) bekezdése szerinti határozatnak 
a számát.

 (2) Az (1) bekezdés szerinti kérelem során az ügyfél igazolja, hogy
a) a vállalkozás által végezni kívánt tevékenységre vonatkozóan az Szvmt. 5. § (1) bekezdés b) pontja vagy 5/A. § 

(1) bekezdés b) pontja szerinti felelősségbiztosítási szerződéssel rendelkezik,
b) a  vállalkozás vezető tisztségviselői, tulajdonosai, tagjai, illetve a  tevékenységet szakmailag irányító személy 

vagy személyek nem állnak az  Szvmt. 3.  § (1) és (2)  bekezdésében meghatározott korlátozó rendelkezések 
hatálya alatt.

 (3) A  (2)  bekezdés b)  pont igazolására a  vállalkozás cégjegyzék szerinti képviselőjének, illetve az  egyéni vállalkozó 
– az  érintettek személyazonosító adatait is tartalmazó – nyilatkozata is elfogadható, ha a  nyilatkozatban 
a nyilatkozatot tevő a hatóság félrevezetésének jogkövetkezményét tudomásul vette.

 (4) A  Magyarországon alapított vállalkozás magyar állampolgársággal nem rendelkező vezető tisztségviselője, illetve 
az  az Szvmt. 74.  § 17.  pontjában meghatározott, a  szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személy 
(a  továbbiakban: a  szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személy), aki az  egyéni vállalkozáshoz 
szükséges bejelentési kötelezettségének eleget tett, a  kérelem benyújtását megelőző három hónapon belül 
hatályos adatok szerinti büntetlen előéletét, valamint azt, hogy nem esik az  Szvmt. 6.  § (3)  bekezdésében 
meghatározott korlátozó rendelkezés hatálya alá, különösen a  lakóhelye szerinti ország illetékes hatósága 
által kiállított okirattal igazolhatja. A  külföldön kiállított okirat akkor bizonyító erejű – kivéve, ha nemzetközi 
szerződésből, illetve nemzetközi viszonossági gyakorlatból más következik –, ha a kiállítás helye szerinti országban 
működő magyar külképviseleti hatóság diplomáciai felülhitelesítéssel látta el. A nem magyar nyelven kiállított okirat 
hiteles magyar nyelvű fordítással együtt alkalmas a benne foglalt tények igazolására.

 (5) A más EGT-államban alapított vállalkozás által benyújtott engedély iránti kérelemnek az (1) bekezdés a), b), d), e) és 
g) pontjában meghatározott adatokat, valamint az igazolvány vagy az Szvmt. 70. § (1) bekezdése szerinti határozat 
számát kell tartalmaznia, a  kérelem során továbbá a  más EGT-államban kiállított, hitelesen lefordított formában 
igazolni kell a vállalkozással kapcsolatos adatokat.

3. § (1) Az igazolvány kiadása iránti kérelemnek tartalmaznia kell
a) az ügyfél személyazonosító adatait, lakóhelyét és tartózkodási helyét, személyazonosságot igazoló hatósági 

igazolványának típusát és számát,
b) az ügyfél arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem áll az Szvmt. 3. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott 

korlátozó rendelkezések hatálya alatt,
c) az igazolvány típusának megnevezését,
d) az ügyfél aláírását.

 (2) Az Szvmt. 70. § (1) bekezdése szerinti határozat kiadása iránti kérelemnek tartalmaznia kell
a) az  ügyfél személyazonosító adatait (anyja családi és utóneve kivételével), külföldi lakcímét, 

személyazonosságát és magyarországi tartózkodását igazoló hatósági okmány típusát és számát, 
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amennyiben Magyarországon lakóhellyel, tartózkodási hellyel nem rendelkezik, a tevékenység gyakorlásának 
helyét és magyarországi levelezési címét,

b) az igazolvány típusának megnevezését,
c) az ügyfél aláírását.

 (3) Az igazolvány kiadása iránti kérelem során az ügyfélnek igazolnia kell
a) az iskolai végzettségét vagy szakképesítését,
b) magánnyomozó esetében továbbá legalább középiskolai végzettségét,
c) az Szvmt. 3. § (2) bekezdésének rendelkezésével érintett személy esetében az állományilletékes parancsnoka 

engedélyét, és ennek keretében az engedélyezett munkavégzés helyét, idejét és időtartamát,
d) ha az ügyfél helyett képviselő jár el, a meghatalmazást,
e) azt, hogy az Szvmt. 3. § (1) és (2) bekezdése alapján az igazolványban megjelölt tevékenységet folytathat,
f ) továbbá a rendész munkakör ellátását.

 (4) A  szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személy által benyújtott kérelem során az  ügyfélnek 
igazolnia kell, hogy az  Oktatási Hivatal a  külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló jogszabályban 
meghatározottak szerint a  más EGT-államban kiállított, a  tevékenység személyes végzésére jogosító okiratot 
határozatával elismerte, valamint a (3) bekezdés d) pontjában foglaltakat.

4. § (1) A  vállalkozás keretében végzett személy- és vagyonvédelmi, valamint magánnyomozói tevékenység 
engedélyezésére, az  igazolvány kiállítására, a határozat kiadására irányuló közigazgatási hatósági eljárás miniszteri 
rendeletben meghatározott igazgatási szolgáltatási díj megfizetését a kérelem benyújtásakor igazolni kell.

 (2) Elektronikus ügyintézés esetén a  díj megfizetésének igazolása érdekében az  illetékekről szóló törvény 
rendelkezéseinek megfelelően kell eljárni.

3. A kérelemben foglaltak vizsgálata

5. § (1) A  működési engedély, igazolvány kiadására jogosult rendőrkapitányság az  Szvmt. 3.  § (1) és (2)  bekezdésében 
foglalt korlátozó rendelkezésre vonatkozó nyilatkozat tartalmát a  rendvédelmi szerv személyügyi szolgálatának 
megkeresésével akkor ellenőrzi, ha az  eljárása során az  összeférhetetlenségre okot adó körülmény merül fel. 
Ha az eljáró hatóságnak a működési engedély, igazolvány kiadását követően jut tudomására az összeférhetetlenség, 
arról haladéktalanul köteles értesíteni az  érintett személyügyi szolgálatot, egyidejűleg intézkedik a  működési 
engedély, igazolvány visszavonása érdekében.

 (2) Az igazolvány kiadását kérelmező ügyfél cselekvőképességére vonatkozó adatot az Országos Bírósági Hivatal útján 
az igazolvány kiadására jogosult rendőrkapitányság ellenőrzi.

6. § (1) A  más EGT-államban alapított vállalkozás által benyújtott engedély iránti kérelem esetében az  Szvmt. 67.  § 
(2) bekezdése szerinti okirat, valamint az Szvmt. 5/A. § (1) bekezdés b) pontja szerinti felelősségbiztosítási szerződés 
hitelességét az eljáró szerv a külföldi hatóság megkeresése útján vizsgálhatja.

 (2) Az  Szvmt. 70.  § (2)  bekezdésében meghatározott okirat hitelességét az  eljáró szerv a  Külgazdasági és 
Külügyminisztérium megkeresésével vizsgálhatja.

4. A hatóság döntésével kapcsolatos szabályok

7. §  A működési engedély melléklete a vállalkozásnál az Szvmt. hatálya alá tartozó tevékenységet személyesen végzők 
személyazonosító adatait tartalmazza.

8. § (1) A  más EGT-államban alapított vállalkozás számára Magyarországon kiadott engedélynek az  Szvmt. 67.  § 
(3)  bekezdésében meghatározott adatokon kívül a  más EGT-államban kiállított okirat számát és kibocsátójának 
megnevezését is tartalmaznia kell.

 (2) A  szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személy részére kiadott engedélynek a  más EGT-államban 
kiállított okirat számát és kibocsátójának megnevezését is tartalmaznia kell.
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5. Hatósági nyilvántartás

9. §  A nyilvántartott adatokban történő változást a  vállalkozó köteles a  tárgyhót követő hónap ötödik napjáig 
a  működési engedély kiadására jogosult rendőrkapitányságnak bejelenteni. A  rendőrkapitányság 
a  foglalkoztatottak adataiban bekövetkezett változást az  ügyfél által a  változásbejegyzési kérelem mellékleteként 
benyújtott lista alapján új melléklet kiadásával tudomásul veszi.

6. Hatósági ellenőrzés

10. § (1) Az  általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv az  Szvmt. 8.  § (5)  bekezdésében meghatározott 
ellenőrzési jogkörében végrehajtott ellenőrzésről jegyzőkönyvet vesz fel. A  jegyzőkönyv egy példányát 
az  ellenőrzött személynek, a  vállalkozás jelen lévő képviselőjének az  ellenőrzést követően át kell adni. Az  érintett 
távolléte esetén a  jegyzőkönyvet legkésőbb az  ellenőrzés napjától számított tíz napon belül az  ellenőrzött 
rendelkezésére kell bocsátani, emellett az  ügyfelet tájékoztatni kell arról, hogy az  ellenőrzéssel kapcsolatban 
a jegyzőkönyv rendelkezésre bocsátásától számított öt napon belül nyilatkozatot tehet.

 (2) Ha a hatóság az ellenőrzés során jogsértést nem tapasztal, abban az esetben jegyzőkönyv felvétele helyett hivatalos 
feljegyzést is készíthet, amelyet az  ellenőrzött személynek vagy a  vállalkozás jelen lévő képviselőjének kérelmére 
a helyszínen átad vagy részükre az ellenőrzés befejezésétől számított tíz napon belül megküld.

 (3) Ha az  Szvmt. szabályait megszegő jogsértése nem indokolja az  igazolvány helyszíni elvételét, felügyeleti bírság 
kiszabását, illetve a  működési engedély visszavonását, az  ellenőrzött személyt – a  jegyzőkönyvben rögzített 
módon – figyelmeztetni kell a  jogsértés megszüntetésére, valamint a  jogsértés következményeként alkalmazható 
szankcióra. A jegyzőkönyv az igazolvány vagy határozat átvételi elismervényeként is alkalmazható.

11. §  A hatóság az Szvmt. 11. § (2) bekezdés c) pontja szerinti büntetőeljárás esetén – az Szvmt. 8. §-a szerinti nyilvántartás 
igénybevételével – ellenőrzi, hogy az  eljárás alá vont személy rendelkezik-e igazolvánnyal. Ha  az  érintett személy- 
és vagyonőri, magánnyomozói, biztonságtechnikai tervező, szerelő, mechanikai vagyonvédelmi rendszert tervező, 
szerelő, mechanikai vagyonvédelmi rendszert szerelő, biztonságtechnikai szerelő, vagyonvédelmi rendszert tervező, 
szerelő, valamint vagyonvédelmi rendszert szerelő igazolvánnyal rendelkezik, a  rendőr az  igazolványt átvételi 
elismervény ellenében köteles elvenni, majd azt – az  elvétel okának megjelölésével – az  igazolvány bevonására 
jogosult rendőrkapitányságnak három napon belül megküldeni. E rendelkezést kell alkalmazni a szabad mozgás és 
tartózkodás jogával rendelkező személynek a tevékenység személyes végzését engedélyező határozatára is.

12. § (1) Az Szvmt. 12. § (1) bekezdése alapján a személy- és vagyonvédelmi tevékenység vagy az Szvmt. 13. § (1) bekezdése 
alapján a  magánnyomozói tevékenység, a  vagyonvédelmi rendszert tervező és szerelő tevékenység, valamint 
a vagyonvédelmi rendszert szerelő tevékenység végzésére jogosító, a hatóság által kiállított igazolványt, valamint 
a biztonságtechnikai tervezőtől, szerelőtől, a biztonságtechnikai szerelőtől, a mechanikai vagyonvédelmi rendszert 
tervezőtől, szerelőtől, illetve mechanikai vagyonvédelmi rendszert szerelőtől elvett igazolványt az  intézkedő 
rendőr köteles – a  jegyzőkönyv vagy rendőri jelentés egy példányával együtt – az  annak kiadására jogosult 
rendőrkapitányságnak haladéktalanul továbbítani.

 (2) Az  (1)  bekezdés szerinti esetben a  rendőrkapitányság a  jegyzőkönyvben, jelentésben leírtak alapján dönt 
az Szvmt. 11. § (2) bekezdésében foglalt visszavonásról, bevonásról, illetve az igazolvány visszaadásáról.

13. §  Ha a  hatóság a  hatósági ellenőrzés során az  Szvmt. 11.  § (2)  bekezdésében foglalt körülményt észlel, nincs helye 
annak, hogy az  ügyfelet – a  jogszabálysértő állapotra történő figyelemfelhívás mellett, megfelelő határidő 
megállapításával és a  jogkövetkezményekre történő figyelmeztetéssel – végzésben kötelezze a  jogsértő állapot 
megszüntetésére.

II. FEJEZET
AZ EGYES RENDÉSZETI FELADATOKAT ELLÁTÓ SZEMÉLYEK SZOLGÁLATI IGAZOLVÁNYÁVAL ÉS SZOLGÁLATI 
JELVÉNYÉVEL KAPCSOLATOS HATÓSÁGI ELJÁRÁS

14. §  Az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az  iskolakerülés 
elleni fellépést biztosító módosításáról szóló törvény szerinti, a  rendészeti feladatokat ellátó személy szolgálati 
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igazolványa és szolgálati jelvénye kiállításával, bevonásával és visszavonásával kapcsolatos eljárások során első 
fokon a  megyei, fővárosi rendőr-főkapitányság jár el. Az  elsőfokú döntéssel szembeni fellebbezést az  Országos 
Rendőr-főkapitányság bírálja el. Felügyeleti szervként a fellebbezés elbírálására jogosult hatóság jár el.

III. FEJEZET
AZ EGYES RENDÉSZETI FELADATOKAT ELLÁTÓ SZEMÉLYEK INTÉZKEDÉSE ELLEN A RENDŐRSÉGHEZ 
BENYÚJTOTT PANASZ

15. §  Az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az  iskolakerülés 
elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 2012. évi CXX. törvény 22. § (4) bekezdés b) pontja szerinti panaszt első 
fokon a rendőrkapitányság bírálja el.
Az elsőfokú döntéssel szembeni fellebbezést a  megyei, fővárosi rendőr-főkapitányság bírálja el. Felügyeleti 
szervként a fellebbezés elbírálására jogosult hatóság jár el.

IV. FEJEZET
A FEGYVERES BIZTONSÁGI ŐRSÉGGEL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSOK

16. § (1) A  fegyveres biztonsági őrség létrehozásával, megszüntetésével, valamint a  fegyveres biztonsági őrzés 
elrendelésével kapcsolatos közigazgatási hatósági eljárásokat, továbbá a  fegyveres biztonsági őrség lőfegyverrel, 
lőszerrel és más kényszerítő eszközzel való ellátásának engedélyezésével kapcsolatos közigazgatási hatósági 
eljárásokat – a (3) bekezdésben foglalt kivétellel – az Országos Rendőr-főkapitányság folytatja le.

 (2) Az Országos Rendőr-főkapitányság felügyeli a több megye területén vagy országosan működő, valamint a megyei, 
fővárosi rendőr-főkapitányságok szervezetében létesített fegyveres biztonsági őrségek tevékenységét.

 (3) A  Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren, valamint a  légiforgalmi irányító szolgálat központi 
létesítményében működtetett fegyveres biztonsági őrség tekintetében a  fegyveres biztonsági őrségről, 
a  természetvédelmi és a  mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény 4.  §-ában meghatározott hatósági 
feladatokat a Repülőtéri Rendőr Igazgatóság látja el.

 (4) Az  (1)–(3)  bekezdés hatálya alá nem tartozó, a  fegyveres biztonsági őrségről, a  természetvédelmi és a  mezei 
őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény 4. §-ában foglalt közigazgatási hatósági hatásköröket a megyei, fővárosi 
rendőr-főkapitányság gyakorolja.

17. §  A fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény 10/A. §-a 
szerinti, a  rendőrség hatáskörébe tartozó panaszt első fokon a rendőrkapitányság bírálja el. Az elsőfokú döntéssel 
szembeni fellebbezést a  megyei, fővárosi rendőr-főkapitányság bírálja el. Felügyeleti szervként a  fellebbezés 
elbírálására jogosult hatóság jár el.

V. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

18. §  Ez a rendelet 2018. január 1-jén lép hatályba.

19. §  E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

20. §  E rendelet I. Fejezete
a) az Unió polgárainak és családtagjaiknak a tagállamok területén történő szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz 

való jogáról, valamint az  1612/68/EGK rendelet módosításáról, továbbá a  64/221/EGK, a  68/360/EGK, 
a 72/194/EGK, a 73/148/EGK, a 75/34/EGK, a 75/35/EGK, a 90/364/EGK, a 90/365/EGK és a 93/96/EGK irányelv 
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2004. április 29-i 2004/38/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 
24. cikkének,
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b) a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 
5. cikk (3) bekezdésének és 9–11. cikkének

való megfelelést szolgálja.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 488/2017. (XII. 29.) Korm. rendelete
a Czeglédy-ügy károsultjainak rendkívüli állami kárrendezéséről

A Kormány legkiszolgáltatottabbak közé tartozó fiatal és nyugdíjas munkavállalók védelme, a  bűncselekményekből eredő 
károk enyhítése, a Czeglédy-ügy egyedi esetétől eltekintve példaértékűen működő iskolaszövetkezeti szektorba vetett bizalom 
helyreállítása, továbbá a fiatalok munkaalapú társadalomba történő integrálódásának elősegítése érdekében
az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva
a következőket rendeli el:

1. §  A Human Operator Munkaügyi és Személyzeti Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, annak 
tulajdonosa, vezető tisztségviselője közvetlen vagy közvetett közreműködésével szervezett munkavégzés és 
feladatteljesítés (a  továbbiakban: feladatteljesítés) során a  ki nem fizetett ellenszolgáltatással megkárosítottak 
rendkívüli és méltányosságon alapuló, a  lehető leggyorsabb megsegítése érdekében az állam pénzbeli segítséget 
(a továbbiakban: állami kárrendezés) nyújt az e rendeletben foglaltak szerint.

2. § (1) Állami kárrendezésre az jogosult, aki megfelel a (2)–(4) bekezdésben meghatározott feltételeknek (a továbbiakban 
együttesen: jogosult).

 (2) Állami kárrendezésre jogosult az a természetes személy, aki
a) 2017. május 1. és 2017. június 30. közötti időszakban az 1. § szerinti feladatteljesítésben vett részt, és
b) az a)  pontban meghatározott jogviszonyából fakadóan a  részére ki nem fizetett ellenszolgáltatást illetően 

e rendelet hatálybalépése napján követelése (a továbbiakban: követelése) áll fenn, továbbá
c) a b) pontban szereplő követelése érvényesítése iránt

ca) nem indított polgári eljárást, vagy
cb) büntetőeljárásban nem érvényesített polgári jogi igényt, vagy
cc) az e rendelet hatálybalépését megelőzően indított polgári eljárást megindító kérelemtől eláll, vagy 

a büntetőeljárásban bejelentett polgári jogi igényét visszavonja a kérelem benyújtásáig.
 (3) A  (2)  bekezdésben foglalt jogosultakon túl állami kárrendezésre jogosultnak kell tekinteni azt a  természetes 

személyt is, akinek a követelése alapjául szolgáló feladatteljesítésre irányuló jogviszonya az 1. § szerinti gazdálkodó 
szervezettel érvényesen nem jött létre, azonban tényleges feladatteljesítés igazolhatóan történt.

3. § (1) Az  állami kárrendezés iránti kérelem személyesen a  kérelmező lakóhelye szerint illetékes fővárosi és megyei 
kormányhivatalnál (a továbbiakban: kormányhivatal) nyújtható be 2018. február 28-ig. A határidő jogvesztő.

 (2) Az  (1)  bekezdés szerinti határidőn belül állami kárrendezés iránti kérelem bármely integrált ügyfélszolgálaton 
(a továbbiakban: kormányablakban) is előterjeszthető.

4. § (1) Az  állami kárrendezés iránti kérelemhez a  kérelmezőnek csatolnia kell valamennyi, a  rendelkezésére álló, 
a  jogosultságát alátámasztó írásbeli dokumentumot, különösen a  feladatteljesítésére irányuló jogviszonya 
fennállására, annak jellegére, időtartamára és a  feladatteljesítés helyére, valamint a  követelésére vonatkozó 
dokumentumokat.

 (2) A kérelmezőnek nyilatkoznia kell a kifizetés módjáról arra az esetre, amennyiben kárrendezésben részesül.

5. § (1) Amennyiben a  kérelmező a  4.  § (1)  bekezdés szerinti jogosultságot alátámasztó írásbeli dokumentummal nem 
rendelkezik, a  hiányzó dokumentumokat a  kérelmező egyoldalú nyilatkozata pótolja. A  nyilatkozatnak ki kell 
terjednie a 4. § (1) bekezdés szerinti körülményekre.



38776 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2017. évi 231. szám 

 (2) Az (1) bekezdés szerinti nyilatkozat írásban vagy szóban a lakóhely szerint illetékes kormányhivatalnál, vagy bármely 
kormányablakban megtehető. A szóban előadott nyilatkozatról jegyzőkönyvet kell felvenni.

6. § (1) A kérelem benyújtásakor, illetve a nyilatkozat megtételekor a kérelmező figyelmét fel kell hívni arra, hogy a Büntető 
Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvényben foglalt esetekben bűncselekménynek minősül az állami kárrendezés 
jogosulatlan igénylése, a  jogosultság feltételeinek megállapítása tekintetében valótlan tartalmú nyilatkozat 
tétele, továbbá a  hamis, hamisított vagy valótlan tartalmú okirat felhasználása abban az  esetben is, ha ezzel 
a költségvetésnek nem okoz kárt.

 (2) A kérelem benyújtásakor, illetve a nyilatkozat megtételekor a kérelmezőt tájékoztatni kell továbbá arról, hogy
a) az állami kárrendezésre való jogosultsága megállapítása esetén a  fennálló követelése és annak járulékai 

e rendelet alapján a magyar államra szállnak át, továbbá
b) a jogosulatlanul igénybe vett állami kárrendezés összegét a magyar állam visszaköveteli.

 (3) A  kérelemnek, illetve a  nyilatkozatnak tartalmaznia kell a  kérelmező írásbeli nyilatkozatát arról, hogy a  kérelmező 
a kérelmét, illetve nyilatkozatát büntetőjogi felelőssége tudatában terjesztette elő, illetve tette meg.

7. § (1) Amennyiben a sommás eljárás feltételei fennállnak, úgy a kormányhivatal sommás eljárást köteles alkalmazni.
 (2) Ha az  állami kárrendezés iránti jogosultság, így különösen annak összege a  kérelmező által benyújtott 

dokumentumok alapján nem állapítható meg, a  kormányhivatal a  feladatteljesítéssel érintett gazdálkodó 
szervezetet adatszolgáltatás kérése céljából megkeresi, amely köteles a kormányhivatallal együttműködni.

 (3) Amennyiben a kormányhivatal megállapítja a kérelmező jogosultságát az állami kárrendezésre, úgy döntésében
a) rendelkezik az állami kárrendezés összegéről, valamint
b) tájékoztatja a kérelmezőt arról, hogy a döntés véglegessé válásával egyidejűleg a kérelmező követelése ezen 

összeg és járulékai erejéig e rendelet alapján a magyar államra száll át.
 (4) A (3) bekezdés szerinti, véglegessé vált döntést a kormányhivatal megküldi kifizetés céljából a Magyar Államkincstár 

(a továbbiakban: Kincstár) részére.
 (5) A  kormányhivatal a  (3)  bekezdés szerinti véglegessé vált döntést, valamint az  eljárás alapjául szolgáló 

dokumentumokat tájékoztatás céljából megküldi az állami vagyonért felelős miniszter részére.

8. § (1) A Kincstár a döntés kézhezvételét követő 15 napon belül gondoskodik az állami kárrendezésnek a jogosult részére 
történő kifizetéséről, a jogosult 4. § (2) bekezdés szerinti nyilatkozatának megfelelően.

 (2) A Kincstár a  jogosult feltüntetésével a kifizetés megtörténtét igazoló iratokat az állami vagyonért felelős miniszter 
részére megküldi, aki jogosult és köteles az állami kárrendezésre jogosultról a 9. § alapján államra szállt követelések 
és annak járulékai érvényesítésére, és az  állami kárrendezésre jogosultat az  átszállást megelőzően megillető 
követelések érvényesítéséhez szükséges jogok gyakorlására is.

9. §  A jogosultat az  1.  § szerinti kötelezettel szemben megillető, a  2.  § (2)  bekezdés b)  pontja szerinti követelés a  7.  § 
szerinti véglegessé vált döntésben meghatározott összeg és járulékai erejéig e rendelet alapján a döntés véglegessé 
válásával egyidejűleg a magyar államra száll át.

10. § (1) Amennyiben a 8. § szerinti kifizetést követően megállapítást nyer, hogy
a) a magyar állam által kifizetett állami kárrendezés összege a  hatóság félrevezetésével került megállapításra, 

úgy az  állami kárrendezésben részesült köteles a  jogosulatlanul kifizetett állami kárrendezés és annak 
a jegybanki alapkamat kétszeresével növelt összegét visszatéríteni;

b) a magyar állam által a  jogosult részére kifizetett állami kárrendezés összege magasabb, mint amekkora 
összeg a követelése alapján megillette volna, úgy az ebből eredő különbözetet a jogosult köteles a magyar 
állam részére a Kincstár útján visszatéríteni.

 (2) Az (1) bekezdés szerinti elszámoláskor a perköltség összegét figyelmen kívül kell hagyni.

11. §  Ez a rendelet 2018. január 15-én lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 489/2017. (XII. 29.) Korm. rendelete
a tűzvédelmi hatósági eljárások általános és különös szabályairól

A Kormány a  tűz elleni védekezésről, a  műszaki mentésről és a  tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 47.  § (1)  bekezdés 
a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS ELJÁRÁSI SZABÁLYOK

1. A rendelet hatálya

1. §  E rendeletben foglaltakat jogszabály által a  tűzvédelmi hatóság hatáskörébe utalt első és másodfokú hatósági és 
szakhatósági eljárások során kell alkalmazni.

2. Hiánypótlás

2. §  Ha a kérelem nem felelt meg a jogszabályban foglalt követelményeknek, a tűzvédelmi hatóság legfeljebb két ízben 
hiánypótlásra hívhatja fel a kérelmezőt.

3. Fizetési kedvezmény

3. § (1) A  kötelezett a  teljesítési határidő lejárta előtt benyújtott kérelmében annak igazolásával kérheti az  elsőfokú 
tűzvédelmi hatóságtól a  pénzfizetési kötelezettség teljesítésére halasztás vagy a  részletekben történő teljesítés 
(a továbbiakban együtt: fizetési kedvezmény) engedélyezését, hogy rajta kívül álló ok lehetetlenné teszi a határidőre 
való teljesítést, vagy az számára aránytalan nehézséget jelentene. A fizetési kedvezményre vonatkozó szabályokat 
megfelelően kell alkalmazni meghatározott cselekmény teljesítésére is.

 (2) Meghatározott cselekmény teljesítési határideje legfeljebb a  teljesítésre eredetileg megállapított időtartammal 
hosszabbítható meg.

 (3) Az (1) és (2) bekezdés a hiánypótlási felhívás teljesítési határidejére nem alkalmazható.

II. FEJEZET
EGYES TŰZVÉDELMI HATÓSÁGI ELJÁRÁSOK KÜLÖNÖS SZABÁLYAI

4. A műszaki előírástól való eltérés

4. § (1) A  tűzvédelmi hatóság az  Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet (a  továbbiakban: 
OTSZ) 4.  § (1)  bekezdésében szereplő létesítési, használati és a  tűzoltóságok beavatkozásával kapcsolatos 
előírásoktól – más, legalább azonos biztonsági szintet nyújtó előírások megtétele esetében – kérelemre eltérést 
engedélyezhet az  OTSZ 1–15.  §-a, 19.  § (3)  bekezdése, 79.  § (3)–(5)  bekezdése, 80.  § (1) és (4)  bekezdése, 81.  §-a, 
100. §-a, 109. §-a, 123. § (2) bekezdése, 135. § (3) és (4) bekezdése, 139. §-a, 140. § (1) bekezdése, 145. §-a, 154. § 
(1)  bekezdés b)  pontja, 154.  § (2)  bekezdése, 165.  §-a, 166.  § (2) és (3)  bekezdése, 172.  § (8)  bekezdése, 175.  § 
(1)  bekezdése, 176.  §-a, 177.  § (2) és (3)  bekezdése, 184.  § (1)  bekezdése, 185.  § (1)  bekezdése, 186.  §-a, 187.  § 
(1) bekezdése, 190. § (2) bekezdése, 191. § (6)–(8) bekezdése, 194. § (2), (3) és (5) bekezdése, 195. § (1) bekezdése, 
196.  § (3)  bekezdése, 197.  § (2)  bekezdése, 198.  § (1)  bekezdése, 199.  §-a, 200.  § (1)  bekezdése, 201.  §-a, 202.  §  
(5)–(7) bekezdése, 203. § (1) bekezdése, 205. § (1) bekezdése, 207. § (1) bekezdése, 219. §-a, 237. § (1) bekezdése, 
253. § (2)–(4) bekezdése, 262. § (1) bekezdése, 263. §-a, 264. § (2) bekezdése, 266. §-a, 267. § (1) és (2) bekezdése, 
269. § (1) bekezdése, 270. § (2) és (5) bekezdése, 272. §-a, 273. §-a kivételével.

 (2) Az  (1)  bekezdés szerinti eltérés abban az  esetben engedélyezhető, ha a  kérelmező igazolja az  OTSZ-ben 
meghatározott védelmi célok teljesülését és a legalább azonos biztonsági szintet.

 (3) A tűzvédelmi hatóság a tűzvédelmi műszaki irányelvektől vagy a nemzeti szabványtól részben vagy teljesen eltérő 
megoldást kérelemre jóváhagyhatja, ha a legalább azonos biztonsági szintet a kérelmező igazolja.
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 (4) Az (1) bekezdés szerinti eltérési engedély és a (3) bekezdés szerinti jóváhagyás iránti kérelem tartalmazza
a) az eltéréssel érintett előírás, követelmény megnevezését,
b) az eltérés indokát,
c) az eltéréssel érintett építmény, építményrész, szabadtér megnevezését,
d) eltérési engedélyezés esetén a védelmi célok teljesülésének igazolását,
e) a (3) bekezdés szerinti jóváhagyás esetén az OTSZ-ben meghatározott biztonsági szint teljesülését,
f ) a d) és az e) pontban foglaltakat alátámasztó, megfelelően részletes műszaki dokumentációt.

 (5) A  tűzvédelmi hatóság kérelemre lehetőséget biztosít a  tűzvédelmi követelményekkel kapcsolatos egyeztetés 
megtartására.

5. Az atomenergia alkalmazása során alkalmazandó speciális eljárási szabályokról

5. § (1) Az  atomenergia alkalmazásával kapcsolatos sajátos tűzvédelmi követelményekről és a  hatóságok tevékenysége 
során azok érvényesítésének módjáról szóló miniszteri rendelet mellékleteiben foglaltak alól a tűzvédelmi hatóság 
eltérést engedélyezhet.

 (2) Ha az  atomenergiáról szóló törvény szerinti engedélyes az  atomerőmű, a  kutatóreaktor, a  kiégett fűtőelemek 
átmeneti száraz tárolója és a tároló létesítmény tűzvédelmét
a) a  Nukleáris Tűzvédelmi Szabályzatban, illetve a  Radioaktívhulladék-tároló Tűzvédelmi Szabályzatban 

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

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

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

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

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

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

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

keretében vizsgálja a tűzvédelmi követelmények teljesülését.

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

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

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

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

hatóság az OAH-t tájékoztatja.

10. § (1) A  tűzesetről az  atomenergia alkalmazására feljogosított engedélyesnek a  tűzriasztást követően tájékoztatnia kell 
az OAH-t.
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 (2) Az atomerőműben, a kutatóreaktorban, a kiégett fűtőelemek átmeneti száraz tárolójában és a tároló létesítményben 
bekövetkezett tűzeseménnyel kapcsolatban lefolytatott engedélyesi vizsgálatról az  OAH tájékoztatja az  elsőfokú 
tűzvédelmi hatóságot.

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

6. Hatósági felügyelet a tűzvédelmi szakértői tevékenység végzése felett

11. § (1) A tűzvédelmi szakértő köteles a hatósági ellenőrzés során a szükséges felvilágosítást megadni, és az általa készített 
szakvéleményeket, számításokat, nyilvántartásokat, egyéb iratokat az ellenőrzést végző rendelkezésére bocsátani.

 (2) 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,
b) bejelenti, hogy a szakértői tevékenységét nem kívánja tovább folytatni,
c) a hatósági nyilvántartásban szereplő adatainak változását felhívásra, ismételten nem jelentette be,
d) a  tűzvédelmi szakértői tevékenység végzésének feltételei a  felvételkor sem álltak fenn vagy utóbb 

megszűntek,
e) a  szakmai tevékenységére vonatkozó nyilvántartást nem vagy nem a  valóságnak megfelelő tartalommal 

vezeti,
f ) szakmai tevékenységének ellenőrzése során megállapításra kerül, hogy tevékenységét nem a  hatályos 

jogszabályoknak, műszaki követelményeknek megfelelően végzi.
 (3) A  tűzvédelmi szakértői tevékenység megtiltásáról és a  névjegyzékből való törlésről a  tűzvédelmi hatóság 

határozatban dönt, és a  döntésről értesíti az  igazságügyi szakértői névjegyzéket vezető hatóságot, ha a  szakértő 
szerepel az igazságügyi szakértők névjegyzékében.

12. § (1) A közigazgatási bürokráciacsökkentéssel összefüggésben egyes belügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 
szóló 75/2015. (XII. 22.) BM rendelet hatálybalépését megelőzően kiadott tűzvédelmi szakértői engedély a kiadása 
napjától számított öt évig érvényes. Az  engedéllyel rendelkező szakértőket, a  névjegyzék alapján, a  hatóság 
hivatalból nyilvántartásba veszi.

 (2) A tűzvédelmi szakértői engedéllyel rendelkező személy esetében a tűzvédelmi szakértői tevékenység folytatásának 
feltétele, hogy az  engedély érvényességi idejének lejártát megelőzően tűzvédelmi szakértői továbbképzésen 
vegyen részt, a szakterületének megfelelő érvényes bizonyítványt szerezzen és a tevékenység folytatását bejelentse.

 (3) A  hatóság a  11.  § (2)  bekezdés b), d)–f )  pontjában meghatározott feltételek mellett, a  tűzvédelmi szakértői 
engedéllyel rendelkező személynek megtiltja a  szakértői tevékenység végzését és a  szakértőt törli a  szakértői 
névjegyzékből abban az esetben is, ha az engedélyben meghatározott érvényességi időn belül a szakértői vizsgára 
nem jelentkezett, illetve ha az engedélyben szereplő adatainak változását felhívásra, ismételten nem jelentette be.

 (4) A tűzvédelmi szakértői engedély visszavonásáról a tűzvédelmi hatóság határozatban dönt, és köteles erről értesíteni 
az igazságügyi szakértői névjegyzéket vezető hatóságot.

7. Hatósági felügyelet a bejelentésköteles tűzvédelmi szolgáltatási tevékenység végzése felett

13. § (1) A  tűzvédelmi hatóság által a  tűz elleni védekezésről, a  műszaki mentésről és a  tűzoltóságról szóló 1996. évi  
XXXI. törvény 12.  § (1)  bekezdésében meghatározott bejelentésköteles tűzvédelmi szolgáltatási tevékenységet 
végzőkről közzétett nyilvántartás a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól 
szóló 2009. évi LXXVI. törvényben meghatározott adatokon túl tartalmazza:
a) a tevékenység gyakorlására jogosult vagy képviselője telefonszámát, elektronikus levélcímét,
b) a bejelentés előterjesztésének napját,
c) azt, hogy a bejelentés határozatlan időre szól, vagy azt az időtartamot, amelyre a bejelentés szól,
d) tűzoltó készülék karbantartása esetén a  karbantartó műhely címét és az  OTSZ szerinti OKF azonosító jel 

sorszámát,
e) a  tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezés és a  tűzvédelmi szakvizsgáztatás esetén 

a foglalkozási ág konkrét megnevezését.
 (2) A  szolgáltató székhely- vagy lakcímváltozása esetén, amennyiben a  székhely vagy lakcím nem a  nyilvántartási 

számot kiadó tűzvédelmi hatóság illetékességi területén van, a  nyilvántartási számot kiadó tűzvédelmi hatóság 
az  adatváltozás bejelentését átteszi az  illetékes tűzvédelmi hatóságnak és a  szolgáltatót nyilvántartásából törli. 
A székhely vagy lakcím szerint illetékes tűzvédelmi hatóság a szolgáltatót új számon nyilvántartásba veszi.
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14. § (1) A  munkáltató a  szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról és munkakörökről, valamint a  szakvizsgára kötelezett 
személyekről vezetett kimutatást az  ellenőrző tűzvédelmi hatóságnak, a  szakvizsga bizonyítványok másolataival 
együtt – a hatósági ellenőrzés során – köteles bemutatni.

 (2) A  tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről, a  tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő 
oktatásszervezésről és a  tűzvédelmi szakvizsga részletes szabályairól szóló 45/2011. (XII. 7.) BM rendelet 
[a továbbiakban: 45/2011. (XII. 7.) BM rendelet] 1. melléklet 4., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 15. vagy 16. foglalkozási ágak, 
munkakörök esetében a  tevékenységet végzőnek az  általa tervezett, kivitelezett, karbantartott, javított, telepített, 
felülvizsgált termék magyar nyelvű ismertetőjét, a  használatra, karbantartásra és felülvizsgálatra, alkalmazási 
korlátozásra is kiterjedő alkalmazástechnikai leírást a  tűzvédelmi hatóság felhívására köteles bemutatni, meglétét 
igazolni.

 (3) A 45/2011. (XII. 7.) BM rendelet 1. melléklet 4., 8., 9., 12., 13., 15. vagy 16. foglalkozási ágak, munkakörök esetében 
a  kivitelezést, karbantartást, javítást, telepítést, felülvizsgálatot végzőnek a  gyártó által a  kivitelezéshez, 
karbantartáshoz, javításhoz, telepítéshez, felülvizsgálathoz meghatározott eszközöket, anyagokat a  tűzvédelmi 
hatóság felhívására köteles bemutatni, meglétüket igazolni.

15. § (1) A szakvizsgával rendelkező személy bizonyítványa érvénytelen, ha
a) a  tűzvédelmi hatóság megállapította, hogy az  oktatás vagy a  szakvizsgáztatás az  e  rendeletben foglalt 

előírásokat súlyosan sérti (különösen ilyennek minősül, ha az  oktatás részben vagy teljesen elmarad, 
a szakvizsga lefolytatása vagy a szakismeretek számonkérése nélkül történik meg a bizonyítvány kiállítása),

b) a  tűzvédelmi hatóság megállapította, hogy a  szakvizsgával rendelkező személy foglalkozása körében 
tűzvédelmi szabály megszegésével tüzet okoz, vagy munkája közvetlen tűzveszélyt jelent környezetére,

c) a  tűzvédelmi hatóság megállapította, hogy a  tűzoltó-technikai termék tervezését, kivitelezését, 
karbantartását a  jogszabályban, tűzvédelmi műszaki követelményben, a  tűzvédelmi hatósági engedélyben 
foglaltaktól eltérő módon, vagy annak működőképességét veszélyeztetve végzi.

 (2) Ha a tűzvédelmi hatóság megállapítja, hogy
a) az  oktatásról, a  szakvizsgáról a  tűzvédelmi hatóság értesítése olyan tartalommal és módon történt meg, 

amely a tűzvédelmi hatósági ellenőrzés szakszerű lefolytatását nem tette lehetővé, vagy
b) a  szakvizsgáztató a  foglalkozási ágakban, munkakörökben bekövetkezett adatváltozás bejelentési 

kötelezettségét elmulasztotta,
a tűzvédelmi hatóság dönt a bizonyítvány érvénytelenítéséről.

 (3) Az  érvénytelen bizonyítványt az  oktatásszervező visszavonja. Az  oktatásszervező a  bizonyítvány visszavonásáról 
a  bizonyítvány számának megadásával nyolc napon belül írásban értesíti a  tűzvédelmi hatóságot. A  tűzvédelmi 
hatóság a bizonyítvány számát, a szakvizsgázó nevét, az oktatásszervező nevét és a vizsga időpontját a honlapján 
közzéteszi.

 (4) A tűzvédelmi hatóság a tűzvédelmi szakvizsga bizonyítvány érvénytelenítése ügyében hozott döntését az ügyfélen 
kívül véglegessé válása után megküldi az (1) bekezdés b)–c) pontjában foglalt esetekben az oktatásszervező részére.

16. § (1) A  tűzvédelmi hatóság a  szolgáltatót a  tevékenység végzésétől a  (4)–(5)  bekezdésben meghatározott esetekben 
eltilthatja. Az eltiltása időtartamát a jogsértések mértékét és számát figyelembe véve kell meghatározni.

 (2) A  tevékenység végzésétől eltiltott szolgáltatónak – a  tiltás leteltét követően – a  tevékenység végzéséhez új 
bejelentést kell tennie.

 (3) A  tűzvédelmi hatóság megtilthatja a  tűzoltó készülék karbantartása tevékenység végzését, továbbá az  OKF 
azonosító jel használatát
a) az adott tűzvédelmi szolgáltatási tevékenység folytatására való jogosultság megfelelő igazolásáig,
b) amennyiben a  szolgáltató OKF azonosító jelét, az  e  rendeletben foglalt kivételektől eltekintve, másra 

átruházza,
c) amennyiben a tűzoltó készülék karbantartása során az OKF azonosító jel használata jogosulatlanul történik,
d) amennyiben a  karbantartó szervezet, az  általa a  karbantartó személyek vagy felülvizsgálók rendelkezésére 

bocsátott OKF azonosító jelekről, külön jogszabályban meghatározott részletes kimutatás vezetését 
elmulasztja, vagy

e) a  tűzoltó készülék karbantartásra vonatkozó jogszabályban, műszaki követelményben, gyártói javítási 
technológiában meghatározott előírások megsértése esetén.
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 (4) A tűzvédelmi hatóság megtilthatja a tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezés tevékenység végzését
a) az adott szolgáltatási tevékenység folytatására való jogosultság megfelelő igazolásáig,
b) amennyiben a  szakvizsgabizottság elnöke, tagja felkérése nem a  szakvizsga rendeletben meghatározott 

módon történt,
c) amennyiben a  vizsgabizottság elnöke egyben az  oktatásszervező, vagy az  oktatásszervező hozzátartozója, 

vagy az oktatásszervezővel folyamatos munkaviszonyban álló személy,
d) amennyiben az oktatásról, a szakvizsgáról vagy a sikeres szakvizsgát tett személyekről a tűzvédelmi hatóság 

értesítése nem történt meg, vagy olyan tartalommal és módon történt meg, amely a  szakvizsga rendelet 
előírásainak nem felel meg,

e) amennyiben az  oktatásszervező által kiállított szakvizsga bizonyítvány vagy a  szakvizsgáról felvett 
jegyzőkönyv nem felel meg a szakvizsga rendelet előírásainak,

f ) amennyiben a  tűzvédelmi szakvizsgára felkészítő oktatás részben vagy teljesen elmaradt és a  szakvizsga 
megtörtént,

g) amennyiben a  szakvizsga lefolytatása vagy a  szakismeretek számonkérése nélkül történt meg a  szakvizsga 
bizonyítványok kiállítása,

h) amennyiben az  oktatásszervező az  érvénytelen szakvizsga bizonyítványt nem vonja vissza, vagy 
a visszavonásról a hatóság értesítését elmulasztja,

i) amennyiben olyan személyt engedett szakvizsgára, aki a szakvizsga rendelet képzettségre vagy gyakorlatra 
vonatkozó előírásainak nem felelt meg.

 (5) A tűzvédelmi hatóság megtilthatja a tűzvédelmi szakvizsgáztatás tevékenység végzését
a) az adott szolgáltatási tevékenység folytatására való jogosultság megfelelő igazolásáig,
b) amennyiben a szakvizsgáztatásra vonatkozó felkérést legalább 1 évig nem őrizte meg,
c) amennyiben a  szakvizsga rendeletben a  vizsgabizottság tagjára vonatkozó bármely kizárási, 

összeférhetetlenségi előírást megszegte,
d) amennyiben az általa aláírt szakvizsga bizonyítvány vagy a szakvizsgáról felvett jegyzőkönyv nem felel meg 

a szakvizsga rendelet előírásainak,
e) amennyiben mint a  vizsgabizottság elnöke nem vizsgálta, hogy a  szakvizsgabizottság megalakítása, 

a  szakvizsga megszervezése és lefolytatása az  oktatásszervező jogosultságainak megfelelően, a  szakvizsga 
rendelet előírásai szerint történt, vagy nem gondoskodott a szakvizsga rendelet előírásainak betartására,

f ) amennyiben a szakvizsgáztatáson személyesen nem vett részt, vagy
g) amennyiben a  szakvizsga lefolytatása vagy a  szakismeretek számonkérése nélkül járult hozzá a  szakvizsga 

bizonyítványok kiállításához.

8. Tűzvédelmi hatósági feladatok az erdőtüzek megelőzésére

17. § (1) Az  erdő fekvése szerint illetékes katasztrófavédelmi kirendeltség ellenőrizheti a  külön jogszabály alapján 
elkészítendő egyszerűsített védelmi terv meglétét.

 (2) A  területileg illetékes katasztrófavédelmi kirendeltség a  tűzgyújtási tilalom időszaka alatt rendszeresen ellenőrzi 
az ezen időszakra vonatkozó szabályok betartását.

III. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

18. §  Ez a rendelet 2018. január 1-jén lép hatályba.

19. §  E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 490/2017. (XII. 29.) Korm. rendelete
a tűzesetek vizsgálatára vonatkozó eljárási szabályokról

A Kormány a  tűz elleni védekezésről, a  műszaki mentésről és a  tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 47.  § (1)  bekezdés 
k) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Tűzvizsgálati eljárás

1. § (1) A  tűzvizsgálati eljárást hivatalból kell lefolytatni tűzmegelőzési, tűzoltási szakmai tapasztalatok megszerzése 
érdekében a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter tűzesetek vizsgálatára vonatkozó szabályokról szóló 
rendeletében meghatározott okok alapján.

 (2) A tűzvizsgálati eljárásban a tűzeset keletkezési helye szerint illetékes tűzvédelmi hatóság jár el.
 (3) A  tűzvizsgálati eljárásban ügyfélnek minősül a  tűz keletkezési helyeként azonosított ingatlan vagy a  tűzzel 

közvetlenül érintett ingóság tulajdonosa, használója.
 (4) A tűzvizsgálati eljárás a tűzvizsgálati jelentés kiadásával zárul.
 (5) A tűzvizsgálati jelentés az ügyfél számára jogot, kötelezettséget nem állapít meg.
 (6) A tűzvizsgálati jelentés rendelkező része rövid, tömör formában tartalmazza a tűz keletkezéséhez vezető folyamat 

leírását és a tűz terjedésére vonatkozó megállapításokat.

2. Tűzeseti hatósági bizonyítvány

2. § (1) A  hivatásos katasztrófavédelmi szervnek a  tűzeset helye szerint illetékes helyi szerve a  bejelentett tűzesetről 
az ügyfél kérelmére tűzeseti hatósági bizonyítványt ad ki.

 (2) A tűzeseti hatósági bizonyítvány kiállításának alapja a tűzesettel összefüggésben, a katasztrófák elleni védekezésért 
felelős miniszter tűzesetek vizsgálatára vonatkozó szabályokról szóló rendeletében meghatározott kötelezően 
gyűjtött adat.

 (3) Az  ügyfél kérelmének tartalmaznia kell a  tűz keletkezési helyét, idejét, valamint azt az  indokot, amely miatt 
a hatósági bizonyítvány kiadását kezdeményezi.

 (4) A tűzeseti hatósági bizonyítvány tartalmazza:
a) a tűzjelzés idejét,
b) a tűzeset helyét és idejét,
c) a tűzoltói beavatkozás megtörténtét, valamint
d) a  kötelező adatgyűjtéssel megszerzett adatok közül azokat, melyek a  tűzeseti hatósági bizonyítvány 

felhasználása szempontjából szükségesek.
 (5) A tűzeseti hatósági bizonyítvány kiadását meg kell tagadni, ha a tűzeset ténye a helyszín megtekintése alapján nem 

állapítható meg.

3. Záró rendelkezések

3. §  Ez a rendelet 2018. január 1-jén lép hatályba.

4. §  E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 491/2017. (XII. 29.) Korm. rendelete
a beépített tűzjelző, illetve tűzoltó berendezések létesítésének, használatbavételének és megszüntetésének 
engedélyezésére irányuló hatósági eljárás részletes szabályairól

A Kormány a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 47. § (1) bekezdés a) és 
k) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A  jogszabályi rendelkezés, hatósági előírás vagy a  tűzvédelmi hatósággal engedélyeztetni kívánt önkéntes 
vállalás alapján létesülő vagy telepített beépített tűzjelző berendezés, illetve a  beépített tűzoltó berendezés  
(a továbbiakban együtt: berendezés)
a) létesítése, átalakítása, bővítése (a továbbiakban együtt: létesítés),
b) használatbavétele vagy
c) megszüntetése
iránti kérelmet írásban kell a tűzvédelmi hatósághoz benyújtani.

 (2) A kérelem tartalmazza:
a) a kérelmezett engedélyezési eljárás megjelölését,
b) a berendezés megnevezését, jellegét,
c) a  létesítési engedély és a  használatbavételi engedély iránti kérelem esetén a  tervező nevét, kamarai 

névjegyzéki jelölését,
d) a használatbavételi engedély iránti kérelem esetén a kivitelezésért felelős műszaki vezető, ennek hiányában 

a kivitelező nevét, tűzvédelmi szakvizsga-bizonyítványának számát.
 (3) A kérelem elbírálásakor az

a) létesítés esetén az 1. melléklet szerinti,
b) használatbavétel esetén a 2. melléklet szerinti,
c) megszüntetés esetén a 3. melléklet szerinti
tartalmi követelményeket vizsgálja az engedélyező hatóság.

 (4) A  kérelem papír alapon vagy elektronikusan nyújtható be. Elektronikusan vagy az  elektronikus ügyintézés 
és a  bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 1.  § 45.  pontja szerinti tartós 
adathordozón történő benyújtás esetében PDF/A formátumban, 300 dpi felbontású ábrákkal kell benyújtani.

 (5) A  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) a  berendezéssel védett építmény, építményrész maradéktalanul megfelel a  megszüntetési engedély iránti 

kérelem benyújtásakor hatályban lévő tűzvédelmi követelményeknek,
c) jogszabályi rendelkezés vagy hatósági előírás alapján létesített berendezés esetén a  létesítést megalapozó 

körülmény nem áll fenn, vagy
d) 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.

2. § (1) A tűzvédelmi hatóság engedélyező határozatának rendelkező része tartalmazza
a) a berendezés megnevezését, jellegét, típusát,
b) a védett építmény, építményrész megnevezését, helyét,
c) a létesítési engedély megadása esetén

ca) a tervező nevét, kamarai névjegyzéki jelölését,
cb) a létesítési engedély hatályát,

d) a használatbavételi engedély megadása esetén a berendezés folyamatos üzemeltetésének szükségességére 
való figyelmeztetést,

e) a  megszüntetési engedély megadása esetén az  arra vonatkozó figyelmeztetést, hogy a  berendezés 
megszüntetésével a fennálló biztonsági szint csökken.
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 (2) A  berendezés létesítési engedélye a  véglegessé válásától számított három évig hatályos, amely időtartam alatt 
a berendezés használatbavételi engedély iránti kérelmét be kell nyújtani. Ha a létesítési engedély véglegessé válását 
követő három éven belül a  berendezés használatbavételének engedélyezése iránti kérelmet nem nyújtották be, 
a létesítés engedélyezését ismételten kérelmezni kell.

 (3) A tűzvédelmi hatóság a létesítési engedély iránti kérelmet elutasítja, ha
a) a tervező nem rendelkezik megfelelő jogosultsággal vagy képesítéssel, vagy
b) az  Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló miniszteri rendeletben meghatározott biztonsági szint nem 

teljesül, vagy annak teljesülését a  kérelemhez mellékelt dokumentáció vagy annak hiánypótlási felhívásra 
benyújtott kiegészítése nem támasztja alá.

 (4) A tűzvédelmi hatóság a használatbavételi engedély iránti kérelmet elutasítja, ha
a) a  kivitelezésért felelős műszaki vezető, a  kivitelező, illetve az  üzembehelyező 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, vagy
e) a berendezés részegységeinek megfelelőségét, teljesítményét nem igazolták.

 (5) A tűzvédelmi hatóság a megszüntetési engedély iránti kérelmet elutasítja, ha
a) a berendezés létesítését jogszabály írja elő,
b) a megszüntetés feltételeinek teljesülését nem igazolták, vagy
c) a hatósági előírás alapján létesített berendezés esetén a létesítésre okot adó körülmény fennáll.

3. §  Ez a rendelet 2018. január 1-jén lép hatályba.

4. §  E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 491/2017. (XII. 29.) Korm. rendelethez

A beépített tűzjelző berendezés, illetve a beépített tűzoltó berendezés létesítéséhez szükséges 
engedély iránti kérelem tartalma

A) A beépített tűzjelző berendezés esetében vizsgálja a hatóság:

 1.  a műszaki leírást, 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  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 befolyásoló jellemzőket),

1.2.  a berendezés tervezési alapelveit, így különösen
1.2.1.  a védelmi jelleget és szintet,
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 korlátozására vonatkozó elveket,
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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,
1.3.3.  a vezetékezés jellemzőit, tűzhatás elleni védelmének szükségességét,
1.3.4.  a normál és a biztonsági tápellátás biztosításának módját, 
1.3.5.  a berendezés felügyeletének, kezelésének megoldását,
1.3.6.  az automatikus átjelzés jellemzőit,
1.3.7.  a tűzriasztás megoldását,
1.3.8.  a vezérlések és jelzésfogadások jellemzőit, összefüggéseit;

 2.  a rajzmellékletet, ami tartalmazza:
2.1.  a jelmagyarázatot,
2.2.  az elvi nyomvonalrajzokat, ennek keretében elsősorban az alaprajzokat (legalább M = 1:200 méretarányban), 

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.  szükség szerint a metszetrajzot, a helyszínrajzot;
 3.  a tervezői nyilatkozatot;
 4.  a tervező tűzvédelmi szakvizsga-bizonyítványának meglétét.

B) A beépített tűzoltó berendezés esetében vizsgálni kell:

 1.  a műszaki leírást, 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 
befolyásoló jellemzőket),

1.2.  a berendezés felépítésének és működésének ismertetését, így különösen
1.2.1.  a védelmi jelleget és szintet,
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,
1.2.5.  az oltóanyagigényt és biztosításának megoldását,
1.2.6.  a berendezés helyigényének meghatározását,
1.2.7.  a berendezésre vonatkozó műszaki követelmények meghatározását,
1.2.8.  szükség szerint a tervezési segédleteket, a vonatkozó tűzteszteket, a gyártói előírásokat,
1.2.9.  a méretezések ismertetését,
1.2.10.  a  berendezés kapcsolatát más tűzvédelmi berendezésekkel, az  épületfelügyeleti rendszerrel és 

az egyéb berendezésekkel,
1.2.11.  az esetleges vezérlési funkciókat,
1.2.12.  az  oltóanyag kedvezőtlen élettani hatása esetén a  védett térben tartózkodó személyek védelmét 

biztosító megoldásokat,
1.2.13.  a  berendezés részegységeinek, elemeinek megnevezését, típusnevét, a  tervezés szempontjából 

lényeges jellemzőit, valamint a megfelelőséget, teljesítményt igazoló irat megnevezését, azonosító 
számát és érvényességi idejét,

1.2.14.  a berendezés részegységeinek, elemeinek elhelyezését,
1.2.15.  a vezetékezés jellemzőit, tűzhatás elleni védelmének szükségességét,
1.2.16.  a normál és a biztonsági tápellátás biztosításának módját,
1.2.17.  a berendezés felügyeletének, kezelésének megoldását;
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 2.  a hidraulikai, méretezési számításokat tartalmazó dokumentumot;
 3.  a berendezés részegységeinek, elemeinek adatlapjait;
 4.  a rajzmellékletet, ami tartalmazza:

4.1.  a jelmagyarázatot,
4.2.  kapcsolási vázlatot,
4.3.  a  telepítés helyét képező szintek alaprajzát, amely tartalmazza a  berendezés részegységeinek, elemeinek 

pozícióját, a  csővezetékek nyomvonalát és dimenzióját, az  oltási zónákat (M = 1:50–1:250 méretarányban), 
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,

4.4.  szükség szerint a metszetrajzot, a helyszínrajzot,
4.5.  az oltóközpont részletes gépészeti tervét (M = 1:25–1:50 méretarányban);

 5.  a tervezői nyilatkozatot;
 6.  a tervező tűzvédelmi szakvizsga-bizonyítványának meglétét.

2. melléklet a 491/2017. (XII. 29.) Korm. rendelethez

A beépített tűzjelző berendezés, illetve a beépített tűzoltó berendezés használatbavételéhez 
szükséges engedély iránti kérelem tartalma

A) Valamennyi berendezés esetében vizsgálja a hatóság:

 1.  a kivitelezésért felelős műszaki vezető nyilatkozatát arról, hogy a berendezés
1.1.  a létesítési engedélynek, az engedélyezett tervnek és a vonatkozó előírásoknak megfelel,
1.2.  az elvégzett üzemi próbák alapján üzemképes állapotban van;

 2.  üzembehelyezői nyilatkozatot és üzembehelyezői jegyzőkönyvet;
 3.  a  kivitelezést követően elkészített megvalósulási tervdokumentációt, 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.  a beépített részegységek, elemek, anyagok, vezetékek típusát és jellemzőit,
3.2.  a normál és a biztonsági tápellátást biztosító megoldásokat, a tápellátást alátámasztó méretezést,
3.3.  a vezérlések és a jelzésfogadás tényleges megoldását,
3.4.  a tűzriasztás tényleges megoldását,
3.5.  beépített tűzjelző berendezés esetében az  összefüggési rajzot, a  telepítési jegyzéket és szükség szerint 

a bekötési rajzokat;
 4.  a beépített részegységek, elemek, anyagok, vezetékek megfelelőségét, teljesítményét igazoló iratokat;
 5.  a berendezéssel összefüggésben kivitelezett, a tűzterjedés elleni védelmet, valamint a villamos vezetékek tűzhatás 

elleni védelmét biztosító megoldások megfelelőségét, teljesítményét igazoló iratokat, 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 nyilatkozatának meglétét;
 7.  az átjelző berendezéssel kapcsolatos szolgáltatási szerződést;
 8.  a kezelőszemélyzet oktatását igazoló oktatási naplót, jegyzőkönyvet;
 9.  a gyártói kezelési és karbantartási utasítást;
 10.  egyéb, a berendezés megfelelőségét alátámasztó iratot, dokumentációt; valamint
 11.  a  kivitelezésért felelős műszaki vezető, a  kivitelező és az  üzembehelyező mérnök tűzvédelmi szakvizsga-

bizonyítványának meglétét.
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B) A beépített tűzjelző berendezés esetében vizsgálandó:

 1.  a vezetékhálózat megfelelősége, a hurokellenállás-mérés és a szigetelésiellenállás-mérés megtörténte,
 2.  a hangnyomásmérési jegyzőkönyv.

C) A beépített tűzoltó berendezés esetében vizsgálandó:

 1.  a berendezés csővezetékei tisztításának, átmosásának elvégzésének megtörténte,
 2.  a berendezés helyszíni nyomáspróbájáról készített jegyzőkönyv,
 3.  a  helyiség teljes elárasztásával működő gázzal oltó berendezés esetében az  oltási koncentráció-megtartási idő 

ellenőrzéséről készített jegyzőkönyv,
 4.  az  oltóközpont helyiségét határoló építményszerkezetek előírt tűzterjedés elleni védelmét biztosító megoldások 

megfelelősége, teljesítményének igazolása.

3. melléklet a 491/2017. (XII. 29.) Korm. rendelethez

A beépített tűzjelző berendezés, illetve a beépített tűzoltó berendezés megszüntetéséhez szükséges 
engedély iránti kérelem tartalma

 1.  Az  üzemeltető nyilatkozata a  berendezéssel védett építmény, építményrész azon jellemzőiről, amelyek miatt 
a berendezés létesítését jogszabály a létesítéskor előírta.

 2.  A hatósági előírás alapján létesített berendezés esetén az üzemeltető nyilatkozata a hatósági előírást megalapozó 
körülmény tűzvédelmi szempontból kedvező megváltozásáról.

 3.  Tűzvédelmi dokumentáció, amely igazolja, hogy a  berendezéssel védett építmény, építményrész maradéktalanul 
megfelel a  megszüntetés iránti kérelem benyújtásakor hatályban lévő Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 
miniszteri rendelet előírásainak.

A Kormány 492/2017. (XII. 29.) Korm. rendelete
az egyes műszaki termékek tűzvédelmi megfelelőségét vizsgáló, ellenőrző és tanúsító szervezetek 
kijelöléséről

A megfelelőségértékelő szervezetek tevékenységéről szóló 2009. évi CXXXIII. törvény 13. § (1) bekezdés e) és f ) pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A rendelet alkalmazási köre kiterjed a  belügyminiszter feladat- és hatáskörébe utalt tűzvédelem vonatkozásában 
a  tűzoltó-technikai termék, tűz- vagy robbanásveszélyes készülék, gép, berendezés tűzvédelmi megfelelőségét 
vizsgáló, ellenőrző és tanúsító szervezetek kijelölésére.

2. §  A vizsgáló, ellenőrző és tanúsító szervezetet a belügyminiszter jelöli ki.

3. § (1) A kijelölés a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságon (a továbbiakban: BM OKF) működő 
Kijelölési Bizottság (a továbbiakban: bizottság) javaslata alapján történik.

 (2) A  bizottság vezetője a  BM OKF főigazgatója vagy az  általa megbízott személy. A  bizottságnak 7 tagja van, akiket 
a bizottság vezetőjének javaslata alapján a belügyminiszter bíz meg és hív vissza.

 (3) A kijelölési eljárásban legalább 3 tagnak kell részt vennie. A kijelölésre vonatkozó javaslatot – a bizottság tagjainak 
ajánlása alapján – a  bizottság vezetője terjeszti elő a  belügyminiszterhez. A  bizottság a  kijelölésre vonatkozó 
ajánlását egyszerű szótöbbséggel hozza, szavazategyenlőség esetén a  bizottság vezetőjének szavazata dönt. 
A szavazásról jegyzőkönyvet kell felvenni.

 (4) A bizottság működési rendjét maga állapítja meg, amit a belügyminiszter hagy jóvá.
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 (5) Abban az esetben, ha a kijelölés más miniszter feladat- és hatáskörébe tartozó tevékenységet is érint, a bizottság 
vezetőjének írásos megkeresése alapján az érintett minisztérium, illetve a szakmai irányítása alá tartozó fővárosi és 
megyei kormányhivatal képviselője szakértőként vehet részt a bizottság munkájában.

 (6) A  kijelölési eljárásban nem vehet részt a  bizottság azon tagja, aki a  kérelmező szervezetnek (a továbbiakban: 
kérelmező) a  tulajdonosa, vagy a  kérelmező választott testületeiben tisztséget visel, illetve a  kérelmezőnél vezető 
beosztást tölt be, valamint ezeknek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja 
szerinti közeli hozzátartozója, továbbá aki a kérelmezővel munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll.

4. §  A kijelölés iránti kérelmet a bizottságnak címezve, az 1. mellékletben meghatározott adattartalommal, a BM OKF-hez 
kell benyújtani. A kérelem benyújtásával egyidejűleg a kérelmező igazolja
a) hogy a  szervezetük megfelel a  megfelelőségértékelő szervezetek tevékenységéről szóló 2009. évi  

CXXXIII. törvény (a továbbiakban: Msztv.) 3.  § (2)  bekezdés a), b) és d)  pontjában, 4.  §-ában és 6.  § 
(1) bekezdésében foglaltaknak,

b) hogy a szervezetük megfelel a megfelelőségértékelő szervezetek kijelöléséről, valamint a kijelölt szervezetek 
tevékenységének részletes szabályairól szóló 315/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.)  
2. § (3)–(5) bekezdésében foglaltaknak,

c) az Msztv. 6. § (3) bekezdésében, a Kr. 11. és 12. §-ában foglaltakat,
d) a külön jogszabályban meghatározott igazgatási szolgáltatási díj megfizetését,
e) a belügyminiszter rendeletében meghatározott feltételek teljesülését.

5. § (1) A belügyminiszter a bizottság javaslata alapján jelöli ki a kérelmezőt.
 (2) A kijelölésről szóló, 2. melléklet szerint kiállított okiratot a BM OKF küldi meg a kérelmező részére.
 (3) A kijelölési okirat határozatlan ideig érvényes.

6. § (1) A  kijelölt szervezetnek folyamatosan meg kell felelnie a  kijelölés feltételeinek, amit a  BM OKF jogosult bármikor 
ellenőrizni.

 (2) A BM OKF ellenőrzés, illetve felülvizsgálat céljából:
a) a  kijelölés tárgyát alkotó tevékenységgel kapcsolatos iratokat, jegyzőkönyveket, tanúsítványokat és egyéb 

dokumentumokat bekérheti, a kijelölt szervezetet a szükséges információk megadására kötelezheti;
b) helyszíni szemlét, vizsgálatokat végezhet.

 (3) A kijelölt szervezet köteles a BM OKF-fel az ellenőrzés vagy felülvizsgálat során együttműködni.
 (4) A kijelölési okirat kiállításának alapjául szolgáló személyi, szakmai és tárgyi feltételekben bekövetkezett változásról 

szóló – a kijelölt szervezet által tett – bejelentést a BM OKF haladéktalanul ellenőrzi.

7. § (1) A  kijelölt szervezet az  előző évben végzett megfelelőségértékelési tevékenységéről készített jelentést minden év 
január 31-ig megküldi a BM OKF részére.

 (2) Az (1) bekezdés szerinti jelentés tartalmazza
a) megfelelőségértékelési eljárás típusonként az  eljárást kérelmező nevét, székhelyét, a  szerződések, 

a  vizsgálati, ellenőrzési jegyzőkönyvek, a  kiadott tanúsítványok iktatószámát, a  megfelelőségértékelés 
eredményét, valamint, ha van közreműködő szervezet, annak nevét,

b) a kiadott tanúsítványok másolatát elektronikus formában,
c) a  kijelölt szervezet tevékenységével összefüggő, a  szervezethez beérkezett panaszok felsorolását és 

a panaszok kivizsgálásának eredményét,
d) a kijelölt megfelelőségértékelési területtel kapcsolatos képzések, együttműködések felsorolását,
e) a  kijelölt megfelelőségértékelési területen – a  termék forgalmazására vonatkozó rendelkezések 

megsértésével összefüggésben – a piacfelügyeleti hatóságnak és a kijelölt megfelelőségértékelési területen 
működő más megfelelőségértékelő szervezeteknek küldött tájékoztatások felsorolását, azok iktatószámát, 
valamint

f ) a  visszavont tanúsítványok iktatószámát, a  kérelmező megnevezését, a  tanúsítvány tárgyát, a  visszavonás 
indokát.

8. §  Ez a rendelet 2018. január 1-jén lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet a 492/2017. (XII. 29.) Korm. rendelethez

Tűzoltó-technikai termékek és tűz- vagy robbanásveszélyes készülék, gép, berendezés megfelelőségét 
vizsgáló, ellenőrző, tanúsító szervezetként való kijelölési kérelem adattartalma

 1.  A kijelölést kérelmező szervezet adatai.
 2.  A kérelmezett tevékenység típusa.
 3.  A kérelmezett szakterület, illetve termékcsoport megnevezése:

a) tűzvédelmi technika I. kategória (tűzoltójárművek, felépítmények),
b) tűzvédelmi technika II. kategória (oltóanyagok, szakfelszerelések),
c) tűzvédelmi technika III. kategória (egyéni védőeszközök),
d) tűzoltó készülékek,
e) tűzálló kábelrendszer és tartozékai,
f ) tűz- vagy robbanásveszélyes készülék, gép, berendezés,
g) egyéb tűzoltó-technikai termék (tűzcsap vagy fali tűzcsap tartozékai, szerelvényszekrény, tűzoltó kapcsok, 

szívótömlő, nyomótömlő, állványcső, pótállványcső, tűzoltó sugárcső, habsugárcső, hordozható hab-, 
víz- vagy porágyú, tűzcsapkulcs, kapocskulcs, osztó, gyűjtő, szűrőkosár, tűzoltó takaró, az  építési termék 
fogalmába nem tartozó, a  tűz észlelésére, jelzésére, oltására, a  beavatkozás megkönnyítésére, a  tűzkár 
csökkentésére vagy a tűz terjedésének megakadályozására alkalmazott berendezés).

 4.  A kérelmezett szakterületre, illetve termékcsoportra vonatkozó jogszabályok, szabványok, műszaki követelmények, 
egyéb előírások megjelölése.

 5.  A tevékenység végzéséhez szükséges szakmai képesítés követelményét teljesítő munkavállalók adatai.
 6.  Alvállalkozók adatai.
 7.  Bizalmas ügykezelésnek való megfelelés.
 8.  Nyilvánosságra hozatal módja.
 9.  Tanúsító iratok, tanúsítási jelek alkalmazásának ellenőrzéséről szóló tájékoztatás.
 10.  Panaszok intézéséről szóló tájékoztatás.
 11.  A kijelölés tárgyát képező tevékenységgel kapcsolatos referenciák.

2. melléklet a 492/2017. (XII. 29.) Korm. rendelethez

Szám: .................

Kijelölési okirat

Az egyes műszaki termékek tűzvédelmi megfelelőségét vizsgáló, ellenőrző és tanúsító szervezetek kijelöléséről 
szóló 26/2004. (VI. 11.) BM rendelet alapján megállapítom, hogy a  .......................................................................................... 
(szervezet megnevezése) ............................................................................................................................ (szervezet székhelye) 
megfelel a  hivatkozott jogszabályban előírt feltételeknek, ezért írásban előterjesztett kérelme alapján kijelölöm 
a következő tevékenységek elvégzésére:
szakterület:
tevékenység jellege:
a tevékenységre vonatkozó jogszabály(ok):

A kijelölt szervezet a  kijelölést képező tevékenységét mindenkor az  arra vonatkozó jogszabályok és szabványok 
előírásainak következetes és pontos betartásával, az ilyen tevékenységet ellátó szervezettől elvárható pontossággal 
és színvonalon köteles ellátni.

Budapest, 20......... év ..................... hó ......... nap

  .............................................................
  belügyminiszter
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A Kormány 493/2017. (XII. 29.) Korm. rendelete
a szabad vízen való tartózkodás engedélyezésének eljárási szabályairól

A Kormány a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (7) bekezdés u) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A  vízirendezvények megtartására vonatkozó engedélyezési eljárásban az  általános rendőrségi feladatok ellátására 
létrehozott szerv vízirendészeti rendőri szervei járnak el.

 (2) A  vízirendezvények megtartására irányuló engedély kiadása iránti kérelmet – a  rendezvény jellegénél fogva 
eseményenként külön-külön – a rendezvény megtartása előtt legalább 30 nappal kell az engedélyező hatósághoz 
benyújtani.

 (3) A kérelemnek tartalmaznia kell
a) a rendezvény megtartásának helyét és időpontját, valamint annak jellegét,
b) a rendezvény részletes programját, leírását,
c) a rendezéssel megbízott személy személyi igazolványának számát,
d) a rendezvényen részt vevő személyek és vízi járművek számát, a vízi járművek típusát,
e) vízi sportversenyek esetében a versenykiírás adatait.

 (4) A  vízen tartózkodás biztonságának biztosítása és az  emberi élet megóvása érdekében a  kérelmező egy áttekintő, 
megfelelő méretarányos helyszínrajzon – a méretarány és aránymérték feltüntetésével – bemutatja azt a területet, 
amelyen a  rendezvény megtartásra kerül, megjelölve a  tervezett jelzések kihelyezését, a  rendezvény területének 
határait.

 (5) A jelek, jelzések elhelyezése és eltávolítása a kérelmező feladata.
 (6) A  rendezvényért felelős személy köteles gondoskodni a  rendezvény megtartására kiadott rendőrhatósági 

engedélyben előírt feltételek betartásáról.

2. § (1) A  rendezvényt engedélyező hatóság a  rendezvényt engedélyező határozatot közli Budapest Főváros 
Kormányhivatalával.

 (2) A rendezvényről hajózási hatóságként eljárva Budapest Főváros Kormányhivatala szükség esetén „Hajósoknak szóló 
hirdetmény” útján tájékoztatja az érdekelteket.

3. §  Az engedélyező hatóság a kiadott engedélyben meghatározza azon fokozott biztonsági előírásokat, amelyek I. fokú 
viharjelzés, illetve meteorológiai veszélyjelzés esetén biztosítják a résztvevők biztonságát.

4. §  Ez a rendelet 2018. január 1-jén lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 494/2017. (XII. 29.) Korm. rendelete
a nagycsaládosokat megillető földgáz árkedvezményről

A Kormány a  földgázellátásról szóló 2008.  évi XL.  törvény 132.  § 13.  pontjában kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 
15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. §  E  rendelet hatálya a  földgáz egyetemes szolgáltatóra (a  továbbiakban: egyetemes szolgáltató), az  egyetemes 
szolgáltatást igénybe vevő felhasználóra (a továbbiakban: felhasználó), a földgázelosztóra (a továbbiakban: elosztó), 
valamint a Magyar Államkincstárra (a továbbiakban: Kincstár) és a járási hivatalokra terjed ki.
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2. § (1) E rendelet alkalmazásában
1. fogyasztói közösség: a  közös gázmérővel rendelkező olyan lakóépületben vételezők összessége, ahol 

a  műszakilag megosztott, önálló lakások száma meghaladja az  épületben lévő önálló nem lakás céljára 
szolgáló helyiségek számát,

2. háztartás: a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdés f ) pontja 
szerinti háztartás,

3. jogosult: olyan földgáz egyetemes szolgáltatási szerződéssel rendelkező lakossági fogyasztó, aki 
a  családok támogatásáról szóló 1998.  évi LXXXIV.  törvény szerinti legalább három gyermek után, illetve 
figyelembevételével részesül családi pótlékban, vagy az e szerint családi pótlékban részesülő személlyel egy 
háztartásban él,

4. nagycsaládos kedvezmény: a  jogosult részére e  rendelet szerint határozatban megállapított földgáz 
árkedvezmény.

 (2) Az  (1)  bekezdésben meg nem határozott fogalmakat a  földgázellátásról szóló törvény, valamint a  felhatalmazása 
alapján kiadott jogszabályok szerint kell értelmezni.

3. § (1) A jogosult
a) önálló felhasználási hely esetében a (4) bekezdés,
b) fogyasztói közösség esetében az 1. melléklet
szerint részesülhet nagycsaládos kedvezményben.

 (2) A jogosult a nagycsaládos kedvezményt csak egy felhasználási helyen veheti igénybe. Fogyasztói közösség esetében 
egy felhasználási helyen több jogosult is igénybe vehet nagycsaládos kedvezményt.

 (3) Ha a  jogosultnak a  vele egy háztartásban élő, családi pótlékra jogosító személyre hivatkozással nagycsaládos 
kedvezményt állapítottak meg, a jogosulttal egy háztartásban élő más személy erre a személyre tekintettel további 
nagycsaládos kedvezményre nem jogosult.

 (4) A  nagycsaládos kedvezményre vonatkozó jogosultság megállapítása esetén a  földgázpiaci egyetemes 
szolgáltatáshoz kapcsolódó értékesítési árak megállapításáról és alkalmazásáról szóló miniszteri rendelet lakossági 
felhasználókra érvényes kedvezményes díjszabása szerint maximálisan vételezhető földgázmennyiség három 
gyermekre tekintettel felhasználási helyenként és naptári évenként 61 560 MJ, valamint a  negyedik gyermektől 
számítva gyermekenként további 10 250 MJ.

 (5) A nagycsaládos kedvezmény – a kérelem naptári év közben történő benyújtása esetén – a kérelem benyújtásának 
évében
a) az (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben a naptári évből hátralévő időtartam fogyasztási jelleggörbe szerinti 

fogyasztásával,
b) az (1) bekezdés b) pontja szerinti esetben a naptári évből hátralévő időtartammal
arányos mértékben jár.

4. § (1) A nagycsaládos kedvezményre való jogosultság tekintetében, az igénylő kérelmére első fokon
a) Budapest és Pest megye kivételével a megyei kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási hivatala,
b) Budapest esetében Budapest Főváros VIII. Kerületi Hivatala,
c) Pest megye esetében a Váci Járási Hivatal
(a továbbiakban együtt: járási hivatal) jár el. A  nagycsaládos kedvezményre való jogosultságot a  járási hivatal 
egyszerűsített határozattal állapítja meg. A  nagycsaládos kedvezménnyel összefüggő ügyekben fellebbezés 
elbírálására jogosult hatóságként és felügyeleti szervként – országos illetékességgel – Budapest Főváros 
Kormányhivatala jár el. A jogosultakról a nyilvántartást a Kincstár vezeti.

 (2) Ha a  nagycsaládos kedvezményre vonatkozó kérelem szerint a  családi pótlékot a  családok támogatásáról szóló 
1998.  évi LXXXIV.  törvény végrehajtásáról szóló kormányrendelet szerinti családtámogatási kifizetőhely folyósítja, 
a családi pótlékra való jogosultság igazolása érdekében a járási hivatal megkeresi a Kincstárt és az igazolás alapján 
– a további jogosultsági feltételek fennállása esetén – az (1) bekezdés szerinti határozatot hoz.

 (3) A  felhasználási hely megállapítása szempontjából a  személyi adat- és lakcímnyilvántartás adatai, a  nagycsaládos 
kedvezményre való jogosultság megállapítása szempontjából a Kincstárnál és a  járási hivatalnál a családi pótlékra 
való jogosultságra vonatkozó nyilvántartás adatai az irányadók.

 (4) A  nagycsaládos kedvezményre való jogosultság megállapítása iránti kérelmet a  2.  melléklet szerinti igénylőlapon 
kell benyújtani. Az  igénylőlapot a  Kincstár és a  kormányhivatal, valamint az  egyetemes szolgáltató honlapján 
elektronikusan hozzáférhetővé teszi.
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 (5) A Kincstár az igénylőlaphoz útmutatót tesz közzé.
 (6) A  kérelem benyújtásakor igazolni kell földgáz egyetemes szolgáltatásra vonatkozó szerződéses jogviszonyt, vagy 

ha a  földgáz egyetemes szolgáltatási szerződés alapján történt már számlakibocsátás, akkor az  utolsó számla 
teljesítését.

 (7) A  kérelem benyújtásával az  igénylő hozzájárul a  kérelemben megadott személyes adatainak az  egyetemes 
szolgáltató, valamint fogyasztói közösség esetén a fogyasztói közösség képviselője részére történő továbbításához.

 (8) A nagycsaládos kedvezményre való jogosultság megállapítására irányuló kérelem a naptári év folyamán bármikor 
benyújtható.

 (9) A  nagycsaládos kedvezmény a  családi pótlékra való jogosultságot megállapító végleges határozat szerinti 
időponttól, a  nagycsaládos kedvezményre való jogosultság fennállásának idejéig jár. Ha a  kérelem benyújtásakor 
a  családi pótlékra való jogosultság két hónapnál hosszabb ideje áll fenn, a  nagycsaládos kedvezmény 
visszamenőlegesen legfeljebb a kérelem benyújtását megelőző második hónap első napjától állapítható meg.

5. §  A  nagycsaládos kedvezményre való jogosultságot megállapító döntésben a  gyermekekre tekintettel adható 
nagycsaládos kedvezmény felső határáról
a) a 3. § (1) bekezdés a) pontja esetében MJ-ban,
b) a 3. § (1) bekezdés b) pontja esetében forintban
kifejezve kell rendelkezni.

6. § (1) A  nagycsaládos kedvezményre való jogosultság megállapításáról vagy annak megszűnéséről a  Kincstár 
az egyetemes szolgáltatót, a járási hivatal a fogyasztói közösség képviselőjét a 3. melléklet szerinti adatok közlésével 
postai vagy elektronikus úton 5 napon belül értesíti.

 (2) Ha az  (1)  bekezdés szerinti értesítés hiányos, vagy hibás adatot tartalmaz, az  egyetemes szolgáltató felhívására 
a  járási hivatal soron kívül gondoskodik az adatok helyesbítéséről és pótlásáról. A nagycsaládos kedvezmény csak 
a járási hivatal által teljeskörűen és helyes adattartalommal átadott értesítés alapján érvényesíthető.

 (3) A  jogosult a  felhasználási helyében történő változás esetében az  adatváltozást a  járási hivatalnak bejelenti. 
A  járási hivatal a  bejelentés alapján az  5.  § szerint az  új felhasználási hely tekintetében dönt a  módosításról és 
az (1) bekezdés szerint értesíti az egyetemes szolgáltatót.

 (4) A jogosult a kérelemben foglalt adatok változását – ideértve a jogosultság feltételeinek megszűnését is – a változás 
bekövetkezésétől számított 15 napon belül bejelenti a járási hivatalnak.

7. § (1) A  járási hivatal a  jogosultság feltételeinek a  fennállására vonatkozóan ellenőrzést végezhet az  igénylőnél és 
a  jogosultnál. Ha az  ellenőrzés megtartását az  igénylő vagy a  jogosult neki felróható okból akadályozza, a  járási 
hivatal a  nagycsaládos kedvezményre való jogosultság megállapítására irányuló eljárást megszünteti vagy 
megvonja a fennálló jogosultságot.

 (2) A járási hivatal minden év december 31-ig – a november 15-én hatályos adatok alapján – felülvizsgálja jogosultak 
a 4. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásban szereplő adatait a jogosultság fennállása szempontjából.

 (3) Ha a jogosultság feltételei nem állnak fenn, a járási hivatal a nagycsaládos kedvezményre vonatkozó jogosultságot 
megvonja, amelyről az  egyetemes szolgáltatót és fogyasztói közösség képviselőjét a  határozat véglegessé válását 
követő 5 napon belül értesíti.

 (4) A  nagycsaládos kedvezményt jogosulatlanul igénybevevő az  5.  § a)  pontja szerinti esetben a  kedvezményes 
mennyiség ellenértékének és a  fogyasztott mennyiség kedvezmény nélkül számított ellenértékének az  általános 
forgalmi adóval és a  törvényes késedelmi kamattal növelt különbözetét, az  5.  § b)  pont szerinti esetben 
a nagycsaládos kedvezmény általános forgalmi adóval és a törvényes késedelmi kamattal növelt összegét 30 napon 
belül köteles az egyetemes szolgáltatónak megfizetni.

 (5) Ha a  nagycsaládos kedvezmény jogosulatlan igénybevételére az  igénybevevőnek felróható okból került sor, 
a  jogosulatlan igénybevevő a  (4)  bekezdés szerinti különbözet vagy a  kedvezmény összegét a  határozathozatal 
napján érvényes jegybanki alapkamat kétszeresével növelten köteles az egyetemes szolgáltatónak 30 napon belül 
megfizetni.

8. § (1) Az  egyetemes szolgáltató a  3.  § (1)  bekezdés b)  pontja szerinti nagycsaládos kedvezményt a  kiállított számlában 
havonta azonos összegben érvényesíti.

 (2) Ha az  (1)  bekezdés szerint számított összeg az  adott havi számla összegét meghaladja, az  egyetemes szolgáltató 
a fennmaradó kedvezményt a következő számlákban érvényesíti.
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 (3) A kiállított számlán a számlában érvényesített határozatok számát tájékoztató jelleggel szerepeltetni kell.
 (4) Ha a  felhasználási helyen több fogyasztásmérő berendezés van, az  egyetemes szolgáltató a  fogyasztott 

összmennyiség alapján biztosítja a kedvezményt.

9. § (1) A  fogyasztói közösség képviselője a  3.  melléklet szerinti értesítés birtokában, az  egyetemes szolgáltató által 
kiállított számla alapján érvényesíti a  3.  § (1)  bekezdés b)  pontja szerinti nagycsaládos kedvezményt a  fogyasztói 
közösségben vételező jogosult felé.

 (2) A fogyasztói közösség képviselője a járási hivatal felhívására 15 napon belül köteles közölni az általa az elszámolások 
során kimutatott és érvényesített nagycsaládos kedvezmények összegét és időpontját.

 (3) Ha a  fogyasztói közösség képviselője a  3.  § (1)  bekezdés b)  pontja szerinti nagycsaládos kedvezményt a  jogosult 
vonatkozásában nem, vagy csak részben érvényesítette, a  járási hivatal kötelezi a  kedvezmény érvényesítésére. 
A határozat egy példányát a jogosult részére is kézbesíteni kell.

10. § (1) Az  egyetemes szolgáltató – ha az  elszámolási időszak nem esik egybe a  naptári évvel – a  naptári év zárónapját 
és a  következő naptári év kezdőnapját magában foglaló időszakokra vonatkozó számlában a  3.  § (1)  bekezdés 
b) pontja szerinti nagycsaládos kedvezményt a naptári évekre megosztva érvényesíti.

 (2) Szolgáltatás szüneteltetése és szerződésszegés miatti kikapcsolás esetén a  nagycsaládos kedvezmény nem 
érvényesíthető az  érintett időszakra. A  3.  § (4)  bekezdése szerinti mennyiséget szolgáltatás szüneteltetése vagy 
szerződésszegés miatti kikapcsolás időtartamával arányosan csökkenteni kell.

11. §  Ez a rendelet 2018. január 1-jén lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 494/2017. (XII. 29.) Korm. rendelethez

Az egyes elosztói működési területenként alkalmazandó nagycsaládos kedvezmény mértéke 
gyermekenként és jogosultsági időszakonként fogyasztói közösségek esetében

 1. 20 m3/h-nál kisebb névleges teljesítményű gázmérővel rendelkező fogyasztói közösségek esetében
A B C

1
Elosztói működési terület

Három vagy több gyermeket nevelő 

családok esetében 1–3. gyermekre 

tekintettel járó kedvezmény

Háromnál több gyermeket nevelő családok 

esetében 4. és további gyermekekre 

tekintettel járó kedvezmény

2 Ft/év/gyermek Ft/év/gyermek

3

Az E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zártkörűen 
Működő Részvénytársaság, az E.ON Dél-dunántúli 
Gázhálózati Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
és a Magyar Gázszolgáltató Korlátolt Felelősségű 
Társaság:

1049 1573

4
Az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zártkörűen 
Működő Részvénytársaság:

1058 1587

5

A FŐGÁZ Földgázelosztási Korlátolt Felelősségű 
Társaság, az Ózdi Energiaszolgáltató és 
Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, 
a Csepeli Erőmű Korlátolt Felelősségű Társaság 
és az ISD Power Energiatermelő és Szolgáltató 
Korlátolt Felelősségű Társaság:

1054 1581
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6
A TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Korlátolt Felelősségű 
Társaság és Natural Gas Service Ipari és Szolgáltató 
Korlátolt Felelősségű Társaság:

1085 1627

 2. 20 m3/h és annál nagyobb névleges (össz)teljesítményű gázmérővel rendelkező fogyasztói közösségek esetében
A B C

1
Elosztói működési terület

Három vagy több gyermeket nevelő 

családok esetében 1–3. gyermekre 

tekintettel járó kedvezmény

Háromnál több gyermeket nevelő családok 

esetében 4. és további gyermekekre 

tekintettel járó kedvezmény

2 Ft/év/gyermek Ft/év/gyermek

3

Az E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zártkörűen 
Működő Részvénytársaság, az E.ON Dél-dunántúli 
Gázhálózati Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
és a Magyar Gázszolgáltató Korlátolt Felelősségű 
Társaság:

1171 1757

4
Az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zártkörűen 
Működő Részvénytársaság:

886 1329

5

A FŐGÁZ Földgázelosztási Korlátolt Felelősségű 
Társaság, az Ózdi Energiaszolgáltató és 
Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, 
a Csepeli Erőmű Korlátolt Felelősségű Társaság 
és az ISD Power Energiatermelő és Szolgáltató 
Korlátolt Felelősségű Társaság:

871 1306

6
A TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Korlátolt Felelősségű 
Társaság és Natural Gas Service Ipari és Szolgáltató 
Korlátolt Felelősségű Társaság:

830 1245

2. melléklet a 494/2017. (XII. 29.) Korm. rendelethez

Igénylőlap a nagycsaládos kedvezményre való jogosultság megállapításához

 1. Az igénylőlapot felhasználási helyenként kell kitölteni.
 2. Az igénylő személyi adatai:

2.1. Családi és utóneve:  .................................................................................................................................................................................
2.2. Születési neve:  ..........................................................................................................................................................................................
2.3. Anyja neve:  ................................................................................................................................................................................................
2.4. Születési hely, év, hó, nap:  ....................................................................................................................................................................
2.5. Lakóhelye: ....... irányítószám ................... település ............ utca/út/tér ..... házszám ..... lépcsőház ..... emelet ..... ajtó
2.6. Társadalombiztosítási azonosító jel (TAJ):  ......................................................................................................................................
2.7. Telefonszáma és e-mail-címe (nem kötelező kitölteni):  ............................................................................................................

 3. Az igénylővel együtt élő személyek adatai:

Név Születési idő TAJ szám

oooo-oo-oo ooo-ooo-ooo

oooo-oo-oo ooo-ooo-ooo

oooo-oo-oo ooo-ooo-ooo
A táblázatban fel kell tüntetni minden olyan személyt, akinek az  igénylővel közös a  lakcíme, ideértve azon 
gyermekeket, akik után az igénylő családi pótlékban részesül, illetve akik a családi pótlék összegének megállapítása 
szempontjából figyelembevételre kerülnek.
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 4. A kérelem benyújtása során igazolni kell:
4.1. új felhasználási hely esetén a földgáz egyetemes szolgáltatásra vonatkozó szerződéses jogviszonyt, vagy
4.2. amennyiben a  földgáz egyetemes szolgáltatási szerződés alapján már történt számlakibocsátás, a  kérelem 

benyújtását megelőzően kézhez kapott utolsó számla teljesítését.
 5. Fogyasztói közösség képviselőjére vonatkozó adatok

5.1. Név, megnevezés:
5.2. Cím, székhely:

 6. Nyilatkozat
6.1. Tudomásul veszem, hogy a kérelemben foglaltak valódiságát a járási hivatal ellenőrizheti.
6.2. Tudomásul veszem, hogy a jogosulatlanul igénybe vett kedvezményt törvényes késedelmi kamattal növelten 

az érintett földgáz egyetemes szolgáltató részére vagyok köteles egy összegben visszafizetni.
6.3. A járási hivatalnak és a Kincstárnak a jogosultság elbírálásához, valamint a kedvezmény érvényesítéséhez és 

ellenőrzéséhez szükséges adatkezeléséhez, továbbá az egyetemes szolgáltató, valamint fogyasztási közösség 
esetén a fogyasztói közösség képviselője részére történő adattovábbításhoz hozzájárulok.

6.4. Kijelentem, hogy sem én, sem a  háztartásomban élő személy más felhasználási helyen nagycsaládos 
kedvezményt nem vesz(ek) igénybe.

6.5. Kijelentem és tudomásul veszem, hogy köteles vagyok bejelenteni a  jogosultságom fennállásának 
feltételeiben, vagy a felhasználási hely címe tekintetében történt változást – annak bekövetkeztétől számított 
15 napon belül – a járási hivatal részére.

6.6. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a  kérelemben feltüntetett adatok a  valóságnak 
megfelelnek.

Dátum: ...................... év ........................... hó ........... nap

  ....................................................... 
  (az igénylő aláírása)

3. melléklet a 494/2017. (XII. 29.) Korm. rendelethez

A kedvezményre jogosultakról szóló értesítés adatai

 1. A kedvezményre való jogosultságot megállapító szerv megnevezése
 2. A kedvezményre való jogosultságot megállapító határozat száma
 3. A jogosult neve és lakóhelye (fogyasztási hely):
 4. A jogosultság kezdő és végső időpontja:
 5. Adat jellege: új, módosító, törlő, jogosulatlan
 6. Szolgáltató kódja:
 7. Területi földgázelosztó:
 8. Település neve:
 9. A szolgáltatónál szereplő azonosító szám: ügyfél azonosító, fogyasztási hely azonosító, szerződésszám, hivatkozási 

szám, mérő gyári száma
 10. Jogosultság szempontjából figyelembe vett gyerekek száma
 11. Gyerekek után járó kedvezmény felső határa az 5. § a) pontja esetén MJ-ban vagy az 5. § b) pontja esetén forintban
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A Kormány 495/2017. (XII. 29.) Korm. rendelete
a folyékony tüzelő- és fűtőanyagok, a motorhajtóanyagok, valamint egyes kőolajtermékek forgalmazási 
követelményei tekintetében a megfelelőségértékelési tevékenységgel összefüggő kérdésekről

A Kormány a megfelelőségértékelő szervezetek tevékenységéről szóló 2009. évi CXXXIII. törvény 13. § (1) bekezdés d) pontjában, 
e)  pont eb)  alpontjában és f )  pont fb)  alpontjában kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 15.  cikk (1)  bekezdésében 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A kijelölő hatóság

1. §  Az  egyes folyékony tüzelő- és fűtőanyagok kéntartalmával, a  motorhajtóanyagok minőségi követelményeivel, 
valamint a  motorhajtóanyagok és egyes kőolajtermékek belföldi forgalmazásával kapcsolatos, 
a  megfelelőségértékelő szervezetek tevékenységéről szóló törvény (a továbbiakban: Msztv.) szerinti 
megfelelőségértékelési tevékenységet engedélyező kijelölő hatóság a  Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási 
Hivatal.

2. A kijelölés iránti kérelem

2. § (1) A  kérelmező a  kijelölés iránti kérelmet az  1.  mellékletben meghatározott tartalommal nyújtja be a  kijelölő 
hatósághoz.

 (2) A kijelölés iránti kérelem benyújtása során az Msztv. 6. § (3) bekezdés a) pontja szerinti esetben
a) igazolja, hogy rendelkezik a Nemzeti Akkreditáló Testület által a 765/2008/EK európai parlamenti és tanácsi 

rendelet 2. cikk 10. pontja szerinti kiállított akkreditálási határozattal,
b) feltünteti a kérelmezett megfelelőségértékelési tevékenység pontos leírását,
c) feltünteti a megfelelőségértékelési eljárás alá vont termék megnevezését,
d) feltünteti a kérelmező által kiállítandó megfelelőséget igazoló dokumentumok mintáit,
e) igazolja a kijelölési eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj megfizetését.

 (3) A  kérelmező a  kérelemhez a  3.  §-ban foglalt esetben a  (2)  bekezdésben, valamint a  megfelelőségértékelő 
szervezetek kijelöléséről, valamint a  kijelölt szervezetek tevékenységének részletes szabályairól szóló  
315/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 12. § (2) bekezdésében meghatározottakon túl
a) bemutatja a nemzetközi tanúsítási rendszerekben kapott elismeréseket, ha vannak ilyenek, és
b) csatolja a nemzeti szabványként ki nem hirdetett szabványokat, döntvényeket, műszaki előírásokat.

3. A kérelmező alkalmasságának, felkészültségének vizsgálata az akkreditált státusz odaítéléséről 
szóló határozat hiányában

3. § (1) Ha a  kérelmező nem rendelkezik az  Msztv. 6.  § (3)  bekezdés a)  pontja szerinti, a  megfelelőségértékelési területen 
egyes tevékenységek végzésére való felkészültséget igazoló akkreditált státusz odaítéléséről szóló határozattal, 
a kérelmező alkalmasságának, felkészültségének megítélésére a kijelölő hatóság megvizsgálja a kérelmező
a) kérelmezett megfelelőségértékelési területnek megfelelő szervezeti felépítését;
b) minőségbiztosítási rendszerének meglétét és működését;
c) megfelelőségértékelési tevékenységet végző személyzete tekintetében

ca) az adott megfelelőségértékelési tevékenység elvégzéséhez szükséges szakmai képzettség és 
szakmai gyakorlat meglétét,

cb) a felelősség telepítésének rendjét,
cc) az R. 2. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározottak ismeretét,
cd) vizsgálati eredményeinek értékelése során alkalmazott módszertant és a  vizsgálati eredmények 

dokumentálását, ha a  vizsgálati eredmények értékelése a  kérelmező megfelelőségértékelési 
tevékenységének része,

ce) a tanúsítványok elkészítéséhez szükséges ismeret meglétét, ha a kérelmező megfelelőségértékelési 
tanúsítást is végez,

cf ) az értékelés által érintett termékekre vonatkozó gyártástechnológia ismeretét;
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d) a megfelelőségértékeléshez szükséges műszaki és adminisztratív feltételek meglétét, így
da) a kérelmező kérelmezett megfelelőségértékelési területtel kapcsolatos belső eljárási rendjének 

a szabályozottságát (működési és eljárási szabályzat),
db) az R. 2. § (2) bekezdés b) és c) pontjában meghatározott feltételek teljesülését,
dc) ha a  kérelmező megfelelőségértékelési vizsgálatot végez, az  előírásoknak megfelelő vizsgáló 

laboratóriumok, vizsgáló- és mérőeszközök, berendezések rendelkezésre állását,
dd) az adminisztrációs feladatok ellátásához szükséges eszközök meglétét,
de) a nyilvántartások, jelentések, tanúsítványok megőrzését,
df ) az R. 2. § (2) bekezdés e) pontjában meghatározott részvétel vagy tájékoztatás biztosítottságát.

 (2) Ha a kérelmező a megfelelőségértékelési tevékenységek végzéséhez közreműködőt vesz igénybe, az  (1) bekezdés 
szerinti vizsgálat kiterjed a közreműködőre is.

4. Kijelölés, az éves jelentés, valamint a kijelölt szervezetek kijelölést követő ellenőrzése

4. §  A kijelölő hatóság R. 15. §-a szerinti döntése 5 évig hatályos.

5. § (1) A  kijelölt szervezet az  előző évben végzett megfelelőségértékelő tevékenységéről készített jelentését  
(a továbbiakban: éves jelentés) minden évben január 31-éig megküldi a kijelölő hatóságnak.

 (2) Az éves jelentés a következőket tartalmazza:
a) a megrendelő gazdasági szereplők, a  velük megkötött szerződések, a  vizsgálati, ellenőrzési jegyzőkönyvek, 

a kiadott tanúsítványok számát, megfelelésértékelési területek szerinti bontásban,
b) a közreműködő szervezet nevét, ha a kijelölt szervezet közreműködőt vett igénybe,
c) a gazdasági szereplőknek a kijelölt szervezet tevékenységével összefüggő panaszai felsorolását és a panaszok 

kivizsgálásának eredményét,
d) a kijelölt megfelelőségértékelési területtel kapcsolatos azon képzések felsorolását, amelyeken a  kérelmező 

szervezet személyzete részt vett,
e) az R. 2. § (2) bekezdés e) pontjában meghatározott részvétel bemutatását,
f ) a kijelölt megfelelőségértékelési területen a termék forgalmazására vonatkozó rendelkezések megsértésével 

összefüggésben a  piacfelügyeleti hatóságnak és a  kijelölt megfelelőségértékelési területen működő más 
megfelelőségértékelő szervezeteknek küldött tájékoztatások számát, valamint

g) a visszavont tanúsítványok számát.

6. §  Ha a  kijelölés az  Msztv. 6.  § (3)  bekezdésének b)  pontja szerint csatolt dokumentumok alapján történt, a  kijelölő 
hatóság évente ellenőrzi a kijelölés feltételeinek meglétét és folyamatos betartását.

5. Záró rendelkezések

7. §  Ez a rendelet 2019. január 1-jén lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 495/2017. (XII. 29.) Korm. rendelethez

A kijelölésre irányuló kérelem tartalmi elemei

 1.  A kérelem – az Msztv. 6. § (2) bekezdésében meghatározottakon túl – tartalmazza
a) a kérelmező elérhetőségét és honlapcímét,
b) a foglalkoztatotti létszámot,
c) a megfelelőségértékelő tevékenység végzéséhez szükséges szakmai képesítés és gyakorlat követelményét 

teljesítő munkavállaló, vagy a  kérelmezővel munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személy 
szakterületeinek felsorolását,
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d) a kérelmezett megfelelőségértékelési tevékenységet – vizsgálat, ellenőrzés vagy tanúsítás vagy ezek 
együttesen – és az eljárással érintett termék megjelölését.

 2.  A kérelemben a kérelmező nyilatkozik, hogy
a) a kérelmezett megfelelőségértékelési tevékenység harmonizációs uniós jogi aktus hatálya alá tartozik-e, 

valamint arról, hogy rendelkezik-e arra akkreditálással,
b) az összeférhetetlenség megállapítása esetén rendelkezik-e a  függetlenség helyreállítására vonatkozó 

eljárással,
c) ha a kijelölést

ca) vizsgálatra kéri, és már végzett vizsgálatot a  kérelmezett megfelelőségértékelési területen, úgy 
a kérelem benyújtását megelőző két évben elvégzett vizsgálatok számáról,

cb) ellenőrzésre kéri, és már végzett ellenőrzést a  kérelmezett megfelelőségértékelési területen, úgy 
a kérelem benyújtását megelőző két évben lefolytatott ellenőrzések számáról, vagy

cc) tanúsításra kéri, és már végzett tanúsítást a  kérelmezett megfelelőségértékelési területen, úgy 
a kérelem benyújtását megelőző két évben lefolytatott eljárások számáról,

d) a megfelelőségértékelési tevékenység végzésére irányuló szerződés részévé váló általános szerződési 
feltételei megfelelnek-e az R. 4. §-ában foglaltaknak,

e) rendelkezik-e az  előző évi megfelelőségértékelési tevékenységéről készített, a  kijelölő hatósághoz évente 
benyújtandó jelentés alapjául szolgáló, a  kijelölt megfelelőségértékelési területhez igazított éves jelentés 
mintájával,

f ) rendelkezik-e eljárással a kiadott tanúsítványok alkalmazásának ellenőrzésére,
g) rendelkezik-e a  tanúsítvány hatályának korlátozására, felfüggesztésére, visszavonására vonatkozó eljárással, 

ha a tanúsított termék már nem elégíti ki a vonatkozó követelményeket,
h) rendelkezik-e eljárással a  megfelelőségértékelési tevékenysége során kiadott dokumentumok – így 

különösen vizsgálati, ellenőrzési jegyzőkönyvek, tanúsítványok – őrzésére és a  megismert bizalmas 
információk kezelésére vonatkozóan,

i) a megfelelőségértékelési tevékenység során megismert üzleti titok és bizalmas információ megtartását 
vállalja-e,

j) rendelkezik-e kidolgozott eljárással
ja) a kijelölő hatóság Msztv. 5.  § (4)  bekezdés szerinti, R. 5.  § (1)  bekezdés, valamint R. 8.  § (1) és 

(3) bekezdés szerinti,
jb) a megfelelőségértékelési tevékenységet végző személyzet R. 2. § (2) bekezdés e) pontja szerinti,
jc) az R. 2. § (5) bekezdés szerinti,
jd) a hatáskörrel rendelkező piacfelügyeleti hatóság R. 8. § (2) bekezdése szerinti,
je) más megfelelőségértékelési szervezetek és – bejelentett szervezet esetén – más bejelentett 

szervezetek R. 8. § (4)–(5) bekezdés szerinti
tájékoztatására vonatkozóan,

k) tanúsító szervezetként megköveteli-e, hogy a  megfelelőségértékelést megrendelők tartsanak nyilván 
minden, a tanúsított termékkel kapcsolatos panaszt és az azok rendezésére tett intézkedéseket.

 3.  A kérelmező közreműködő igénybevétele esetén nyilatkozik
a) a közreműködő elérhetőségéről az általa végzendő feladatokról,
b) arról, hogy vállalja a megrendelő beleegyezésének beszerzését,
c) arról, hogy a  közreműködő laboratóriumai megfelelnek a  vizsgáló laboratóriumok felkészültségének 

követelményeire vonatkozó előírásoknak,
d) arról, hogy az  ellenőrzést végző közreműködő megfelel az  ellenőrzést végző szervezetek működésének 

feltételeire vonatkozó előírásoknak.
 4.  A kérelmező a kérelemben nyilatkozik, hogy ha a kijelölést tanúsításra kéri, van-e eljárása a tevékenységével érintett 

szervezetek, termékek és tanúsítványok jegyzékének elkészítésére, ennek karbantartására, valamint hozzáférhetővé 
tételére.

 5.  A kérelmező felsorolja az értékelők elérhetőségét, az értékelt tevékenység fajtáit, az értékelés tárgyát és az okiratok 
számát, valamint az értékelés időpontját és érvényességét.

 6.  A  kérelmező képviselője nyilatkozik arról, hogy az  1–5.  pontokban közölt válaszok és adatok a  valóságnak 
megfelelnek.
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A Kormány 496/2017. (XII. 29.) Korm. rendelete
az atomenergia alkalmazásával összefüggő hatósági engedélyek kiadásához szükséges rendőrségi 
szakhatósági hozzájárulás szempontjairól

A Kormány az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 67/A. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk 
(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az  atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény (a  továbbiakban: Atv.) 2.  melléklet 34. sor szerinti szakkérdés 
vizsgálata érdekében a  hatóság a  fizikai védelemről és a  kapcsolódó engedélyezési, jelentési és ellenőrzési 
rendszerről szóló 190/2011. (IX. 9.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: Korm. rendelet) 4.  melléklet 2.  pontjában 
meghatározott Fizikai Védelmi Tervet a szakhatóság rendelkezésére bocsátja.

 (2) Az  Atv. 2.  melléklet 35. sor szerinti szakkérdés vizsgálata érdekében a  hatóság a  Korm. rendelet 4.  melléklet 
1. pontjában meghatározott Fizikai Védelmi Tervet a szakhatóság rendelkezésére bocsátja.

2. § (1) A  szakhatósági állásfoglalás kialakításakor az  általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv által 
vizsgálandó szakkérdés eldöntése során a  rendőrségnek az  engedélyes által benyújtott Fizikai Védelmi Tervnek 
a Korm. rendelet hatályos előírásainak való megfelelését kell vizsgálnia.

 (2) A  Korm. rendelet 6–30.  §-ában foglalt követelmények teljesítése esetén a  Korm. rendelet 2., 3. és 6.  mellékletében 
meghatározott követelményektől való eltérés lehetősége vonatkozásában a rendőrség az általa vizsgálandó szakkérdést 
abból a szempontból vizsgálja, hogy az eltérés rendészeti vonatkozásában milyen feltételek alapján engedélyezhető.

 (3) Ha a  Korm. rendelet 37.  § (5)  bekezdésében meghatározott esetben az  OAH az  eljárásába a  rendőrséget 
szakhatóságként bevonja, a  rendőrség rendészeti szempontból azt vizsgálja, hogy a  fizikai védelmi rendszernek 
az  OAH által meghatározott időpontig történő teljes kiépüléséig, a  megvalósulás ütemezésének megfelelően 
az engedélyesnek milyen átmeneti intézkedéseket kell teljesítenie.

3. §  Ez a rendelet 2018. január 1-jén lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 497/2017. (XII. 29.) Korm. rendelete
egyes energetikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. § (1) bekezdés 2. és 31. pontjában,
a 2. alcím tekintetében a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (1) bekezdés 6., 7. és 13. pontjában,
a 3. alcím tekintetében a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 132. § 1., 8., 13., 35. és 40. pontjában 
kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról szóló  
203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet módosítása

1. §  A bányászatról szóló 1993.  évi XLVIII.  törvény végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: Bt. Vhr.) az 1. §-t követően következő alcímmel egészül ki:
„(A Bt. 5. §-ához)
1/A.  § (1) Bányászati hulladékkezelő létesítmény (a  továbbiakban: hulladékkezelő létesítmény) a  bányafelügyelet 
engedélyével üzemeltethető. A bányafelügyelet a működés engedélyezéséről
a) ha a hulladékkezelő létesítmény kialakítása építési tevékenységgel nem jár, a műszaki üzemi terv jóváhagyása, vagy
b) ha a  hulladékkezelő létesítmény kialakítása építési tevékenységgel jár, annak használatbavételi vagy 
fennmaradási engedélyezési eljárása
során dönt.
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(2) Az engedélykérelem a következőket tartalmazza:
a) az üzemeltető megjelölése,
b) a hulladékkezelő létesítmény javasolt helye,
c) a bányászati hulladékok kezeléséről szóló miniszteri rendelet (a  továbbiakban: R.) szerinti bányászati hulladék-
gazdálkodási terv,
d) az R. szerinti pénzügyi garancia vagy azzal egyenértékű megfelelő intézkedés bemutatása.
(3) Ha a  hulladékkezelő létesítmény üzemeltetéséhez környezetvédelmi vagy egységes környezethasználati 
engedély szükséges, a  kérelemhez mellékelni kell a  véglegessé vált környezetvédelmi vagy egységes 
környezethasználati engedélyt.
(4) A bányafelügyelet akkor adja meg az engedélyt, ha az üzemeltető igazolja, hogy
a) az üzemeltető felkészült az R. által támasztott követelmények betartására, és
b) a hulladékkezelés nem ellentétes a hulladékról szóló törvény általános elveivel.
(5) A  bányafelügyelet a  működési engedélyezési eljárás során dönt a  bányászati hulladék-gazdálkodási terv 
jóváhagyásáról, az  üzemeltető által felajánlott pénzügyi biztosíték elfogadásáról és a  hulladékkezelő létesítmény  
R. szerinti besorolásáról.
(6) A bányafelügyelet hivatalból módosítja az engedély feltételeit, ha
a) a hulladékkezelő létesítmény üzemelésében vagy az elhelyezett hulladékban jelentős változások, így különösen 
az üzemeltető változása, a hulladék veszélyességének változása következnek be,
b) az üzemeltető által az R. szerint jelentett monitoring eredmények, valamint a végrehajtott ellenőrzések alapján 
indokolt,
c) az Európai Unió által nyilvántartott, elérhető technikában beálló jelentős változás következik be.
(7) Az engedélyben foglalt információkat a bányafelügyelet az  illetékes nemzeti és közösségi statisztikai hivatalok 
számára hozzáférhetővé teszi statisztikai célból történő megkeresés esetén. Az  üzleti titkot képező információk 
–  különösen az  üzleti kapcsolatok, a  költségösszetevők és a  gazdaságosan kitermelhető ásványvagyon 
mennyisége – nem hozhatók nyilvánosságra.
1/B.  § (1) A  bányafelügyelet az  engedélykérelem benyújtását követő 5 napon belül a  hivatalában, valamint 
a  hulladékkezelő létesítmény helye szerint illetékes települési önkormányzat hivatalának hirdetőtábláján 
közleményt tesz közzé, amely tartalmazza:
a) az engedélykérelmet,
b) ha az  engedélykérelemről hozott döntés konzultáció tárgyát képezi az  Európai Unió tagállamai között, az  erre 
vonatkozó tájékoztatást,
c) tájékoztatást arról, hogy a  bányafelügyelettől az  üggyel kapcsolatban felvilágosítás kérhető, arra észrevétel 
tehető, valamint ezek módját és határidejét, a bányafelügyelet kapcsolattartásra szolgáló elérhetőségét,
d) a döntés során irányadó szempontokat,
e) az engedély vagy az engedély feltételeinek módosítása esetén az arra vonatkozó javaslatról tájékoztatást,
f ) az üggyel kapcsolatos információk közzétételének helyét, idejét és módját, és
g) az R. szerinti nyilvánosság (a továbbiakban: nyilvánosság) megfelelő felkészülését és részvételét biztosító egyéb 
intézkedéseket.
(2) Az önkormányzat jegyzője biztosítja a bányafelügyelet által megküldött engedélyezési dokumentációba történő 
betekintést a  R. szerinti érintett nyilvánosság (a  továbbiakban: érintett nyilvánosság) számára az  engedélyezési 
dokumentáció kézhezvételét követően.
(3) A bányafelügyelet a közzétételt követően az érintett nyilvánosság számára hivatalában hozzáférhetővé teszi
a) az engedélykérelmet és az  ahhoz kapcsolódó egyéb hatósági döntéseket, szakértői véleményeket, és 
a nyilvánossággal közölt valamennyi információt,
b) az (1)  bekezdésben meghatározott tájékoztatáson felül minden olyan információt, amely kapcsolódik az  1/A.  § 
szerinti döntéshez, és amely csak azután áll rendelkezésre, miután a  nyilvánosság tájékoztatása az  (1)  bekezdés 
szerint megtörtént.
(4) Az  érintett nyilvánosság az  (1)  bekezdés szerinti közlemény közzétételét követő 8 napon belül 
a bányafelügyeletnél észrevételt tehet és konzultációt kezdeményezhet. A bányafelügyelet az érintett nyilvánosság 
észrevételét és véleményét a döntéshozatal során érdemben köteles vizsgálni és megfelelően figyelembe venni.
(5) A  bányafelügyelet a  döntéséről az  (1)  bekezdésben meghatározott módon, a  határozat közzétételével 
tájékoztatja az érintett nyilvánosságot.
(6) Az engedélyek 1/A. § (6) bekezdése szerinti módosítására irányuló eljárás során e § rendelkezéseit megfelelően 
alkalmazni kell.”
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2. §  A Bt. Vhr. az 1/C. §-t megelőzően a következő alcím címmel egészül ki:
„(A Bt. 6. §-ához)”

2. A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 
273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet módosítása

3. §  A villamos energiáról szóló 2007.  évi LXXXVI.  törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. 
(X. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vet. Vhr.) az 1. §-t követően a következő alcímmel egészül ki:
„(A VET 6. §-ához)
Az 50 MW, és az ezt meghaladó névleges teljesítőképességű erőművek biztonsági energiaforrás-készletének felhasználása
1/A.  § (1) Az  50 MW, és az  ezt meghaladó névleges teljesítőképességű erőműre vonatkozó termelői működési 
engedélyes az  átviteli rendszerirányító álláspontját is tartalmazó kérelmére – ha jogszabály másként nem 
rendelkezik – a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) elnöke engedélyezheti 
a miniszteri rendelet szerinti biztonsági energiaforrás-készlet felhasználását, ha a termelői működési engedélyes egy 
vagy több erőművének normatív energiahordozó-készlete olyan mértékben csökken, hogy az  a  villamos energia 
folyamatos termelését veszélyezteti.
(2) Az  (1)  bekezdés szerint felhasznált biztonsági energiaforrás-készlet visszapótlásának határidejéről a  Hivatal 
elnöke határoz.
(3) A Hivatal elnöke az e § szerint hozott határozatait az átviteli rendszerirányítónak is megküldi.”

4. §  A Vet. Vhr. 113. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„113.  § Az  egyetemes szolgáltatónak a  VET 145.  § (4)  bekezdése szerinti árszabás áraira vonatkozó javaslatához 
– az ár átlagára vonatkozó számításokon kívül – árszabásonként is be kell mutatnia az alkalmazni kívánt díjtételeket, 
valamint az azokat megalapozó számításokat.”

5. § (1) A Vet. Vhr. 1. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
 (2) A Vet. Vhr. 15. számú melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
 (3) A Vet. Vhr. 22. számú melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

6. §  A Vet. Vhr.
a) 2. §-ában a „Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal)” szövegrész helyébe 

a „Hivatal” szöveg,
b) 110. § (3) bekezdésében az „a szervezett villamosenergia-piacon való értékesítési kötelezettsége keretében” 

szövegrész helyébe az  „a szervezett villamosenergia-piacon, illetve a  villamos energiához kapcsolódó 
származtatott ügylettel kereskedést biztosító, a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény szerinti szabályozott 
piacon” szöveg,

c) 113/A.  § (2)  bekezdésében az  „a VET 98.  §-ában, valamint 145.  §-ában foglalt jogkövetkezményeket 
alkalmazza.” szövegrész helyébe az „a VET 96–98. §-ában, valamint a 141. § (12) bekezdésében meghatározott 
jogkövetkezményeket alkalmazza.” szöveg,

d) 113/A. § (3) bekezdésében a „március 31-ig” szövegrész helyébe az „április 30-ig” szöveg
lép.

3. A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló  
19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet módosítása

7. §  A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: Get. Vhr.) a következő 28/A. §-sal egészül ki:
„28/A.  § Ha a  földgázkereskedő egyetemes szolgáltatásra vonatkozó engedéllyel is rendelkezik, az  engedélyes 
a nyilvántartásaiban és a rendszerhasználati szerződésekben az egyetemes szolgáltatás keretében földgázt vételező 
felhasználók ellátásához szükséges földgázmennyiségre vonatkozó adatokat elkülönítetten tartja nyilván és kezeli.”
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8. §  A Get. Vhr. 89. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A  (4)  bekezdés szerinti feladatai ellátása során az  elosztó és a  szállítási rendszerüzemeltető az  egyetemes 
szolgáltatás keretében vételező felhasználók tekintetében az adatokat elkülönítetten tartja nyilván és kezeli.”

9. §  A Get. Vhr. 2. számú melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

10. §  Hatályát veszti a Get. Vhr. 132. § (1) bekezdés b), c) és h) pontja.

4. Záró rendelkezések

11. §  Ez a rendelet 2018. január 1-jén lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 497/2017. (XII. 29.) Korm. rendelethez

A Vet. Vhr. 1. számú melléklete a következő 4.10. ponttal egészül ki:
„4.10. Az  előre fizetős mérő használatával vételezett villamos energia mennyisége és ára vonatkozásában 
az egyetemes szolgáltató – a hibás mérés kivételével – utólagos elszámolás-korrekciót nem alkalmazhat.”

2. melléklet a 497/2017. (XII. 29.) Korm. rendelethez
„15. számú melléklet a 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelethez

1. Villamosenergia-kereskedelmi engedély kérelemhez benyújtandó dokumentumok
1.1. Az 54. §-ban meghatározott dokumentumok.
1.2. Az  adott és a  következő naptári vagy üzleti évre szóló, független könyvvizsgáló által ellenőrzött üzleti terv 

részletes ismertetése.
1.3. Külföldi kérelmező esetén nyilatkozat és igazolás arra vonatkozóan, hogy a  kérelmező bejegyzésének 

helye szerinti országban milyen jogosultság vagy engedély alapján végzi villamosenergia-kereskedelmi 
tevékenységét.

1.4. Külföldi kérelmező esetén a 79. § (3) bekezdésében foglalt igazolás.
1.5. Külföldi kérelmező esetén a  VET 88.  § (1)  bekezdés b)  pontjában meghatározott feltételek teljesítésének 

igazolása, valamint a képviselő megnevezése, képviseleti jogának igazolása és az elérhetőségére vonatkozó 
adatok.

1.6. Az  alkalmazni kívánt üzletszabályzat tervezetének szövege vagy a  VET 72.  § (5)  bekezdése szerinti 
üzletszabályzat készítés alóli felmentésre irányuló kérelem.

2. Korlátozott villamosenergia-kereskedelmi engedély kérelemhez benyújtandó dokumentumok
2.1. Az 54. §-ban meghatározott dokumentumok.
2.2. Az  adott és a  következő naptári vagy üzleti évre szóló, független könyvvizsgáló által ellenőrzött üzleti terv 

részletes ismertetése.
2.3. Külföldi kérelmező esetén nyilatkozat és igazolás arra vonatkozóan, hogy a  kérelmező bejegyzésének 

helye szerinti országban milyen jogosultság vagy engedély alapján végzi villamosenergia-kereskedelmi 
tevékenységét.

2.4. Külföldi kérelmező esetén a 79. § (3) bekezdésében foglalt igazolás.
2.5. Külföldi kérelmező esetén a  VET 88.  § (2) vagy (3)  bekezdésében meghatározott feltételek teljesítésének 

igazolása, valamint a képviselő megnevezése, képviseleti jogának igazolása és az elérhetőségére vonatkozó 
adatok.”
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3. melléklet a 497/2017. (XII. 29.) Korm. rendelethez

A Vet. Vhr. 22. számú melléklet 1. pont 1.3. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az alkalmazott berendezésektől függetlenül)
„1.3. gyári szám, ha az rendelkezésre áll,”

4. melléklet a 497/2017. (XII. 29.) Korm. rendelethez

A Get. Vhr. 2. számú melléklete a következő 6.18. ponttal egészül ki:
„6.18. Az  előre fizetős mérő használatával vételezett földgáz mennyisége és ára vonatkozásában az  egyetemes 
szolgáltató – a hibás mérés kivételével – utólagos elszámolás-korrekciót nem alkalmazhat.”

A Kormány 498/2017. (XII. 29.) Korm. rendelete
a költségvetési intézmények fosszilis energia felhasználásának csökkentése érdekében napelemes 
villamosenergia-termelő erőmű működtetéséről szóló 232/2015. (VIII. 20.) Korm. rendelet módosításáról

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

1. §  A költségvetési intézmények fosszilis energia felhasználásának csökkentése érdekében napelemes villamosenergia-
termelő erőmű működtetéséről szóló 232/2015. (VIII. 20.) Korm. rendelet 9.  § (2)  bekezdése helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
„(2) Az  e  rendelet szerinti általános forgalmi adó alapjának meghatározása – a  végfelhasználó által fizetendő díjai 
szempontjából neki kedvezőbb módon – a  villamos energia egyetemes szolgáltatás árképzéséről szóló miniszteri 
rendelet szerinti közintézményi árszabás alapján, vagy a végfelhasználó által a közte és a villamosenergia-kereskedő 
között létrejött villamosenergia-kereskedelmi szerződésben meghatározott villamos energia értékesítési ára alapján 
történik.”

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök



38804 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2017. évi 231. szám 

A Kormány 499/2017. (XII. 29.) Korm. rendelete
a társasházkezelő, az ingatlankezelő, az ingatlanközvetítő, valamint az ingatlanvagyon-értékelő és 
-közvetítő szolgáltatói tevékenység üzletszerűen történő végzésének feltételeiről és a nyilvántartásba vétel 
részletes szabályairól

A Kormány a  lakások és helyiségek bérletére, valamint az  elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi 
LXXVIII. törvény 87/A. és 87/B.  §-ában, a  társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény 65.  § 1.  pontjában és 66.  §-ában, 
valamint a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény 53. § 
a)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 15.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva 
a következőket rendeli el:

1. §  Az üzletszerű
a) társasházkezelő vagy ingatlankezelő,
b) ingatlanközvetítő vagy ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítő
tevékenység (a  továbbiakban együtt: szolgáltatási tevékenység) végzéséhez szükséges bejelentést 
az ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóságnál (a továbbiakban: hatóság) kell megtenni.

2. §  A Kormány
a) az üzletszerű társasházkezelői és üzletszerű ingatlankezelői tevékenység tekintetében hatóságként 

a  szolgáltató lakóhelye vagy székhelye szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi 
kerületi) hivatalát jelöli ki,

b) az üzletszerű ingatlanközvetítői, valamint az  üzletszerű ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítői tevékenység 
tekintetében hatóságként a  szolgáltató lakóhelye vagy székhelye szerint illetékes megyeszékhely szerinti 
városi önkormányzat jegyzőjét, Pest megyében a megyei önkormányzat főjegyzőjét, Budapesten a Fővárosi 
Önkormányzat Főjegyzőjét jelöli ki. Az  ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatósági eljárásban a  jegyző, illetve 
a főjegyző a megye, illetve a főváros területére kiterjedő illetékességgel jár el.

3. §  Szolgáltatási tevékenységet olyan
a) természetes személy szolgáltató végezhet, aki

aa) a  nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és 
vizsgakövetelményeiről szóló miniszteri rendelet szerinti társasházkezelői, ingatlankezelői, 
ingatlanközvetítői vagy ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítői szakképesítéssel (a  továbbiakban: 
szakképesítés) rendelkezik, és

ab) olyan gazdálkodó szervezet személyesen közreműködő tagja, alkalmazottja vagy foglalkoztatottja, 
melynek tevékenységi köre az  általa nyújtani kívánt, mindenkor hatályos TEÁOR nómenklatúra 
szerinti ingatlanügynöki vagy -kezelési szolgáltatásra is kiterjed,

b) gazdálkodó szervezet szolgáltató végezhet,
ba) amelynek tevékenységi köre az  általa nyújtani kívánt, mindenkor hatályos TEÁOR nómenklatúra 

szerinti ingatlanügynöki vagy -kezelési szolgáltatásra is kiterjed, és
bb) amely legalább egy olyan személyesen közreműködő taggal, alkalmazottal vagy − egyéni vállalkozó 

esetén, ha a  tevékenységet nem maga látja el, legalább egy olyan − foglalkoztatottal rendelkezik, 
aki a  hatóság által vezetett, általa nyújtani kívánt szolgáltatásra vonatkozó, e  rendelet szerinti 
nyilvántartásban szerepel.

4. § (1) A  bejelentés a  szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 
2009.  évi LXXVI. törvény 22.  § (1)  bekezdésében meghatározott adatokon túl – üzletszerű ingatlanközvetítő 
vagy ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítő tevékenység esetén – a  lakások és helyiségek bérletére, valamint 
az  elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 64/C.  § (3)  bekezdésében 
meghatározott adatokon is túlmenően – tartalmazza
a) a szolgáltatási tevékenység során használni kívánt nyelv vagy nyelvek megjelölését,
b) a hatósággal való kapcsolattartás módját,
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c) természetes személy szolgáltató esetén
ca) a szakképesítését tanúsító bizonyítvány számát, kiadása helyét és időpontját, valamint az azt kiállító 

intézmény megjelölését,
cb) a szolgáltató munkáltatójának nevét és székhelyét,

d) gazdálkodó szervezet szolgáltató esetén
da) a szolgáltató cégjegyzékszámát, egyéni vállalkozó esetén a hatósági nyilvántartásba vételi számát,
db) a szolgáltató tevékenységi körét,
dc) a képviseletre jogosult személy − egyéni vállalkozó esetén a saját − nevét, lakóhelyét,
dd) a  gazdálkodó szervezet 3.  § b)  pont bb)  alpontja szerinti személyesen közreműködő tagja, 

alkalmazottja vagy foglalkoztatottja nevét és az e rendelet szerinti nyilvántartásba vételi számát.
 (2) Tevékenységi körként

a) az üzletszerű ingatlankezelő szolgáltatás mellett az üzletszerű társasházkezelő,
b) az üzletszerű ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítő szolgáltatás mellett az üzletszerű ingatlanközvetítő
szolgáltatás egy bejelentésben megjelölhető.

 (3) A szolgáltatónak a feltételek teljesítésével összefüggésben igazolni kell
a) a szakképesítés meglétét,
b) a munkaviszony vagy foglalkoztatási jogviszony fennállását hitelt érdemlő módon,
c) a  bejelentő lakóhelye vagy székhelye szerint illetékes önkormányzati adóhatóságnál fennálló köztartozás-

mentességét és − ha az  igénylő nem szerepel az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozásmentes 
adózói adatbázisban − az állami adóhatóságnál fennálló köztartozás-mentességét,

d) a  büntetlen előéletet és annak tényét, hogy a  szolgáltató nem áll a  bejelentés tárgyát képező szolgáltatási 
tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt.

5. § (1) A hatóság a szolgáltatókról nyilvántartást vezet.
 (2) A nyilvántartást szolgáltatási tevékenységenként elkülönítve kell vezetni

a) a társasházkezelő szolgáltatási tevékenységet végző természetes személyekről és gazdálkodó szervezetekről,
b) az ingatlankezelő szolgáltatási tevékenységet végző természetes személyekről és gazdálkodó szervezetekről,
c) az  ingatlanközvetítő szolgáltatási tevékenységet végző természetes személyekről és gazdálkodó 

szervezetekről,
d) ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítői szolgáltatási tevékenységet végző természetes személyekről és 

gazdálkodó szervezetekről.

6. § (1) A hatóság törli a nyilvántartásból a szolgáltatót, ha
a) ilyen tevékenység gyakorlásától eltiltó jogerős bírósági ítélet hatálya alatt áll,
b) a természetes személy szolgáltató meghalt vagy a nyilvántartásból való törlését kéri,
c) a gazdálkodó szervezet szolgáltató ellen a bíróság felszámolási vagy kényszertörlési eljárást rendelt el,
d) a  gazdálkodó szervezet szolgáltatót a  cégbíróság hivatalból törölte a  cégnyilvántartásból vagy az  egyéni 

vállalkozót a hatóság törölte az egyéni vállalkozók hatósági nyilvántartásából, vagy
e) a  pénzmosás és a  terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi 

LIII. törvény (a  továbbiakban: Pmt.) rendelkezéseinek megsértésére vagy a  Pmt.-ben meghatározott 
kötelezettségek nem megfelelő teljesítésére tekintettel a  felügyeletet ellátó szerv kezdeményezte 
az  ingatlanközvetítő vagy az  ingatlanközvetítő ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítői szolgáltatási 
tevékenységet végző szolgáltató nyilvántartásból történő törlését.

 (2) A  hatóság − az  a) és b)  pont esetén a  tiltásra okot adó körülmény megszüntetésétől számított 1 év időtartamra, 
a c) pont esetén a feltétel biztosításáig, a d) pont esetén a büntetett előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények 
alól való mentesülés időpontjáig − megtiltja a szolgáltatási tevékenység végzését annak a szolgáltatónak,
a) aki a hatósági ellenőrzést akadályozza,
b) aki az e rendelet szerinti nyilvántartásban szereplő adatokban bekövetkező változást legkésőbb a változástól 

számított 5 munkanapon belül a hatóság részére nem jelenti be és e kötelezettségének a hatóság felhívására 
sem tesz eleget,

c) aki vagy amelynek személyesen közreműködő tagja vagy alkalmazottja vagy foglalkoztatottja a szolgáltatási 
tevékenység folytatásának feltételével már nem rendelkezik,

d) akit gazdasági vagy vagyon elleni bűncselekmény miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek.
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7. §  Ez a rendelet 2018. január 1-jén lép hatályba.

8. §  E  rendelet rendelkezéseit a  szolgáltatási tevékenység végzésének e  rendelet hatálybalépését megelőzően tett 
bejelentésére és nyilvántartásba vételére is alkalmazni kell.

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

10. §  Hatályát veszti
a) az ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóságok kijelöléséről szóló 217/2009. (X. 2.) Korm. rendelet, valamint
b) a társasházkezelő, az ingatlankezelő, az ingatlanközvetítő, valamint az ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítő 

szolgáltatói tevékenység üzletszerűen történő végzésének feltételeiről és a  nyilvántartásba vétel részletes 
szabályairól szóló 23/2013. (VI. 28.) NGM rendelet.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 500/2017. (XII. 29.) Korm. rendelete
a honvédelmi foglalkoztatók vonatkozásában a munkaügyi hatósági jogkör gyakorlójának kijelöléséről, 
valamint a honvédelmi foglalkoztatók esetében a rendezett munkaügyi kapcsolatok igazolásáról

A Kormány a munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény 9. § (5b) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a 2.  § és a  4.  § a)  pontja tekintetében az  államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109.  § (1)  bekezdés 15.  pont 
b) alpontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A  Kormány a  munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény 9.  § (5b)  bekezdése szerinti honvédelmi 
foglalkoztatók (a  továbbiakban: honvédelmi foglalkoztató) vonatkozásában a  munkaügyi hatósági jogkör 
gyakorlójaként, országos illetékességgel a honvédelemért felelős minisztert jelöli ki.

2. §  Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 82. § (4) bekezdésében 
meghatározott dokumentumok helyett a  honvédelmi foglalkoztató esetében a  rendezett munkaügyi kapcsolatok 
megállapításának alapjául a honvédelemért felelős miniszter által kiállított igazolás szolgál.

3. §  Ez a rendelet 2018. január 1-jén lép hatályba.

4. §  Hatályát veszti
a) az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 82. § (5) bekezdés 

b) pontja,
b) a  honvédelmi foglalkoztatók vonatkozásában a  munkaügyi hatósági feladatokat ellátó egyes szervek 

kijelöléséről szóló 358/2015. (XII. 2.) Korm. rendelet.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 501/2017. (XII. 29.) Korm. rendelete
a honvédelem térképészeti támogatásáért felelős szerv kijelöléséről, hatósági hatásköréről és eljárásának 
egyes szabályairól

A Kormány a  földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény 38.  § (1)  bekezdés h)  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A  Kormány a  honvédelem térképészeti támogatásáért felelős szervként a  Magyar Honvédség Geoinformációs 
Szolgálatot (a továbbiakban: MH GEOSZ) jelöli ki.

2. § (1) Az MH GEOSZ hatósági hatáskörében első fokon, országos illetékességgel eljárva végzi
a) a honvédelmért felelős miniszter felelősségi körébe tartozó állami térképi adatbázisok állami átvételét,
b) a honvédelemért felelős miniszter felelősségi körébe tartozó állami térképi adatbázisok alapján készülő 

sajátos célú, tematikus adatbázisok, térképek, termékek készítésének és sokszorosításának engedélyezését,
c) a légi távérzékelés engedélyezését és a távérzékelt adatok ellenőrzését, valamint
d) a katonai tájékoztatási hálózat pontjainak megszüntetésére vagy áthelyezésére irányuló kérelmek elbírálását.

 (2) Az  (1)  bekezdés b)–d)  pontjában meghatározott engedély iránti kérelem az  ügyfélkapun keresztül, vagy 
az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló kormányrendelet szerinti, más szolgáltatás igénybevételével is 
benyújtható.

3. §  Ez a rendelet 2018. január 1-jén lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 502/2017. (XII. 29.) Korm. rendelete
a katonai munkavédelmi hatóság kijelöléséről, valamint sajátos feladatairól és hatásköreinek ellátásáról

A Kormány
a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 6. § tekintetében a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 238. § (1) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. §  E rendelet alkalmazásában
a) állományilletékes parancsnok: a  honvédelemért felelős miniszter (a  továbbiakban: miniszter) által vezetett 

minisztérium (a  továbbiakban: minisztérium) tekintetében a  közigazgatási államtitkár, más honvédségi 
szervezet és a  Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat (a  továbbiakban: KNBSZ) tekintetében a  szervezet 
parancsnoka, vezetője,

b) csapatpróba: olyan vizsgálat, amely annak megállapítására irányul, hogy a  rendszeresítésre tervezett 
hadfelszerelés megfelel-e a tervezett szolgálati feladatok szerinti alkalmazási követelményeknek,

c) foglalkozási megbetegedés: a  munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (a  továbbiakban: Mvt.) 87.  § 
1. pont 1/D. alpontja szerinti egészségkárosodás,

d) hadfelszerelés: a  honvédelmi szervezetek tevékenységéhez szükséges valamennyi olyan termék, amelyet 
az  ipar és a  kereskedelem katonai célokra gyárt vagy szállít, beszerzését jogszabály szabályozza és polgári 
kereskedelmi forgalomba nem, vagy csak külön engedéllyel kerülhet,

e) katonai védőeszköz: kizárólag, illetve elsődlegesen katonai célra kifejlesztett, gyártott, hazai, illetve külföldi 
forrásból beszerzett és külön eljárással rendszeresített, a  veszélyforrás kiküszöbölésére vagy annak károsító 
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hatása csökkentésére szolgáló, a  személyi állomány szolgálati, kiképzési feladatainak ellátásához használt, 
alkalmazott egyéni vagy kollektív védő funkciójú felszerelés, hadfelszerelés, tárgy, eszköz, ide nem értve 
a honvédségi tűzoltó alegységek védőfelszerelését,

f ) központi pénzügyi szervezet: a  Honvédség központi pénzügyi és számviteli, ingatlanfenntartási és 
üzemeltetési, logisztikai, valamint központosított igazgatási feladatokat ellátó szervezete,

g) rendszeresítés: olyan szabályozott eljárás, amelynek eredményeként a  munkaeszköz, hadfelszerelés, katonai 
védőeszköz felvételre kerül a Honvédség rendszerébe,

h) szolgálati eredetű betegség: a  Honvédség hivatásos és szerződéses állományú, a  KNBSZ hivatásos 
állományú tagját, valamint a  tényleges szolgálatot teljesítő önkéntes tartalékos katonát érintő, foglalkozási 
megbetegedésként bejelentendő egészségkárosodás.

2. A munkavédelmi hatóság kijelölése

2. §  A  Kormány a  honvédségi szervezetek, a  miniszter vagyonkezelésében lévő területen honvédelmi érdeket is 
szolgáló telepített munkahely, illetve ideiglenes építési munkahely, a  KNBSZ, valamint a  miniszter tulajdonosi 
jogkörébe tartozó gazdasági társaságok tekintetében a  munkavédelmi hatósági jogkör gyakorlójaként, országos 
illetékességgel a minisztert jelöli ki.

3. A munkavédelmi hatósági eljárással kapcsolatos szabályok

3. § (1) A  munkavédelmi felügyelő országos illetékességgel, a  feladat- és hatáskörébe tartozó valamennyi munkahelyen 
jogosult helyszíni ellenőrzést végezni.

 (2) A  munkavédelmi hatóság a  Honvédség és a  KNBSZ szervezeteinél egyes ellenőrzési feladatait a  Honvédelmi 
Minisztérium Költségvetés Gazdálkodási Információs Rendszere integrált emberi erőforrás-gazdálkodási alrendszere 
adatainak felhasználásával látja el.

 (3) A munkavédelmi hatóság távadatszolgáltatás vizsgálatával végzi az elektronikus ügyintézés keretében megküldött 
honvédelmi és munkabaleseti jegyzőkönyvek nyilvántartásba vételéhez kapcsolódó ellenőrzési feladatokat.

4. § (1) A munkavédelmi hatóság – az Mvt. 84. § (1) bekezdésében meghatározott jogkörökön túl – jogosult
a) a  hadfelszerelés, valamint a  katonai védőeszköz használatát felfüggeszteni, ha az  nem rendelkezik az  Mvt. 

18. § (3) vagy (4) bekezdésében meghatározott dokumentummal,
b) a  rendszeresítésért és az  üzemeltetésért felelőst, valamint az  állományilletékes parancsnokot felhívni 

az  egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés, szolgálatteljesítés követelményeinek 
teljesítésére,

c) a  rendszeresítésért és az  üzemeltetésért felelőst, valamint az  állományilletékes parancsnokot a  feltárt 
hiányosságok meghatározott határidőn belül történő megszüntetésére kötelezni,

d) a  munkavállalók egészségét, testi épségét közvetlenül fenyegető veszély esetén – annak elhárításáig – 
elrendelni a  veszélyes szolgálati tevékenység végzésének, illetve szolgálatteljesítési hely, lő-, gyakorlótér, 
egyéb kiképzési létesítmény, műhely, munkaeszköz, haditechnikai eszköz, hadfelszerelés használatának 
felfüggesztését, valamint

e) a  rendszeresítésért és az  üzemeltetésért felelőst kötelezni a  munkaeszközhöz, haditechnikai eszközhöz, 
hadfelszereléshez, katonai védőeszközhöz előírt iratok átadására, ha azokat a  használó szervezet számára 
nem biztosították.

 (2) A  munkavédelmi hatóság ellenőrzése alapján elrendelt döntés végrehajtásáról a  kötelezett tájékoztatja 
a munkavédelmi hatóságot.

5. § (1) A  veszélyes katonai technológia időszakos biztonsági felülvizsgálata személyi feltételeinek biztosítása érdekében 
a  munkavédelmi hatóság nyilvántartást vezet. A  nyilvántartás tartalmazza a  munkabiztonsági szakértő nevét, 
szakterületét és elérhetőségét.

 (2) A munkabiztonsági szakértő nyilvántartásba való felvételére önkéntes jelentkezés alapján kerülhet sor.
 (3) A nyilvántartásból törölni kell a munkabiztonsági szakértőt

a) ha szakértői engedélyét visszavonták vagy meghosszabbítására az időbeli hatálya alatt nem került sor,
b) ha a nyilvántartásból való törlését kéri, vagy
c) halála esetén.
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 (4) A nyilvántartásba vételre vonatkozó eljárási szabályokat és a nyilvántartást a minisztérium hivatalos honlapján közzé 
kell tenni.

6. § (1) A  honvédelemről és a  Magyar Honvédségről, valamint a  különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről 
szóló 2011. évi CXIII. törvény szerinti tényleges katonai állományba tartozó személyt érintő baleset, vagy baleset 
miatt bekövetkező halálának honvédelmi balesetként vagy honvédelmi úti balesetként történő elismerése esetén, 
a  munkavédelmi hatóság eljárása során minősítő határozatban dönt a  honvédelmi baleset szolgálati kötelmekkel 
való összefüggésének minősítéséről.

 (2) A szolgálati eredetű betegség vagy betegség miatt bekövetkező halál szolgálati kötelmekkel való összefüggéséről 
a munkavédelmi hatóság eljárása során minősítő határozatban dönt.

 (3) A munkavédelmi hatóság az (1) és (2) bekezdés szerinti ügyben hozott végleges határozatáról vagy a közigazgatási 
perben hozott jogerős bírósági döntésről értesíti
a) baleset esetén a központi pénzügyi szervezetet,
b) betegség esetén

ba) az azt észlelő orvost és a bejelentő orvost,
bb) a központi pénzügyi szervezetet, illetve
bc) a  társadalombiztosítási kifizetőhelyet, ennek hiányában az  egészségbiztosítási pénztári 

feladatkörben eljáró járási hivatalt.

7. § (1) A munkavédelmi hatóság a hadfelszerelések és a katonai védőeszközök rendszeresítése során az ügyfél kérelmére 
ellátja a rendszeresítést, rendszerbe kerülést megelőző ellenőrzési és engedélyezési feladatokat.

 (2) Az (1) bekezdés szerinti hatáskör gyakorlása során a munkavédelmi hatóság jogosult előzetes ellenőrzés formájában 
vizsgálni a  hadfelszerelés korszerűsítésével, próbahasználata engedélyezésével, csapatpróba és az  alkalmazásba 
vétel elrendelésével összefüggésben a  munkavédelemre vonatkozó szabályokban foglalt követelmények 
érvényesítését.

 (3) Az  előzetes vizsgálat megállapításai figyelembevételével a  munkavédelmi hatóság a  próbaüzem, csapatpróba 
végrehajtását engedélyezi vagy azt felfüggeszti.

 (4) Az (1) bekezdés szerinti ügyben az ügyfél nyilatkozatával a hiányzó bizonyíték nem pótolható.
 (5) A munkavédelmi hatóság az (1) bekezdés szerinti ügyben hozott döntését az általános közigazgatási rendtartásban 

meghatározottakon túl közli
a) a rendszeresítésért felelőssel,
b) az üzemeltetésért felelőssel és
c) a próbaüzem, csapatpróba végrehajtására kijelölt honvédségi szervezet állományilletékes parancsnokával.

4. Záró rendelkezések

8. §  Ez a rendelet 2018. január 1-jén lép hatályba.

9. §  Hatályát veszti a  munkavédelmi hatósági feladatokat ellátó egyes szervek kijelöléséről szóló 373/2011. (XII. 31.) 
Korm. rendelet 3. alcíme.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök



38810 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2017. évi 231. szám 

A Kormány 503/2017. (XII. 29.) Korm. rendelete
az első sikeres nyelvvizsga és az első emelt szintű idegen nyelvből tett érettségi vizsga díjához nyújtott 
támogatásról

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

1. Értelmező rendelkezések

1. §  E rendelet alkalmazásában
1. első sikeres komplex nyelvvizsga: a  támogatott nyelvek közül e  rendelet hatálybalépését követően elsőként 

sikeresen megszerzett
a) államilag elismert általános nyelvi vagy szaknyelvi komplex B2 típusú (középfokú) vagy komplex 

C1 típusú (felsőfokú) nyelvvizsga,
b) írásbeli és szóbeli részvizsga, ha azok az  idegennyelv-tudást igazoló államilag elismert 

nyelvvizsgáztatásról és a külföldön kiállított, idegennyelv-tudást igazoló nyelvvizsga-bizonyítványok 
Magyarországon történő honosításáról szóló 137/2008. (V. 16.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 
2. § (5) bekezdésében és 1. számú mellékletében foglaltak alapján egyesíthetők,

c) az  a)  alpontban meghatározott nyelvvizsgával az  érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról 
szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet 45. § (4) bekezdése alapján egyenértékű emelt szintű idegen 
nyelvi érettségi vizsga, továbbá

d) az  a)  alpontban meghatározott nyelvvizsgának megfelelő, az  R. 13.  §-ában foglaltak szerint 
honosított nyelvvizsga;

2. támogatott nyelv: az  érintett személy állampolgársága szerinti ország hivatalos nyelvétől eltérő, 
a  felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 2. melléklet 1. pontjában, 2. pont 
l) alpontjában és 4. pontjában meghatározott idegen nyelvek valamelyike, valamint a nemzeti felsőoktatásról 
szóló 2011.  évi CCIV.  törvény (a  továbbiakban: Nftv.) 39.  § (1)  bekezdés a)–h)  pontjában meghatározott 
személy tekintetében a magyar nyelv.

2. A támogatásra való jogosultság

2. § (1) Az  első sikeres komplex nyelvvizsga díjának megfizetéséhez nyújtott támogatást (a  továbbiakban: támogatás) 
az a magyar állampolgár vagy az Nftv. 39. § (1) bekezdés a)–h) pontjában meghatározott személy veheti igénybe, aki
a) az első sikeres komplex nyelvvizsgáról, illetve az 1. § 1. pont b) alpontja szerinti esetben a második sikeres 

részvizsgáról kiállított nyelvvizsga-bizonyítványon megadott vizsganapon,
b) az 1. § 1. pont c) alpontja szerinti esetben az egyenértékűséget igazoló érettségi bizonyítvány, tanúsítvány 

kiállításának napján,
c) az 1. § 1. pont d) alpontja szerinti esetben honosítási határozat kiállításának napján
a 35. életévét még nem töltötte be.

 (2) Az 1. § 1. pont c) alpontja szerinti esetben az emelt szintű idegen nyelvi érettségi vizsgára tekintettel a támogatásra 
való jogosultság akkor állapítható meg, ha a  vizsga a  nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 
229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 34.  § (1)  bekezdés e)  pontja szerint térítési díj ellenében igénybe vehető 
szolgáltatásnak minősül.

3. § (1) A  támogatás mértéke – a  (2) és (3)  bekezdésben foglalt kivétellel – az  első sikeres komplex nyelvvizsga 
nyelvvizsgaközpontnak vagy az  Oktatási Hivatalnak ténylegesen megfizetett díja, de legfeljebb a  megfizetéskor 
– az 1. § 1. pont b) alpontja szerinti esetben a második sikeres részvizsga díjának megfizetésekor – érvényes kötelező 
legkisebb munkabér (minimálbér) 25%-ának megfelelő összeg.

 (2) Az  1.  § 1.  pont b)  alpontja szerinti esetben, ha a  két sikeres részvizsga-bizonyítvány kiállítása között több mint 
1  év telt el, a  támogatás mértéke a  második sikeres részvizsga nyelvvizsgaközpontnak ténylegesen megfizetett 
díja, de  legfeljebb a  második sikeres részvizsga díjának megfizetésekor érvényes kötelező legkisebb munkabér 
(minimálbér) 25%-ának megfelelő összeg.
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 (3) Az 1. § 1. pont d) alpontja szerinti esetben a támogatás mértéke a honosítási eljárás Oktatási Hivatalnak ténylegesen 
megfizetett díja, de legfeljebb a  megfizetéskor érvényes kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) 25%-ának 
megfelelő összeg.

3. A támogatás iránti eljárás

4. § (1) A  támogatás iránti eljárás írásbeli kérelemre indul. A  kérelmet a  Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító 
Igazgatóságnál (a továbbiakban: NYUFIG) az első sikeres komplex nyelvvizsga – az 1. § 1. pont b) alpontja szerinti 
esetben a  második sikeres részvizsga – letételét igazoló nyelvvizsga-bizonyítvány vagy érettségi bizonyítvány, 
tanúsítvány kiállításának napjától, illetve az 1. § 1. pont d) alpontja szerinti esetben a honosítási határozat közlésétől 
számított 1 éven belül formanyomtatványon vagy elektronikus űrlapon kell benyújtani.

 (2) Az (1) bekezdésben meghatározott határidő jogvesztő.
 (3) A támogatás iránti közigazgatási hatósági ügyekben a NYUFIG országos illetékességgel jár el.
 (4) A  Magyar Államkincstár (a  továbbiakban: Kincstár) a  gyermek- és ifjúságpolitikáért felelős miniszter által 

– az elektronikus űrlap tekintetében a közigazgatás-fejlesztésért felelős miniszterrel egyetértésben – rendszeresített 
formanyomtatványt és elektronikus űrlapot a honlapján közzéteszi.

 (5) A formanyomtatvány és az elektronikus űrlap tartalmazza a kérelmező
a) természetes személyazonosító adatait,
b) lakóhelyét, tartózkodási helyét és elérhetőségét,
c) állampolgárságát,
d) első sikeres komplex nyelvvizsgája, illetve a  részvizsgák anyakönyvi számát, a  bizonyítvány számát, 

az érettségi bizonyítvány, tanúsítvány sorszámát vagy a honosítási határozat számát,
e) belföldi pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett fizetési számlájának számlaszámát,
f ) törvényes képviselőjének az a), b) és e) pontban meghatározott adatait, ha a kérelmező nevében a támogatás 

iránti kérelmet a törvényes képviseletét ellátó személy nyújtja be.
 (6) A  kérelmezőnek hitelt érdemlően igazolnia kell a  támogatással érintett első sikeres komplex nyelvvizsga díjának 

megfizetését és annak összegét.
 (7) A támogatás iránti eljárás költségmentes.

5. § (1) A támogatás iránti eljárás határideje 30 nap.
 (2) A támogatás iránti eljárásban a jogosultsági feltételek tekintetében a kérelmező nyilatkozatával a hiányzó bizonyíték 

nem pótolható.
 (3) Az  Oktatási Hivatal a  NYUFIG megkeresése esetén a  kérelmező vonatkozásában – valamennyi e  rendelet 

hatálybalépését követően kiállított nyelvvizsga-bizonyítványra, továbbá a  kérelemben megjelölt, e  rendelet 
hatálybalépését megelőzően kiállított részvizsga-bizonyítványra kiterjedően – 8 napon belül közli a  nyelvvizsgák 
nyelvvizsga-anyakönyveinek nyilvántartásában szereplő következő adatokat:
a) a vizsgázó személyazonosító adatai,
b) a vizsgaközpont és vizsgahely megnevezése,
c) a vizsga neve, szintje, típusa,
d) a vizsga helye és napja,
e) a vizsga eredménye,
f ) a vizsga anyakönyvi száma,
g) a bizonyítvány kiállításának napja és
h) a bizonyítvány száma.

 (4) Az  Oktatási Hivatal a  NYUFIG megkeresése esetén a  kérelmező vonatkozásában – valamennyi e  rendelet 
hatálybalépését követően kiállított nyelvvizsga egyenértékűségi záradékkal ellátott emelt szintű, idegen nyelvi 
érettségi vizsgára kiterjedően – 8 napon belül közli a kiadott érettségi bizonyítványokról, tanúsítványokról vezetett 
nyilvántartásban szereplő következő adatokat:
a) a vizsgázó személyazonosító adatai,
b) a bizonyítvány, tanúsítvány száma,
c) a bizonyítványt, tanúsítványt kiállító intézmény neve,
d) a bizonyítvány, tanúsítvány kiállításának napja,
e) a vizsgatárgy neve, szintje,
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f ) a vizsga eredménye és
g) a nyelvvizsga egyenértékűségi záradék.

 (5) Az  Oktatási Hivatal a  NYUFIG megkeresése esetén a  kérelmező vonatkozásában – valamennyi e  rendelet 
hatálybalépését követően kiállított honosítási határozatra kiterjedően – 8 napon belül közli a következő adatokat:
a) a vizsgázó személyazonosító adatai,
b) a vizsga neve, szintje, típusa,
c) a honosítási határozat kiállításának napja és
d) a honosítási határozat sorszáma.

 (6) A  (3)–(5)  bekezdés szerinti adatok átadásának rendjét az  Oktatási Hivatal és a  Kincstár együttműködési 
megállapodásban határozza meg.

6. § (1) A  támogatást a  NYUFIG a  megállapító határozat kiadását követő tizenhárom napon belül folyósítja a  kérelemben 
megjelölt belföldi pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett fizetési számlára utalással.

 (2) A  támogatások fedezetéül szolgáló előirányzat kezelőszerve a  Kincstár. A  támogatások fedezetét és a  kezelésével 
összefüggő működési költségeket a  gyermek- és ifjúságpolitikáért felelős miniszter felügyelete alá tartozó 
költségvetési fejezetből kell biztosítani.

7. § (1) Ha a támogatás alapjául szolgáló
a) nyelvvizsga-bizonyítványt a  kiállító nyelvvizsgaközpont vagy az  Oktatási Hivatal végleges határozatával 

visszavonta,
b) érettségi vizsga eredményét az oktatásért felelős miniszter végleges határozatával megsemmisítette, illetve 

a kiállított bizonyítványt, tanúsítványt végleges határozatával érvénytelenné nyilvánította, vagy
c) honosítási határozatot az Oktatási Hivatal végleges határozatával visszavonta,
a támogatás jogalap nélkülinek minősül, és azt vissza kell fizetni, ha erre a NYUFIG az ügyfelet írásban kötelezte.

 (2) A  nyelvvizsgaközpont, az  Oktatási Hivatal és az  oktatásért felelős miniszter az  (1)  bekezdés szerinti végleges 
határozatát megküldi a NYUFIG részére.

4. Záró rendelkezések

8. §  Ez a rendelet 2018. január 1-jén lép hatályba.

9. § (1) E  rendelet alapján támogatás csak akkor vehető igénybe, ha a  támogatás alapjául szolgáló első sikeres komplex 
nyelvvizsgát igazoló nyelvvizsga-bizonyítványon megadott vizsganapra, érettségi bizonyítvány, tanúsítvány 
kiállítására vagy a honosítási határozat meghozatalára e rendelet hatálybalépését követően került sor.

 (2) Az 1. § 1. pont b) alpontja szerinti esetben, ha csak a második sikeres részvizsgát igazoló nyelvvizsga-bizonyítványon 
megadott vizsganapra került sor e rendelet hatálybalépését követően, a támogatás csak a második részvizsga díja 
után jár a 3. § (2) bekezdése szerint meghatározott összegben.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2017. évi 231. szám 38813

A Kormány 504/2017. (XII. 29.) Korm. rendelete
az egyes szakképzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2011. évi CLV. törvény 23. § (1) bekezdés 
a) pontjában,
a 2., 4. és 5. alcím, valamint a 2–5. melléklet tekintetében a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 88. § (3) bekezdés 
a) pontjában,
a 3. alcím, valamint a  6–7.  melléklet tekintetében a  szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 88.  § (3)  bekezdés 
b) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 15.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a  következőket 
rendeli el:

1. A gyakorlati képzés költségeinek a szakképzési hozzájárulás terhére történő elszámolásánál 
figyelembe vehető gyakorlati képzési normatívák mértékéről és a csökkentő tétel számításáról szóló 
280/2011. (XII. 20.) Korm. rendelet módosítása

1. §  A gyakorlati képzés költségeinek a  szakképzési hozzájárulás terhére történő elszámolásánál figyelembe vehető 
gyakorlati képzési normatívák mértékéről és a csökkentő tétel számításáról szóló 280/2011. (XII. 20.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: R1.) 3. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről 
szóló 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet módosítása

2. §  Az Országos Képzési Jegyzékről és az  Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 150/2012.  
(VII. 6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 1. §-a a következő (8) és (9) bekezdéssel egészül ki:
„(8) A  szakgimnáziumba a  2019/2020. tanévet megelőzően beiskolázott tanulók számára megszerezhető, az  Sztv. 
2.  § 24a.  pontja szerinti mellék-szakképesítéseket a  8.  melléklet tartalmazza. Abban az  esetben, ha az  adott 
érettségi végzettséghez kötött ágazati szakképesítés vonatkozásában több mellék-szakképesítés választható, úgy 
a szakképző iskolának legalább egy mellék-szakképesítés választását biztosítania kell.
(9) A szakgimnáziumba a 2019/2020. tanévtől beiskolázott tanulók számára megszerezhető az Sztv. 2. § 24a. pontja 
szerinti, szakgimnáziumban megszerezhető mellék-szakképesítéseket a 9. melléklet tartalmazza. Abban az esetben, 
ha az  adott érettségi végzettséghez kötött ágazati szakképesítés vonatkozásában több mellék-szakképesítés 
választható, úgy a szakképző iskolának legalább egy mellék-szakképesítés választását biztosítania kell.”

3. § (1) Az R2. 1. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
 (2) Az R2. 2. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
 (3) Az R2. 3. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
 (4) Az R2. az 5. melléklet szerinti 8. melléklettel egészül ki.
 (5) Az R2. a 6. melléklet szerinti 9. melléklettel egészül ki.

3. Az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló 217/2012. (VIII. 9.) 
Korm. rendelet módosítása

4. § (1) Az  állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló 217/2012. (VIII. 9.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: R3.) 2. melléklete a 7. melléklet szerint módosul.

 (2) Az R3. 3. melléklete a 8. melléklet szerint módosul.

4. Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 
150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet, valamint a 2016/2017. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről 
és a 2016/2017. tanévben induló képzések tanulmányi ösztöndíjra jogosító szakképesítéseiről szóló 
297/2015. (X. 13.) Korm. rendelet módosításáról szóló 25/2016. (II. 25.) Korm. rendelet módosítása

5. §  Nem lép hatályba az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről 
szóló 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet, valamint a  2016/2017. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről és 
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a 2016/2017. tanévben induló képzések tanulmányi ösztöndíjra jogosító szakképesítéseiről szóló 297/2015. (X. 13.) 
Korm. rendelet módosításáról szóló 25/2016. (II. 25.) Korm. rendelet
a) 1. § (1) bekezdése,
b) 5. § (3) bekezdése és
c) 3. melléklete.

5. Az egyes szakképzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 149/2017. (VI. 12.)  
Korm. rendelet módosítása

6. §  Nem lép hatályba az  egyes szakképzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 149/2017. (VI. 12.) Korm. 
rendelet
a) 2. § (2) bekezdése és
b) 3. melléklete.

6. Záró rendelkezések

7. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2018. január 1-jén lép hatályba.
 (2) A 3. § (3) bekezdése és a 4. melléklet 2020. január 1-jén lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet a …/2017. (... . … .) Korm. rendelethez 

 

Az R1. 3. mellékletében foglalt táblázat a következő 422-425. sorral egészül ki: 

 

[A  B  C  D 
 Sorszám  Szakképesítés  Szakképesítésenkénti 

   Azonosító száma  Megnevezése  súlyszorzó] 
 
„ 

422. 5572317 Mentésirányító 2,1780 
423. 3454111 Pék-cukrász 1,5057 
424. 3458216 Épületszobrász és műköves 1,7569 
425. 3458217 Kőfaragó 1,7569 

” 

1. melléklet az 504/2017. (XII. 29.) Korm. rendelethez
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2. melléklet a …/2017. (... . … .) Korm. rendelethez 

 
1. Az R2. 1. mellékletében foglalt 1. táblázat a következő 568-573. sorral egészül ki: 
 

 [A B C D E F G H I J K 
1  Szakképesítés 

azonosító 
száma 

              

 2  
Szi
nt 

Tan
ulm
á- 
nyi 

terül
et 

 
So
rsz
ám 

 
Szakképesítések/szakk

épesítés-ráépülések 
megnevezése 

Szak
ma- 

csopo
rt 

 
Ágazat

i 
besorol

ás 

 Iskolai 
rendsz

erű 
képzési 

idő 

 Iskola- 
rendszere
n kívüli 
képzési 

idő 

 A 
képzés 

munka- 
rendje 

MK
KR 

szint 

 A szakképesítésért felelős 
miniszter] 

 
„ 
568 55 723 17 Mentésirányító 1 I 0,5 év 340-450 

óra 
N, E, TK 5 egészségügyért felelős 

miniszter 
569 34 541 11 Pék-cukrász 21 XXXVI 3 év 960-1440 

óra 
N, E, TK 4 élelmiszeriparért felelős 

miniszter 
570 34 582 16 Épületszobrász és 

műköves 
9 XVI 3 év 800-1000 

óra 
N, E, TK 4 szakképzésért és 

felnőttképzésért felelős 
miniszter 

571 34 582 17 Kőfaragó 9 XVI 3 év 800-1000 
óra 

N, E, TK 4 szakképzésért és 
felnőttképzésért felelős 
miniszter 

572 52 212 01 Kaszkadőr szakértő 
4 VI - 

440–560 
óra 

TK 4 kultúráért felelős miniszter 

573 52 582 03 Vízkútfúró 23  XLI - 600-800 
óra 

TK 4 vízgazdálkodásért és 
vízvédelemért felelős 
miniszter 

” 
2. Az R2. 1. mellékletében foglalt 1. táblázat A:146 mezőjében az „52” szövegrész helyébe a „32” szöveg lép. 
 
3. Az R2. 1. mellékletében foglalt 1. táblázat C:146 mezőjében a „01” szövegrész helyébe a „02” szöveg lép. 
 
4. Az R2. 1. mellékletében foglalt 1. táblázat E:222 mezőjében a „7” szövegrész helyébe a „6” szöveg lép. 
 
5. Az R2. 1. mellékletében foglalt 1. táblázat C:522 mezőjében a „02” szövegrész helyébe a „04” szöveg lép. 
 
6. Hatályát veszti az R2. 1. mellékletében foglalt 1. táblázat 291. sora. 
 
7. Hatályát veszti az R2. 1. mellékletében foglalt 2. táblázat 156. sora. 
  

2. melléklet az 504/2017. (XII. 29.) Korm. rendelethez



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2017. évi 231. szám 38817

 

 
 

3. melléklet a …/2017. (... . … .) Korm. rendelethez 

 
Az R2. 2. mellékletében foglalt táblázat 10. sora helyébe a következő rendelkezés lép: 

 
 [A B 

1 Szakképesítés megnevezése Szakmairányok] 
 

„ 
10 Honvéd altiszt (az ágazat/szakmairány 

megjelölésével) 
- Híradó ágazat 
- Katonai informatikai-rendszer üzemeltető ágazat 
- Katonai pénzügyi ágazat 
- Légi vezetés ágazat 
- Műszerész ágazat: 
 - fegyverműszerész 
 - páncéltörő rakéta műszerész  
- Parancsnoki ágazat: 
 - ABV védelmi 
 - légvédelmi rakéta és tüzér 
- Repülésbiztosító ágazat 
- Állami légijármű szerelő ágazat 
- Állami légijármű műszerész ágazat 
- Speciális felderítő ágazat: 
 - elektronikai hadviselés 
 - rádióelektronikai felderítő 
- Szerelő ágazat: 
 - műszakigép-szerelő 
 - páncélos és gépjárműszerelő  

” 
  

3. melléklet az 504/2017. (XII. 29.) Korm. rendelethez
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4. melléklet a …/2017. (... . … .) Korm. rendelethez 

 

„3. melléklet a 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelethez 
 

Szakgimnáziumi ágazatok, ágazaton belüli specializáció és a kapcsolódó betölthető munkakörök 

 A B C D 

 
1. 

Ágazat 
száma 

Ágazat 
megnevezése Ágazaton belüli specializáció 

Betölthető munkakör/végezhető 
tevékenység 

(FEOR-08 alapján) 

2. I Egészségügy   5522/4 Kisegítő ápoló 
3. II Egészségügyi technika   8219 Egyéb termék-összeszerelő 

4. III Szociális   3511/17 Szociális és mentálhigiénés 
munkatárs 

5. IV Pedagógia   3410/3 Oktatási ügyintéző 

6. V Képző- és 
iparművészet   7411/4 Dekorációs festő 

7. VI Hang-, film és 
színháztechnika   3145/12 Hangvágó 

8. 
 VII Bányászat 

Bányaművelés 
8311/4 Bányaszalag-kezelő 

Gázipar és fluidum kitermelés 
9. VIII Épületgépészet   7521/25 Vezeték- és csőhálózat szerelő 

10. 
 IX Gépészet 

Gépgyártástechnológia 
8211/3 Fémtermék összeszerelő Fegyverműszerészet 

Mechatronika 
11. X Kohászat   3155/1 Fémgyártási berendezés vezérlője 

 
12. XI Villamosipar és 

elektronika 
Automatika és elektronika 8212/1 Elektronikai berendezés 

összeszerelője Közlekedésautomatika 
13. XII Távközlés   7341/5 IT eszköz karbantartó 
14. XIII Informatika   3142/9 Számítógépes rendszerkarbantartó 
15. XIV Vegyipar   3115/24 Vegyészeti laboráns 
16. XV Vegyész   3115/16 Laborasszisztens 

17. 
 XVI Építőipar 

Magas- és mélyépítés 
7515/23 Szerkezeti szerelő 

Út-, vasút- és hídépítés 

18. XVII Könnyűipar   3212/9 Könnyűipari terméket gyártók 
szakmai irányítója 

19. XVIII Faipar   7221/3 Faburkolat-készítő 

20. 
 XIX Nyomdaipar 

Nyomdaipari technika  
7232/38 Nyomdaipari munkás 

Kiadványszerkesztés 

21. XX Közlekedésépítő   7919/1 Aszfaltozó és útépítő 

22. XXI Közlekedés   5231/6 Jegyvizsgáló 

23. 
 XXII Közlekedésgépész 

Autó- és repülőgép szerelés 8211/12 Karosszéria összeszerelő 
Vasútgépész 

8211/3 Fémtermék összeszerelő 
Hajózási technika 

24. XXIII Környezetvédelem   3134/10 Környezet-ellenőrző laboráns 

25. XXIV Közgazdaság   4123 Pénzügyi, statisztikai, biztosítási 
adminisztrátor 

  

4. melléklet az 504/2017. (XII. 29.) Korm. rendelethez
„3. melléklet a 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelethez
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26. 
 XXV Ügyvitel 

Irodai ügyvitel 
4112/1 Adminisztrációs ügyintéző 

Idegennyelvű ügyvitel  
27. XXVI Kereskedelem   3622/15 Kereskedelmi ügyintéző 
28. XXVII Vendéglátóipar   5133 Pultos 
29. XXVIII Turisztika   4221/4 Turisztikai referens 
30. XXIX Optika   8137 Fotó és mozgófilmlaboráns 

31. 
 XXX Szépészet 

Fodrász 
4229 Egyéb ügyfélkapcsolati foglalkozás 

Kozmetika 

32. XXXI Agrár gépész 
Mezőgazdasági és erdészeti 
gépésztechnika 8211/3 Fémtermék összeszerelő 
Élelmiszeripari gépésztechnika 

33. XXXII Erdészet és 
vadgazdálkodás   6211/2 Erdész-segéd 

34. XXXIII Mezőgazdaság   6130 Vegyes profilú gazdálkodó 
35. XXXIV Kertészet és parképítés   6115/37 Parkfenntartó 
36. XXXV Földmérés   7919/7 Figuráns 
37. XXXVI Élelmiszeripar   3113/8 Élelmiszeripari laboráns 
38. XXXVII Sport   3410/7 Sporttanfolyam szervező 

39. 
 XXXVIII Rendészet és 

közszolgálat   
5259 Egyéb személy- és vagyonvédelmi 
foglalkozás (személy és vagyonőr, 
segédfelügyelő) 

40. XXXIX Közművelődés   
3719 Egyéb művészeti és kulturális 
foglalkozás 

41. 
 XL 

Közlekedés, 
szállítmányozás és 
logisztika 

Közúti és légi közlekedés, 
szállítmányozás és logisztika 

4131 Készlet- és anyag nyilvántartó Postaforgalom 

Vasútüzemi közlekedés, 
szállítmányozás és logisztika 

42. XLI Vízügy    7919/8 Gátőr 

43. XLII  Előadóművészet 

Artista 
Egyházzenész 
Gyakorlatos színész 
Jazz-zenész 
Klasszikus zenész 
Népzenész 
Szórakoztató zenész 
Táncos 
Gyakorló hangszerkészítő és javító  

3719 Egyéb művészeti és kulturális 
foglalkozás 

” 
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5. melléklet a …/2017. (... . … .) Korm. rendelethez 

 
„8. melléklet a 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelethez 

 
A szakgimnázium 9-12. évfolyamain folyó ágazati tanulmányok keretében megszerezhető mellék-szakképesítések a 2019/2020. tanévet megelőzően beiskolázott tanulók számára 

 

 A B C D 

1. Ágazat Ágazaton belüli specializáció A megszerezhető mellék-szakképesítés Érettségi végzettséghez kötött ágazati szakképesítés 

2. I. Egészségügy  52 720 01 Általános ápolási és egészségügyi 
asszisztens 

54 720 02 Fogászati asszisztens  

54 720 03 Gyógyszertári asszisztens  

54 720 04 Perioperatív asszisztens 

54 723 01 Gyakorló mentőápoló  

54 723 02 Gyakorló ápoló 

54 723 03 Gyakorló csecsemő- és gyermekápoló 

54 725 02 Audiológiai asszisztens és hallásakusztikus 

54 725 03 Fizioterápiás asszisztens 

54 725 04 Gyakorló klinikai laboratóriumi asszisztens 

54 725 05 Gyakorló szövettani asszisztens 

54 725 06 Kardiológiai és angiológiai asszisztens 
54 725 07 Klinikai neurofiziológiai asszisztens 
54 725 09 Radiográfiai asszisztens 
54 726 04 Gyógymasszőr  

54 726 03 Ergoterapeuta 

3. II. Egészségügyi technika  52 720 02 Egészségügyi technikai asszisztens 
54 724 01 Fogtechnikus gyakornok  

54 726 02 Ortopédiai műszerész 

  

5. melléklet az 504/2017. (XII. 29.) Korm. rendelethez
„8. melléklet a 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelethez
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4. III. Szociális  

34 762 01 Szociális gondozó és ápoló 54 762 03 Szociális szakgondozó 
31 761 02 Házi időszakos gyermekgondozó 
52 761 01 Családsegítő asszisztens 54 761 01 Gyermekotthoni asszisztens  

31 761 01 Gyermek- és ifjúsági felügyelő 
52 761 01 Családsegítő asszisztens 54 761 02 Kisgyermekgondozó, -nevelő 

31 761 01 Gyermek- és ifjúsági felügyelő  
31 761 02 Házi időszakos gyermekgondozó 

54 762 01 Rehabilitációs nevelő, segítő 
54 762 02 Szociális asszisztens 

5. IV. Pedagógia  

32 140 01 Óvodai dajka 
52 761 01 Családsegítő asszisztens 54 140 01 Gyógypedagógiai segítő munkatárs  

32 140 01 Óvodai dajka 
32 140 02 Fogyatékkal élők gondozója 54 140 02 Pedagógiai- és családsegítő munkatárs 

6. V. Képző- és iparművészet  51 345 02 Képző- és iparművészeti program- és 
projektszervező 

54 211 01 Dekoratőr  
54 211 02 Divat- és stílustervező  
54 211 03 Festő 
54 211 04 Grafikus 
54 211 05 Kerámiaműves 
54 211 06 Ötvös 
54 211 07 Szobrász 
54 211 08 Textilműves 
54 211 09 Üvegműves 
54 211 10 Művészeti és médiafotográfus 

7. VI. Hang-, film és 
színháztechnika  51 345 04 Médiaművészeti program- és 

projektszervező 

54 213 01 Hangmester 
54 213 03 Mozgókép- és animációkészítő 
54 521 07 Színháztechnikus, szcenikus 
54 521 08 Színpad- és porondtechnikus 

8. VII. Bányászat 

Bányaművelés 

32 544 01 Külszíni bányász  
32 582 02 Építő- és anyagmozgató gép kezelője 
[Emelőgépkezelő (kivéve targonca); Földmunka-, 
rakodó- és szállítógép kezelő; Targoncavezető 
szakmairányok] 

54 544 01 Bányaművelő technikus  

Gázipar és fluidum kitermelés 31 582 01 Csőhálózatszerelő 
54 544 02 Fluidumkitermelő technikus 

54 544 03 Gázipari technikus 
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9. VIII. Épületgépészet  
52 582 02 Épületgépészeti előkészítő   
31 521 01 Bevontelektródás kézi ívhegesztő  
31 521 05 Gázhegesztő 

54 582 01 Épületgépész technikus 

10. IX. Gépészet 

Gépgyártástechnológia 31 521 10 Gyártósori gépész 54 521 03 Gépgyártástechnológiai technikus 

Fegyverműszerészet 34 521 02 Finommechanikai műszerész 54 863 01 Fegyverműszerész 

Mechatronika 52 522 04 Villamos berendezés szerelő és 
üzemeltető 54 523 04 Mechatronikai technikus 

11. X. Kohászat  

32 521 03 Olvasztár és öntő  
32 582 02 Építő- és anyagmozgató gép kezelője 
[Emelőgépkezelő (kivéve targonca); 
Targoncavezető szakmairányok] 

54 521 04 Kohászati technikus 

12. XI. Villamosipar és elektronika 
Automatika és elektronika  

51 523 01 PLC programozó 
54 523 02 Elektronikai technikus 

54 522 01 Erősáramú elektrotechnikus 
52 522 04 Villamos berendezés szerelő és 
üzemeltető 54 523 01 Automatikai technikus 

Közlekedésautomatika 51 523 01 PLC programozó 54 523 03 Közlekedésautomatikai műszerész  

13. XII. Távközlés  52 523 01 Távközlési üzemeltető 
54 481 03 Infokommunikációs hálózatépítő és 
üzemeltető 
54 523 05 Távközlési technikus 

14. XIII. Informatika  52 481 02 Irodai informatikus 

54 213 05 Szoftverfejlesztő 

54 482 01 IT mentor  

54 481 01 CAD-CAM informatikus 

54 481 02  Gazdasági informatikus 

54 481 05 Műszaki informatikus 

54 481 06 Informatikai rendszerüzemeltető 
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15. XIV. Vegyipar  

34 543 01 Abroncsgyártó  
34 543 03 Formacikk-gyártó  
34 543 04 Ipari gumitermék előállító  
32 582 02 Építő- és anyagmozgató gép kezelője 
[Emelőgépkezelő (kivéve targonca); 
Targoncavezető szakmairányok] 

54 543 02 Gumiipari technikus 

34 521 09 Műanyagfeldolgozó  
32 582 02 Építő- és anyagmozgató gép kezelője 
[Emelőgépkezelő (kivéve targonca); 
Targoncavezető szakmairányok] 

54 521 06 Műanyagfeldolgozó technikus  

16. XV. Vegyész  34 524 01 Gyógyszerkészítmény-gyártó  
34 524 02 Vegyipari rendszerkezelő 54 524 03 Vegyész technikus 

17. XVI. Építőipar 

Magas- és mélyépítés 52 481 01 Digitális műszaki rajzoló   
32 582 02 Építő- és anyagmozgató gép kezelője 
[Emelőgépkezelő (kivéve targonca); Földmunka-, 
rakodó- és szállítógép kezelő; Targoncavezető 
szakmairányok] 

54 582 03 Magasépítő technikus  
54 582 04 Mélyépítő technikus 

Út-, vasút- és hídépítés 
54 582 02 Hídépítő és -fenntartó technikus 
54 582 05 Útépítő és -fenntartó technikus 
54 582 06 Vasútépítő és -fenntartó technikus 

18. XVII. Könnyűipar  52 542 01 Könnyűipari gyártáselőkészítő 
54 542 01 Bőrfeldolgozó-ipari technikus 
54 542 02 Ruhaipari technikus 
54 542 03 Textilipari technikus 

19. XVIII. Faipar  

52 543 01 Bútoripari gyártás-előkészítő, szervező  
32 582 02 Építő- és anyagmozgató gép kezelője 
[Emelőgépkezelő (kivéve targonca); 
Targoncavezető szakmairányok] 

54 543 01 Faipari technikus 

20. XIX. Nyomdaipar 
Nyomdaipari technika 51 213 06 Digitális kép- és szövegszerkesztő 54 213 07 Nyomdaipari technikus 
Kiadványszerkesztés 51 213 07 Digitális nyomóforma készítő 54 213 06 Kiadványszerkesztő technikus 

21. XXII. Közlekedésgépész 
Autó- és repülőgép szerelés 

31 525 01 Kerékpárszerelő  
32 582 02 Építő- és anyagmozgató gép kezelője 
[Emelőgépkezelő (kivéve targonca) szakmairány] 

54 525 02 Autószerelő 

34 522 03 Elektronikai műszerész 
54 525 01 Autóelektronikai műszerész  
54 525 03 Avionikus 

31 521 12 Jármű- és gépszerelő  
32 582 02 Építő- és anyagmozgatógép kezelője 

54 525 10 Repülőgép szerelő  
Vasútgépész 54 525 09 Kocsivizsgáló 
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[Emelőgépkezelő (kivéve targonca) szakmairány] 54 525 11 Vasúti jármű dízelmotor- és hajtásszerelő 
54 525 12 Vasúti jármű szerkezeti és fékrendszer 
szerelője 
54 525 13 Vasúti jármű villamos rendszereinek 
szerelője 

Hajózási technika 

52 812 03 Szállodahajós, szállodai személyzet  
52 841 01 Hajózási üzemeltetési vezető  
51 841 01 Képesített hajós  
32 810 02 Nyíltvízi-vízimentő 

54 841 01 Hajózási technikus 

22. XXIII. Környezetvédelem  31 851 02 Hulladékfelvásárló és -gazdálkodó 54 850 01 Környezetvédelmi technikus 

23. XXIV. Közgazdaság  
52 345 06 Pályázati-támogatási asszisztens 

54 343 01 Pénzügyi termékértékesítő (bank, befektetés, 
biztosítás) 
54 344 01 Pénzügyi-számviteli ügyintéző 

54 344 02 Vállalkozási és bérügyintéző 

54 344 03 Vám-, jövedéki- és termékdíj ügyintéző 

54 344 04 Államháztartási ügyintéző 

51 344 04 Pénzügyi ügyintéző 54 340 01 Üzleti szolgáltatási munkatárs 

24. XXV. Ügyvitel  
Irodai ügyvitel 

52 841 02 Ügyfélszolgálati ügyintéző 
54 346 03 Irodai titkár 

Idegennyelvű ügyvitel  54 347 01 Idegennyelvű ipari és kereskedelmi ügyintéző 

25. XXVI. Kereskedelem  34 341 01 Eladó 
54 341 01 Kereskedő 

54 341 02 Kereskedelmi képviselő 

26. XXVII. Vendéglátóipar  34 811 03 Pincér 54 811 01 Vendéglátásszervező  

27. XXVIII. Turisztika  52 812 01 Szállodai recepciós 
54 812 01 Idegenvezető 

54 812 03 Turisztikai szervező, értékesítő 

28. XXIX. Optika  
51 213 06 Digitális kép- és szövegszerkesztő 54 810 01 Fotográfus és fotótermék-kereskedő 

34 725 01 Optikai üvegcsiszoló 54 725 08 Látszerész és optikai árucikk-kereskedő 

29. XXX. Szépészet 
Fodrász 52 815 03 Férfi fodrász-borbély 54 815 01 Fodrász 

Kozmetika 52 815 04 Szépségtanácsadó 54 815 02 Kozmetikus 

30. XXXI. Agrár gépész 
Mezőgazdasági és erdészeti 
gépésztechnika 51 621 01 Agrár vállalkozó  

54 521 05 Mezőgazdasági gépésztechnikus 

54 521 02 Erdészeti gépésztechnikus 

Élelmiszeripari gépésztechnika 31 521 10 Gyártósori gépész 54 521 01 Élelmiszeripari gépésztechnikus 
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31. XXXII. Erdészet és 
vadgazdálkodás  32 850 01 Természetvédelmi munkatárs  

54 623 02 Erdésztechnikus 

54 625 01 Vadgazdálkodási technikus  

32. XXXIII. Mezőgazdaság  34 621 03 Állattartó szakmunkás  
54 621 01 Állattenyésztő és állategészségügyi technikus 

54 621 02 Mezőgazdasági technikus 

33. XXXIV. Kertészet és parképítés  31 622 02 Faiskolai kertész 54 581 02 Parképítő és fenntartó technikus 

34. XXXV. Földmérés  52 481 01 Digitális műszaki rajzoló 54 581 01 Földmérő, földügyi és térinformatikai 
technikus 

35. XXXVI. Élelmiszeripar  31 541 14 Élelmiszeripari higiéniai és 
minőségbiztosítási munkatárs 

54 541 01 Élelmiszeripari analitikus technikus 

54 541 02 Élelmiszeripari technikus 

36. XXXVII. Sport  51 726 01 Regeneráló balneoterápiás masszőr 
54 813 01 Fitness-wellness instruktor 

54 813 02 Sportedző (a sportág megjelölésével) 

37. XXXVIII. Rendészet és 
közszolgálat  

52 861 11 Rendészeti ügyintéző 54 861 01 Rendőr tiszthelyettes (a szakmairány 
megjelölésével), 1 tanéves képzési idővel 

52 345 04 Közszolgálati ügykezelő  
54 861 01 Rendőr tiszthelyettes (a szakmairány 
megjelölésével), 1.5 tanéves képzési idővel 

54 345 01 Közszolgálati ügyintéző 

38. XXXIX. Közművelődés  52 345 07 Rendezvényszervező 54 345 02 Közművelődési és közönségkapcsolati 
szakember (a szakmairány megnevezésével) 

39. XL. Közlekedés, szállítmányozás 
és logisztika 

Közúti és légi közlekedés, 
szállítmányozás és logisztika 

51 344 11 Vállalkozási ügyintéző 
51 344 03 Vámügyintéző  
51 344 04 Pénzügyi ügyintéző  

54 841 11 Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző 

52 841 02 Ügyfélszolgálati ügyintéző 

54 841 02 Közúti közlekedésüzemvitel-ellátó  

54 841 03 Légi közlekedésüzemvitel-ellátó 

Postaforgalom 54 841 09 Postai üzleti ügyintéző  

Vasútüzemi közlekedés, 
szállítmányozás és logisztika 

52 841 02 Váltókezelő 54 841 05 Vasútforgalmi szolgálattevő 

52 841 03 Vasúti személypénztáros 
54 841 06 Vasúti árufuvarozási ügyintéző 

54 841 10 Jegyvizsgáló 

40. XLI. Vízügy   52 853 03 Vízügyi ügyintéző 

54 853 02 Vízgazdálkodó technikus  

54 853 03 Vízgépészeti technikus 

54 853 04 Víziközmű technikus 
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41. XLII. Előadóművészet 

Artista 

51 345 05 Előadóművészeti program- és 
projektszervező 

54 212 01 Artista II. (a szakmairány megnevezésével) 

Egyházzenész 54 212 02 Egyházzenész II. (a szakmairány 
megnevezésével) 

Gyakorlatos színész 54 212 03 Gyakorlatos színész (a szakmairány 
megnevezésével) 

Jazz-zenész 54 212 04 Jazz-zenész II. (a szakmairány 
megjelölésével) 

Klasszikus zenész 54 212 05 Klasszikus zenész II. (a szakmairány 
megjelölésével) 

Népzenész 54 212 06 Népzenész II. (a szakmairány megjelölésével) 

Szórakoztató zenész 54 212 08 Szórakoztató zenész II. (a szakmairány 
megjelölésével) 

Táncos 54 212 09 Táncos II. (a szakmairány megjelölésével) 

Gyakorló hangszerkészítő és javító 54 215 01 Gyakorló hangszerkészítő és javító (a 
hangszercsoport megjelölésével) 

42. XLIII.  
Honvédelem 

 52 863 01 Honvéd kadét, igazgatási ügykezelő 54 863 03 Honvédelmi igazgatási ügyintéző 

” 
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6. melléklet a …/2017. (... . … .) Korm. rendelethez 

 
„9. melléklet a 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelethez 

 
A szakgimnázium 9-12. évfolyamain folyó ágazati tanulmányok keretében megszerezhető mellék-szakképesítések a 9. évfolyamra a 2019/2020. tanévtől beiskolázott tanulók számára 

 

 A B C D 

1. Ágazat Ágazaton belüli specializáció A megszerezhető mellék-szakképesítés Érettségi végzettséghez kötött ágazati szakképesítés 

2. I. Egészségügy  52 720 01 Általános ápolási és egészségügyi 
asszisztens 

54 720 02 Fogászati asszisztens  

54 720 03 Gyógyszertári asszisztens  

54 720 04 Perioperatív asszisztens 

54 723 01 Gyakorló mentőápoló  

54 723 02 Gyakorló ápoló 

54 723 03 Gyakorló csecsemő- és gyermekápoló 

54 725 02 Audiológiai asszisztens és hallásakusztikus 

54 725 03 Fizioterápiás asszisztens 

54 725 04 Gyakorló klinikai laboratóriumi asszisztens 

54 725 05 Gyakorló szövettani asszisztens 

54 725 06 Kardiológiai és angiológiai asszisztens 
54 725 07 Klinikai neurofiziológiai asszisztens 
54 725 09 Radiográfiai asszisztens 
54 726 04 Gyógymasszőr  
54 726 03 Ergoterapeuta 

3. III. Szociális  

34 762 01 Szociális gondozó és ápoló 54 762 03 Szociális szakgondozó 
31 761 02 Házi időszakos gyermekgondozó 
52 761 01 Családsegítő asszisztens 54 761 01 Gyermekotthoni asszisztens  

31 761 01 Gyermek- és ifjúsági felügyelő 
52 761 01 Családsegítő asszisztens 54 761 02 Kisgyermekgondozó, -nevelő 

31 761 01 Gyermek- és ifjúsági felügyelő  
31 761 02 Házi időszakos gyermekgondozó 

54 762 01 Rehabilitációs nevelő, segítő 

54 762 02 Szociális asszisztens 

6. melléklet az 504/2017. (XII. 29.) Korm. rendelethez
„9. melléklet a 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelethez



38828 
M

A
G

Y
A

R
 K

Ö
Z

L
Ö

N
Y

 • 2017. évi 231. szám
 

 

 
 

4. IV. Pedagógia  

32 140 01 Óvodai dajka 
52 761 01 Családsegítő asszisztens 54 140 01 Gyógypedagógiai segítő munkatárs  

32 140 01 Óvodai dajka 
32 140 02 Fogyatékkal élők gondozója 54 140 02 Pedagógiai- és családsegítő munkatárs 

5. V. Képző- és iparművészet  51 345 02 Képző- és iparművészeti program- és 
projektszervező 

54 211 01 Dekoratőr  

54 211 02 Divat- és stílustervező  

54 211 03 Festő 

54 211 04 Grafikus 

54 211 05 Kerámiaműves 

54 211 06 Ötvös 

54 211 07 Szobrász 

54 211 08 Textilműves 

54 211 09 Üvegműves 

54 211 10 Művészeti és médiafotográfus 

6. VI. Hang-, film és 
színháztechnika  51 345 04 Médiaművészeti program- és 

projektszervező 

54 213 01 Hangmester 

54 213 03 Mozgókép- és animációkészítő 

54 521 07 Színháztechnikus, szcenikus 

54 521 08 Színpad- és porondtechnikus 

7. VII. Bányászat 

Bányaművelés 

32 544 01 Külszíni bányász  
32 582 02 Építő- és anyagmozgató gép kezelője 
[Emelőgépkezelő (kivéve targonca); Földmunka-, 
rakodó- és szállítógép kezelő; Targoncavezető 
szakmairányok] 

54 544 01 Bányaművelő technikus  

Gázipar és fluidum kitermelés 31 582 01 Csőhálózatszerelő 
54 544 02 Fluidumkitermelő technikus 

54 544 03 Gázipari technikus 

8. VIII. Épületgépészet  
52 582 02 Épületgépészeti előkészítő   
31 521 01 Bevontelektródás kézi ívhegesztő  
31 521 05 Gázhegesztő 

54 582 01 Épületgépész technikus 

9. IX. Gépészet 
Gépgyártástechnológia 31 521 10 Gyártósori gépész 54 521 03 Gépgyártástechnológiai technikus 

Mechatronika 52 522 04 Villamos berendezés szerelő és 
üzemeltető 54 523 04 Mechatronikai technikus 
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10. X. Kohászat  

32 521 03 Olvasztár és öntő  
32 582 02 Építő- és anyagmozgató gép kezelője 
[Emelőgépkezelő (kivéve targonca); 
Targoncavezető szakmairányok] 

54 521 04 Kohászati technikus 

11. XI. Villamosipar és elektronika  
51 523 01 PLC programozó 

54 523 02 Elektronikai technikus 

54 522 01 Erősáramú elektrotechnikus 

52 522 04 Villamos berendezés szerelő és 
üzemeltető 54 523 01 Automatikai technikus 

12. XII. Távközlés  52 523 01 Távközlési üzemeltető 
54 481 03 Infokommunikációs hálózatépítő és 
üzemeltető 

54 523 05 Távközlési technikus 

13. XIII. Informatika  52 481 02 Irodai informatikus 

54 213 05 Szoftverfejlesztő 

54 482 01 IT mentor  

54 481 01 CAD-CAM informatikus 

54 481 02  Gazdasági informatikus 

54 481 05 Műszaki informatikus 

54 481 06 Informatikai rendszerüzemeltető 

14. XIV. Vegyipar  

34 543 01 Abroncsgyártó  
34 543 03 Formacikk-gyártó  
34 543 04 Ipari gumitermék előállító  
32 582 02 Építő- és anyagmozgató gép kezelője 
[Emelőgépkezelő (kivéve targonca); 
Targoncavezető szakmairányok] 

54 543 02 Gumiipari technikus 

34 521 09 Műanyagfeldolgozó  
32 582 02 Építő- és anyagmozgató gép kezelője 
[Emelőgépkezelő (kivéve targonca); 
Targoncavezető szakmairányok] 

54 521 06 Műanyagfeldolgozó technikus  

15. XV. Vegyész  34 524 01 Gyógyszerkészítmény-gyártó  
34 524 02 Vegyipari rendszerkezelő 54 524 03 Vegyész technikus 

16. XVI. Építőipar Magas- és mélyépítés 52 481 01 Digitális műszaki rajzoló   
32 582 02 Építő- és anyagmozgató gép kezelője 

54 582 03 Magasépítő technikus  

54 582 04 Mélyépítő technikus 
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Út-, vasút- és hídépítés 

[Emelőgépkezelő (kivéve targonca); Földmunka-, 
rakodó- és szállítógép kezelő; Targoncavezető 
szakmairányok] 

54 582 02 Hídépítő és -fenntartó technikus 

54 582 05 Útépítő és -fenntartó technikus 

54 582 06 Vasútépítő és -fenntartó technikus 

17. XVII. Könnyűipar  52 542 01 Könnyűipari gyártáselőkészítő 
54 542 01 Bőrfeldolgozó-ipari technikus 

54 542 02 Ruhaipari technikus 

18. XVIII. Faipar  

52 543 01 Bútoripari gyártás-előkészítő, szervező  
32 582 02 Építő- és anyagmozgató gép kezelője 
[Emelőgépkezelő (kivéve targonca); 
Targoncavezető szakmairányok] 

54 543 01 Faipari technikus 

19. XIX. Nyomdaipar  51 213 06 Digitális kép- és szövegszerkesztő 54 213 07 Nyomdaipari technikus 

20. XXII. Közlekedésgépész 

Autó- és repülőgép szerelés 

31 525 01 Kerékpárszerelő  
32 582 02 Építő- és anyagmozgató gép kezelője 
[Emelőgépkezelő (kivéve targonca) szakmairány] 

54 525 02 Autószerelő 

34 522 03 Elektronikai műszerész 
54 525 01 Autóelektronikai műszerész  
54 525 03 Avionikus 

31 521 12 Jármű- és gépszerelő  
32 582 02 Építő- és anyagmozgatógép kezelője 
[Emelőgépkezelő (kivéve targonca) szakmairány] 

54 525 10 Repülőgép szerelő  

Vasútgépész 

54 525 09 Kocsivizsgáló 

54 525 11 Vasúti jármű dízelmotor- és hajtásszerelő 
54 525 12 Vasúti jármű szerkezeti és fékrendszer 
szerelője 
54 525 13 Vasúti jármű villamos rendszereinek 
szerelője 

Hajózási technika 

52 812 03 Szállodahajós, szállodai személyzet  
52 841 01 Hajózási üzemeltetési vezető  
51 841 01 Képesített hajós  
32 810 02 Nyíltvízi-vízimentő 

54 841 01 Hajózási technikus 

21. XXIII. Környezetvédelem  31 851 02 Hulladékfelvásárló és -gazdálkodó 54 850 01 Környezetvédelmi technikus 

22. XXIV. Közgazdaság  52 345 06 Pályázati-támogatási asszisztens 

54 343 01 Pénzügyi termékértékesítő (bank, befektetés, 
biztosítás) 
54 344 01 Pénzügyi-számviteli ügyintéző 

54 344 02 Vállalkozási és bérügyintéző 

54 344 03 Vám-, jövedéki- és termékdíj ügyintéző 
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54 344 04 Államháztartási ügyintéző 

51 344 04 Pénzügyi ügyintéző 54 340 01 Üzleti szolgáltatási munkatárs 

23. XXV. Ügyvitel   52 841 02 Ügyfélszolgálati ügyintéző 54 346 03 Irodai titkár 

24. XXVI. Kereskedelem  34 341 01 Eladó 
54 341 01 Kereskedő 

54 341 02 Kereskedelmi képviselő 

25. XXVII. Vendéglátóipar  34 811 03 Pincér 54 811 01 Vendéglátásszervező  

26. XXVIII. Turisztika  52 812 01 Szállodai recepciós 
54 812 01 Idegenvezető 

54 812 03 Turisztikai szervező, értékesítő 

27. XXX. Szépészet 
Fodrász 52 815 03 Férfi fodrász-borbély 54 815 01 Fodrász 
Kozmetika 52 815 04 Szépségtanácsadó 54 815 02 Kozmetikus 

28. XXXI. Agrár gépész 
Mezőgazdasági és erdészeti 
gépésztechnika 51 621 01 Agrár vállalkozó  

54 521 05 Mezőgazdasági gépésztechnikus 

54 521 02 Erdészeti gépésztechnikus 

Élelmiszeripari gépésztechnika 31 521 10 Gyártósori gépész 54 521 01 Élelmiszeripari gépésztechnikus 

29. XXXII. Erdészet és 
vadgazdálkodás  32 850 01 Természetvédelmi munkatárs  

54 623 02 Erdésztechnikus 

54 625 01 Vadgazdálkodási technikus  

30. XXXIII. Mezőgazdaság  34 621 03 Állattartó szakmunkás  
54 621 01 Állattenyésztő és állategészségügyi technikus 

54 621 02 Mezőgazdasági technikus 

31. XXXIV. Kertészet és parképítés  31 622 02 Faiskolai kertész 54 581 02 Parképítő és fenntartó technikus 

32. XXXV. Földmérés  52 481 01 Digitális műszaki rajzoló 54 581 01 Földmérő, földügyi és térinformatikai 
technikus 

33. XXXVI. Élelmiszeripar  31 541 14 Élelmiszeripari higiéniai és 
minőségbiztosítási munkatárs 

54 541 01 Élelmiszeripari analitikus technikus 

54 541 02 Élelmiszeripari technikus 

34. XXXVII. Sport  51 726 01 Regeneráló balneoterápiás masszőr 
54 813 01 Fitness-wellness instruktor 

54 813 02 Sportedző (a sportág megjelölésével) 

35. XXXVIII. Rendészet és 
közszolgálat  

52 861 11 Rendészeti ügyintéző 54 861 01 Rendőr tiszthelyettes (a szakmairány 
megjelölésével), 1 tanéves képzési idővel 

52 345 04 Közszolgálati ügykezelő  

54 861 01 Rendőr tiszthelyettes (a szakmairány 
megjelölésével), 1.5 tanéves képzési idővel 

54 345 01 Közszolgálati ügyintéző 
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 XXXIX. Közművelődés  52 345 07 Rendezvényszervező 54 345 02 Közművelődési és közönségkapcsolati 
szakember (a szakmairány megnevezésével) 

36. XL. Közlekedés, szállítmányozás 
és logisztika 

Közúti és légi közlekedés, 
szállítmányozás és logisztika 

51 344 11 Vállalkozási ügyintéző 
51 344 03 Vámügyintéző  
51 344 04 Pénzügyi ügyintéző  

54 841 11 Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző 

52 841 02 Ügyfélszolgálati ügyintéző 

54 841 02 Közúti közlekedésüzemvitel-ellátó  

54 841 03 Légi közlekedésüzemvitel-ellátó 

Postaforgalom 54 841 09 Postai üzleti ügyintéző  

Vasútüzemi közlekedés, 
szállítmányozás és logisztika 

52 841 02 Váltókezelő 54 841 05 Vasútforgalmi szolgálattevő 

52 841 03 Vasúti személypénztáros 54 841 06 Vasúti árufuvarozási ügyintéző 

37. XLI. Vízügy   52 853 03 Vízügyi ügyintéző 

54 853 02 Vízgazdálkodó technikus  

54 853 03 Vízgépészeti technikus 

54 853 04 Víziközmű technikus 

38. XLII. Előadóművészet 

Artista 

51 345 05 Előadóművészeti program- és 
projektszervező 

54 212 01 Artista II. (a szakmairány megnevezésével) 

Egyházzenész 54 212 02 Egyházzenész II. (a szakmairány 
megnevezésével) 

Gyakorlatos színész 54 212 03 Gyakorlatos színész (a szakmairány 
megnevezésével) 

Jazz-zenész 54 212 04 Jazz-zenész II. (a szakmairány 
megjelölésével) 

Klasszikus zenész 54 212 05 Klasszikus zenész II. (a szakmairány 
megjelölésével) 

Népzenész 54 212 06 Népzenész II. (a szakmairány megjelölésével) 

Szórakoztató zenész 54 212 08 Szórakoztató zenész II. (a szakmairány 
megjelölésével) 

Táncos  54 212 09 Táncos II. (a szakmairány megjelölésével) 

39. XLIII.  
Honvédelem 

 52 863 01 Honvéd kadét, igazgatási ügykezelő 54 863 03 Honvédelmi igazgatási ügyintéző 

” 
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7. melléklet a …/2017. (... . … .) Korm. rendelethez 

 
 
1. Az R3. 2. mellékletében foglalt táblázat a következő 2376-2391. sorral egészül ki: 

 

 [A B C 
1. A szakmai követelménymodulok 
2. Sorszáma megnevezése azonosító száma] 

 

„ 

2376. 2374. Katonai készenléti fokozatok pénzügyi-számviteli szakfeladatai  12138-17 

2377. 2375. Katonai gazdálkodási alapfeladatok 12139-17 

2378. 2376. Közpénzügyi alapfeladatok 12140-17 

2379. 2377. Katonai pénzügyi informatikai alapfeladatok 12141-17 

2380. 2378. Katonai pénzügyi szakfeladatok 12142-17 

2381. 2379. Költségvetési számviteli szakfeladatok 12143-17 

2382. 2380. Alapismeretek a mentésirányításban 12144-17 

2383. 2381. Irányítástechnika és irányítástechnológia a mentésirányításban 12145-17 

2384. 2382. Híradó ágazati szakmairányú szaktevékenység 12146-17 

2385. 2383. Légijármű szerelő alapismeretek 12147-17 

2386. 2384. Légijármű szerelő 12148-17 

2387. 2385. Avionikai alapismeretek 12149-17 

2388. 2386. Avionika  12150-17 

2389. 2387. Altiszti alapfeladatok 12151-17 

2390. 2388. Általános kaszkadőr szakértői ismeretek 12152-17 

2391. 2389. Vízkútfúró szakfeladatok 12153-17 

„ 

  

7. melléklet az 504/2017. (XII. 29.) Korm. rendelethez
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8. melléklet a …/2017. (... . … .) Korm. rendelethez 

 
1. Az R3. 3. melléklete a következő 2374–2389. ponttal egészül ki: 
 
„2374. A Katonai készenléti fokozatok pénzügyi-számviteli szakfeladatai megnevezésű, 12138-17 azonosító számú 
szakmai követelménymodul tartalma: 
 
Feladatprofil: 
Kapcsolatot tart a feladatban résztvevő személyi állománnyal. 
Kezeli a személyi állomány illetményét érintő problémákat. 
Segítséget nyújt a személyi állománynak a szükséges pénzügyi nyomtatványok kitöltésében. 
Végrehajtja a pénzügyi és számviteli szervezeti elemek működése feltételeinek megteremtését, előkészíti a működés 
feltételeihez kapcsolódó okmányokat. 
Előkészíti az átmeneti költségvetési terv összeállításához szükséges háttértáblákat, dokumentumokat. 
Végrehajtja az illetmények Költségvetési Gazdálkodási Információs rendszer (a továbbiakban: HM KGIR) nélküli számfejtését 
és folyósítását. 
Elsajátítja az illetmény-visszahagyási okmányok kitöltésének rendszertanát, rögzíti azokat a HM KGIR-ban. 
Elsajátítja, szükség esetén a gyakorlatban alkalmazza a megtakarítások és letétek háborús körülmények közötti kezelésének 
gyakorlatát. 

 
Tulajdonságprofil: 
Szakmai kompetenciák: 
szakmai ismeretek: 
MH készenlét fenntartása és fokozása rendszer (a továbbiakban: KFR) intézményrendszere, működési feltételei, okmányolása 
A pénzügyi rendszer háborús körülmények közötti működési feltételeinek elsajátítása 
Átmeneti költségvetési terv, háborús költségvetési gazdálkodás 
Illetményszámfejtés és pénzügyi ellátás háborús körülmények között 
Megtakarítások és letétek háborús körülmények közötti kezelése 
 
szakmai készségek: 
Jogszabály-alkalmazás készsége 
Szakmai olvasott szöveg megértése és értelmezése 
Kész szoftverek használata 
Számnagyságok értelmezése 
 
Személyes kompetenciák: 
Megbízhatóság 
Önfegyelem 
Pontosság 
 
Társas kompetenciák: 
Visszacsatolási készség 
Irányíthatóság 
Kapcsolatteremtő készség 
 
Módszerkompetenciák: 
Áttekintő képesség 
Rendszerező képesség 
Információgyűjtés 
 
2375. A Katonai gazdálkodási alapfeladatok megnevezésű, 12139-17 azonosító számú szakmai követelménymodul 
tartalma: 
 
Feladatprofil: 

Gazdálkodás ügyviteli alapfeladatok 
Előkészíti a megrendeléseket.  
Kapcsolatot tart a vevőkkel, szállítókkal. 
Kezeli a reklamációkat. 
Elvégzi a bejövő és kimenő számlák egyeztetéseit a nyilvántartások alapján. 
A termékhez, szolgáltatáshoz kapcsolódó kísérőokmányokat az illetékesekhez eljuttatja. 
Ellenőrzi a vámtarifaszám meglétét és formai helyességét. 

8. melléklet az 504/2017. (XII. 29.) Korm. rendelethez
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Alkalmazza a jogkövető működés érdekében a fogyasztóvédelmi előírásokat. 
Regisztrálja és karbantartja az ügyfélkapcsolatait. 
Adatokat, információkat gyűjt, rögzít, válogat, osztályoz, nyilvántart. 
Értelmezi a kapott adatokat, feldolgozza, rendszerezi és munkája során hasznosítja azokat. 
Adatbázisokat kezel, iratkezelést végez. 
Betartja az adat- és titokvédelemmel kapcsolatos jogszabályokat, utasításokat. 
Hagyományos és digitális dokumentumokat rendszerez. 
Rendszeres és eseti jelentéseket, statisztikai kimutatásokat készít. 
Határidőre eleget tesz az adatszolgáltatási kötelezettségnek. 
Munkaköréhez kapcsolódóan hivatalos levelezést folytat hagyományos és digitális formában. 
Hivatalos okmányokat tölt ki. 
A munkaköréhez kapcsolódó hivatalos ügyeket intéz. 
Az ügyiratok mozgását folyamatosan figyelemmel kíséri. 
Telefont, faxot, fénymásoló gépet kezel. 

Pénzügyi alapfeladatok 
Kiállítja a pénzforgalmi nyomtatványokat, gondoskodik teljesítésükről, ki- és bevezeti a pénzforgalmi számlán megjelenő 
pénzügyi teljesítéseket. 
Követi a pénzforgalmi-számlakivonatok tartalmát, azok egyenlegeit. 
Vezeti a pénzforgalmi számla felett rendelkezésre jogosultak nyilvántartását. 
Felszereli a bankszámlakivonatot (bankszámlakivonat, valamint a mozgáshoz kapcsolódó bizonylatok). 
Gondoskodik a készpénzforgalom pénznemenkénti lebonyolításáról, kezeli és feltölti a bankkártyákat. 
Kiállítja a bevételi- és kiadási bizonylatokat, vezeti a pénztárjelentést, a pénztárnaplót és a szigorú számadású 
nyomtatványok analitikáját. 
Figyelemmel kíséri a választott devizaárfolyamokat. 
Elszámolja az útielőlegeket és gondoskodik azok kifizetéséről. 
Pénzmozgáshoz kapcsolódó adatokat rögzít HM KGIR Pénztár modulban. 
Számfejti és kifizeti a kiküldetések során felmerülő költségeket. 
Informálódik a pénzügyi-piaci kondíciókról, a pénzügyi piaci termékekről tájékoztatást ad. 
Adatokat gyűjt a befektetési döntésekhez. 

Adózáshoz kapcsolódó alapfeladatok 
Előkészíti az adónyilvántartásokat az adóbevalláshoz. 
Vezeti az adó- és vámnyilvántartásokat. 
Nyilvántartja a bejövő és kimenő számlák áfa analitikáját. 
 

Számviteli alapfeladatok 
Bizonylati renddel kapcsolatos feladatokat lát el. 
Analitikus, főkönyvi könyvelésre előkészít, kontíroz. 
Közreműködik 

– a bankszámlával kapcsolatos gazdasági események könyvelésében, 
– a vevőkkel kapcsolatos gazdasági események elszámolásában, 
– a szállítókkal kapcsolatos gazdasági események elszámolásában, 
– a termelési költség elszámolásában, 
– az értékesítéssel kapcsolatos gazdasági események könyvelésében, 
– a jövedelem elszámolással kapcsolatos gazdasági események könyvelésében. 

Közreműködik a leltárak felvételével, dokumentálásával kapcsolatos feladatok ellátásában. 
Értelmezi a mérleget és az eredménykimutatást. 

 
Tulajdonságprofil: 
Szakmai kompetenciák: 
szakmai ismeretek: 
 
Gazdálkodás ügyviteli alapfeladatai 

A gazdasági élet alapvető területei (szükségletek, termelés, javak, munkamegosztás, gazdálkodás, piac, kereslet, kínálat) 
A nemzetgazdaság szereplői és kapcsolatai 
A nemzetgazdaság és ágazati rendszere 
A nemzetgazdaság teljesítmény-kategóriái és mérésük 
Az állam feladatai, költségvetési politika, az állami költségvetés legfontosabb bevételei és kiadásai 
A vállalat helye a nemzetgazdaságban 
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Vámtarifa feladata és rendeltetése 
Vámtarifaszám felépítése és rendeltetése 
Vámtarifaszám a nemzeti jogszabályokban 
Környezettudatos gazdálkodás 
A statisztika alapfogalmai 
Az információsűrítés legjellemzőbb módszerei, eszközei (statisztikai sorok, táblák, viszonyszámok, középértékek) 
Érték-, ár-, volumenindex 
Grafikus ábrázolás 
A táblázatok készítésének tartalmi és formai követelményei 
Az adatgyűjtés megszervezésének menete 
A hagyományos és digitális levelezés rendszerezésének, iktatásának menete, szabályai 
A vevő-, ügyfélkapcsolatok regisztrálásának, nyilvántartásának és kezelésének eljárási szabályai 
A hivatalos levelek elkészítésének (hagyományos és digitális) szabályai, jellegzetes formái 
A hivatalos okmányok kezelésének és felhasználásának szabályai 
Az adatbázis-kezelés, az iratkezelés, az időszakos jelentések elkészítésének szabályai 
A termékek és szolgáltatások kísérő okmányainak szerepe, kezelése, jellemző típusai 
 

Pénzügyi alapfeladatok 
Gazdaságpolitika és a pénzügypolitika 
Jegybank és a monetáris szabályozás 
Pénzügyi intézményrendszer 
Pénzügyi szolgáltatások és kiegészítő pénzügyi szolgáltatások 
Passzív bankügyletek (betétgyűjtés, értékpapírok kibocsátása, forrásszerzés a jegybanktól és a bankközi piacon) és az aktív 
bankügyletek [hitelezés (biztosítékok), váltóleszámítolás, lízing, faktorálás, forfetírozás] 
A pénz időértéke (jövőérték, jelenérték, annuitás számítása) 
A pénzforgalmi számlák fajtái 
Fizetési megbízások lebonyolítása, a fizetési művelet során alkalmazható fizetési módok 
Pénzkezeléssel kapcsolatos feladatok a gazdálkodó szervezeteknél 
A készpénz kezelésére és megőrzésére vonatkozó biztonsági szabályok 
Nemzetközi pénzügyi rendszer és a nemzetközi pénzforgalom 
Valuta, deviza, árfolyam 
Értékpapírok csoportosítása 
Az értékpapírok jellemzői (kötvény, részvény, közraktárjegy, váltó, állampapírok, banki értékpapírok) 
Pénzügyi döntések 
 

Adózáshoz kapcsolódó alapfeladatok 
Az államháztartás rendszere 
Adózási alapfogalmak 
A személyi jövedelemadó (összevontan adózó jövedelmek) 
Az általános forgalmi adó 

 
Számviteli alapfeladatok 

A számviteli törvény. A beszámoló és könyvvezetési kötelezettség 
A gazdálkodó szervezet vagyona. A leltár és a mérleg 
A könyvelési tételek szerkesztése, a számlakeret 
Az analitikus nyilvántartások vezetése 
A tárgyi eszközökkel kapcsolatos alapesemények – beruházás, értékcsökkenés –elszámolása 
Anyagvásárlás és felhasználás elszámolása 
Az árubeszerzés és az értékestés főkönyvi elszámolása 
A bérköltség és a bért terhelő adók és járulékok elszámolása 
Munkavállalót terhelő levonások elszámolása és a bérek kifizetése, átutalása 
Az eredmény megállapítása 

 
szakmai készségek: 
Olvasott és hallott szakmai szöveg megértése 
Szakmai kommunikáció 
Számnagyságok értelmezése 
Jogforrások megfelelő alkalmazása 
Információgyűjtés 
Kész szoftverek használata 
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Adóbevallások-, elektronikus adó- és járulékbevallások készítésének gyakorlata 
Adónaptár-kezelés készsége 
 

Személyes kompetenciák: 
Precizitás 
Megbízhatóság 
Felelősségtudat 
Szervezőkészség 
 

Társas kompetenciák: 
Motiválhatóság 
Kapcsolatteremtő készség 
Meggyőzőkészség 
Konfliktusmegoldó készség 
 
Módszerkompetenciák: 
Információgyűjtés 
Áttekintő és rendszerező képesség 
Problémamegoldás, hibaelhárítás 
Gyakorlatias feladatértelmezés 

 

2376. A Közpénzügyi alapfeladatok megnevezésű, 12140-17 azonosító számú szakmai követelménymodul tartalma: 
 

Feladatprofil: 
Vezeti a költségvetési beszámolót alátámasztó analitikus nyilvántartásokat. 
A HM KGIR rendszerben kezeli a jóváhagyott költségvetési előirányzatokat, könyveli a bevételeket, kiállítja a számlákat, 
elvégzi a végszámlázást. 
Adatokat szolgáltat a számszaki beszámolóhoz. 
A pénzeszközök leltározását előkészíti és végrehajtja. 
Vezeti a honvédelmi szervezetek által kezelt pénzügyi és költségvetési számviteli nyilvántartásokat. 
 
Tulajdonságprofil: 
Szakmai kompetenciák: 
szakmai ismeretek: 
HM tárca sajátos, központosított költségvetési gazdálkodása 
A honvédelmi szervezetek működésének az államháztartás működési rendjétől eltérő szabályai 
A HM tárca költségvetési gazdálkodásának elvei, sajátosságai, fejlődése 
Az MH gazdálkodásának felépítése, tagozódása: a központi és intézményi költségvetési gazdálkodás rendje, előirányzatok 
kezelése 
Az anyagi-pénzügyi tervezés alapjai, a fejezet költségvetésének összeállítása 
Költségvetési szervek zárszámadása, a beszámoltatás folyamata 
Pénzeszközök leltározása 
szakmai készségek: 
Olvasott és hallott szakmai szöveg megértése 
Szakmai kommunikáció 
Jogszabály-alkalmazás készsége 
 
Személyes kompetenciák: 
Önállóság 
Felelősségtudat 
Precizitás 
 
Társas kompetenciák: 
Határozottság 
Kommunikációs rugalmasság 
Kapcsolatteremtő készség 
 
Módszerkompetenciák: 
Gyakorlatias feladatértelmezés 
Rendszerező képesség 
Emlékezőképesség 
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2377. A Katonai pénzügyi informatikai alapfeladatok megnevezésű, 12141-17 azonosító számú szakmai 
követelménymodul tartalma: 
 
Feladatprofil: 
Magabiztosan kezeli a HM KGIR alrendszereit, azok funkcióit. 
Rögzíti, szükség esetén módosítja, illetve törli az egyes kiegészítő illetményelemeket, letiltásokat, tagságokat, számviteli 
bizonylatokat. 
Elvégzi és ellenőrzésre előkészíti a hó végi szimulációs bérszámfejtést. 
Listákat állít elő, lekérdezéseket hajt végre a HM KGIR rendszerben. 
 
Tulajdonságprofil: 
Szakmai kompetenciák: 
szakmai ismeretek: 
A HM KGIR személyi pénzbeli járandóságok alrendszere és a pénzügyi számviteli alrendszer ismeretei, kezelése, alkalmazása 
HM KGIR listák, lekérdezések, ellenőrzési lehetőségek 
 
szakmai készségek: 
Olvasott és hallott szakmai szöveg megértése 
Kész szoftverek használata 
Jogszabály-alkalmazás készsége 
 
Személyes kompetenciák: 
Önállóság 
Felelősségtudat 
Megbízhatóság 
Társas kompetenciák: 
Kapcsolatteremtő készség 
Visszacsatolási készség 
Irányíthatóság 
 
Módszerkompetenciák: 
Problémamegoldás, hibaelhárítás 
Rendszerező képesség 
Gyakorlatias feladatértelmezés 
Információgyűjtés 
 

2378. A Katonai pénzügyi szakfeladatok megnevezésű, 12142-17 azonosító számú szakmai követelménymodul tartalma: 
 
Feladatprofil: 
Kapcsolatot tart a személyi állománnyal. 
Kezeli a személyi állomány illetményéhez kapcsolódó kérdéseket. 
Felmerülő kérdés esetén tájékoztatja a személyi állományt az illetményük és járandóságuk alakulásáról, a HM KGIR 
rendszerben rögzített adatokról. 
Segítséget nyújt a személyi állománynak a szükséges pénzügyi nyomtatványok kitöltésében. 
Belépteti a rendszerbe az újonnan felvett személyeket. 
Tájékoztatja az újonnan felvett személyeket a pénzügyi lehetőségekről. 
A HM KGIR rendszerben rögzíti a pénzügyi járandóságokat, nyilatkozatokat, tagságokat, valamint letiltásokat. 
Felülvizsgálja, ellenőrzi és adatot szolgáltat a vezető pénzügyi referens részére a személyi állomány illetményét befolyásoló 
parancsok, határozatok pénzügyi ellenjegyzéséhez. 
Elsajátítja és a gyakorlatban alkalmazza a gyorsrögzítés intézményrendszerét. 
Lekérdezi és ellenőrzi a HM KGIR rendszerben rögzített tételeket. 
Megismeri a külszolgálati ellátmány, hazai illetmény, valamint a felmerülő gazdasági események pénzügyi elszámolását, 
előkészíti azokat utalásra. 
Magabiztosan kitölti a pénzügyi nyomtatványokat, értelmezi a nyomtatvány egyes részeinek jelentését, majd rögzíti, 
szimulálja és ellenőrzi azokat HM KGIR-ban. 
A HM KGIR Ügyfélszolgálati rendszer (a továbbiakban HM KGIR ÜSZR) használatával ellátja a személyi állomány pénzügyi 
ügyintézéssel kapcsolatos egyéni és tömeges kiértesítését. 
Figyelemmel kíséri a szakterületet érintő jogszabályi változásokat, azokról szükség esetén tájékoztatja szakmai elöljáróit, 
javaslatot tesz a személyi állomány tájékoztatására. 
Vezeti a jogszabályokban meghatározott, szakterületét érintő analitikus nyilvántartásokat. 
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Szakterületét érintő szakellenőrzés esetén előkészíti az ellenőrzés lebonyolításához kapcsolódó rögzítési és ellenőrzési 
dokumentumokat. 
Kezeli, óvja és naprakészen tartja a személyi állomány pénzügyi gyűjtőit. 
Végrehajtja a közvetlen szakmai elöljáróitól érkező adatszolgáltatásra, valamint rögzítésre irányuló feladatszabást. 
Elvégzi a szimulációs bérszámfejtési eredmények valós utalást megelőző ellenőrzését. 
Ellenőrzi a központi illetményszámfejtő központból érkező kis-, valamint a nagy értékű utalásokat, majd szükség esetén javítja 
azokat. 
 
Tulajdonságprofil: 
Szakmai kompetenciák: 
szakmai ismeretek: 
A hivatásos és szerződéses katonák, a közalkalmazottak, továbbá köztisztviselők foglalkoztatási szabályai, 
illetménygazdálkodásuk sajátosságai, illetményrendszerük 
A béren kívüli juttatások intézményrendszere, azok honvédségi sajátosságai 
Az illetményszabályok alkalmazása a szolgálati, köztisztviselői, közalkalmazotti jogviszony keretei között 
Társadalombiztosítási ellátások 
Pénzügyi járandóságok, nyilatkozatok, tagságok 
Az illetményből történő levonások fajtái, tartalmi elemei, eljárásrendjei 
HM KGIR és HM KGIR ÜSZR rendszerek kezelése 
 
szakmai készségek: 
Olvasott és hallott szakmai szöveg megértése 
Kész szoftverek használata 
Jogszabály-alkalmazás készsége 
 
Személyes kompetenciák: 
Önállóság 
Felelősségtudat 
Megbízhatóság 
 
Társas kompetenciák: 
Kapcsolatteremtő készség 
Visszacsatolási készség 
Irányíthatóság 
 
Módszerkompetenciák: 
Problémamegoldás, hibaelhárítás 
Rendszerező képesség 
Gyakorlatias feladatértelmezés 
Információgyűjtés 
 
2379. A Költségvetési számviteli szakfeladatok megnevezésű, 12143-17 azonosító számú szakmai követelménymodul 
tartalma: 
 
Feladatprofil: 
A HM KGIR-ban elvégzi a kötelezettségvállalások rögzítését, a számlák iktatását, a főkönyvi lekérdezéseket. 
Rögzíti a szerződéskivonatokat, ellenjegyzéseket, eszközfoglalásokat, vevői és szállítói számlákat. 
Teljesíti az előirányzatok megállapítására, nyomon követésére vonatkozó feladatokat. 
Vezeti a különböző analitikus nyilvántartásokat. 
Teljesíti a szakterülethez tartozó bevallási kötelezettségeket. 
Vezeti a pénzforgalommal kapcsolatos számviteli bizonylatokat. 
 
Tulajdonságprofil: 
Szakmai kompetenciák: 
szakmai ismeretek: 
Az államháztartás számvitele 
MH pénzügyi és számviteli biztosításának rendszere 
HM fejezet egységes számviteli politikája és számlarendje, számviteli elszámolási rendszere 
Számviteli alapelvek és azok alkalmazása a honvédelmi szervezetek számvitelében 
Költségvetési és pénzügyi számvitel sajátosságok 
A nemzeti vagyonba tartozó befektetett és forgóeszközök, egyéb eszközök és források jellemzői, számviteli elszámolása 
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Előirányzat gazdálkodás, a követelések, kötelezettségvállalások elszámolásának szabályai  
A maradvány jóváhagyás, felhasználás speciális rendszerének bemutatása 
Személyi juttatásokkal, járulékokkal, áfával kapcsolatos számviteli feladatok 
A honvédelmi szervezetek által vezetett költségvetési számviteli nyilvántartások 
HM KGIR pénzügyi számviteli alrendszere 
 
szakmai készségek: 
Jogszabály-alkalmazás készsége 
Számnagyságok értelmezése 
Szakmai olvasott szöveg megértése és értelmezése 
Kész szoftverek használata 
 
Személyes kompetenciák: 
Megbízhatóság 
Precizitás 
Pontosság 

 
Társas kompetenciák: 
Visszacsatolási készség 
Irányíthatóság 
Kapcsolatteremtő készség 
 
Módszerkompetenciák: 
Rendszerező képesség 
Numerikus gondolkodás, matematikai készség 
Körültekintés, elővigyázatosság 
 
2380. Az Alapismeretek a mentésirányításban megnevezésű 12144-17 azonosító számú szakmai követelménymodul 
tartalma: 
 
Feladatprofil: 
Az adatvédelmi- és az etikai szabályok betartásával fogadja a bejelentéseket. 
Határozott, empátiát sugárzó és érthető kommunikációt folytat az együttműködő, az agresszív, a nehezen irányítható, a 
korlátozottan együttműködő vagy tájékozatlan bejelentővel. 
Mentésirányítási szabályok, szakmai irányelvek, protokollok alkalmazásával kezeli a bejelentéseket. 
Az esetbejelentés sürgősségi szintjét meghatározza. 
Bejelentésből nyert információk alapján egyedi esetelemzést végez és tervezi az elsődleges és további mentőerők riasztását. 
Az orvosi ügyeletet bevonja a feladatellátásba. 
Közösségi újraélesztési hálózati applikáción keresztül elsősegélynyújtókat riaszt. 
Sürgős szükség körébe tartozó az életet közvetlenül veszélyeztető állapotok és betegségek (keringésmegállás, légúti, vagy 
légzési probléma, vérzéssel, vagy vérzéssel nem járó sérülés) esetén, a mentőegység megérkezéséig interaktív módon irányítja 
a bejelentőt a bajbajutott ellátásában. 
A szervezetet érintő sürgős szükség körébe tartozó, de az életet közvetlen nem veszélyeztető állapotok és betegségek esetén 
telefonos tanácsadást végez, amennyiben telefonos segítségnyújtási tevékenységre nincs szükség. 
Az azonosított speciális vagy veszélyhelyzeti mentési események kapcsán értesíti a bevonandó további ellátó egységeket. 
Rendkívüli, katasztrófahelyzeti és tömeges eseményekre meghatározott speciális riasztási, kapcsolattartási és szervezési 
feladatokat lát el. 
 
Tulajdonságprofil: 
Szakmai kompetenciák: 
szakmai ismeretek: 
Etika – jogi ismeretek 
A sürgősségi ellátó rendszer és elemei 
Társszervek riasztása 
Első ellátás – elsősegélynyújtás 
Sürgősségi állapotok 
Pszichológia és mentálhigiénia 
Logisztika 
Kommunikáció 
Rendkívüli, katasztrófahelyzeti és tömeges események ellátása 
 
szakmai készségek: 
Jogi és etikai fogalmak ismerete és alkalmazása 
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Szakmai protokollok, szabályok alkalmazása 
Pszichológiai alapismeretek alkalmazása 
Kommunikációs technikák alkalmazása 
 
Személyes kompetenciák: 
Szabálykövetés 
Döntésképesség 
Pontosság 
Felelősség 
 
Társas kompetenciák: 
Kapcsolatteremtő készség 
Közérthető kommunikáció 
Határozottság 
 
Módszerkompetenciák: 
Rendszerező képesség 
Probléma megoldás, kreativitás 
Intenzív munkavégzés 
Irányítási képesség 
 
2381. Irányítástechnika és irányítástechnológia a mentésirányításban megnevezésű 12145-17 azonosító számú szakmai 
követelménymodul tartalma: 
 
Feladatprofil: 
Mentésirányítási rendszer informatikai alap-, és alrendszereit: mentésirányítás diszpécser alrendszer (CAD), mentésirányítás 
és betegszállítás diszpécser alrendszer (GIS), ügyintézői bejelentkezési felület a hívásfogadó rendszer (CAROL), diszpécseri 
munkahely (DWS3 terminál), mentőgépjármű követő rendszer (AVL), Intelligens Fedélzeti Terminál (IFT) használja. 
A hívásfogadások és mentésszervezés kapcsán használja a mentésirányításban elérhető katasztrófavédelmi, rendvédelmi és 
társ szervezetek irányítástechnológiai és térfigyelő rendszereit. 
Az elektronikus infrastruktúra elérhetetlensége esetén a vészeljárási működésnek megfelelően fogadja a hívásokat és 
mentőegységeket riaszt. 
 
Tulajdonságprofil: 
Szakmai kompetenciák: 
szakmai ismeretek: 
Mentésirányítás 
Mentésirányítási vészeljárások 
Rádióforgalmazás 
Katasztrófavédelemi bevetés irányítás 
Rendvédelmi bevetés irányítás 
Logisztika 
Informatika 
Információ-, és rádiótechnika 
 
szakmai készségek: 
Mentés-informatikai eszközök használata 
Mentés-informatikai rendszerek alkalmazása 
Mentés-informatikai programok használata 
Mentési, praehospitalis szakmai protokollok, szabályok alkalmazása 
 
Személyes kompetenciák: 
Önképzési igény 
Önellenőrzés 
Szabálykövetés 
Pontosság 
 
Társas kompetenciák: 
Kapcsolatteremtő képesség 
Határozottság 
Felelősség 
 
Módszerkompetenciák: 
Intenzív munkavégzés 
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Informatikai munkavégzés  
Probléma feltárási képesség 
Hibaelhárítási képesség 

2382. A Híradó ágazati szakmairányú szaktevékenység megnevezésű, 12146-17 azonosító számú szakmai 
követelménymodul tartalma: 
 
Feladatprofil: 
Végzi a híradóeszközök, eszközkomplexumok telepítésével kapcsolatos feladatokat. 
Üzemelteti a Híradóeszközöket, eszközkomplexumokat. 
Végzi a rádióelektronikai-harctevékenységgel kapcsolatos szervezési és technikai feladatokat. 
Végzi a híradó eszközök és eszközkomplexumok alkalmazói és felhasználói szintű kiszolgálását. 
Hírváltási feladatokat hajt végre. 
Megfelel a III. osztályos fokozat követelményeinek. 
Szervezi és végzi a híradóeszközök, eszközkomplexumok őrzés-védelmét. 
Betartja és betartatja az anyagi fegyelmet, lefolytatja a káreljárást. 
Végzi a híradó és informatikai hálózatokhoz történő csatlakozások rendszertechnikai feladatait. 
A szolgáltatások maximális kihasználásával közleményeket szabályosan továbbít. 
Behatárol kezelői szintű hibákat, üzemelési rendellenességeket, azokat kiküszöböli. 
Vezeti az állomásokmányokat. 
Irányítja az állomást kiszolgáló személyzet munkáját. 
 
Tulajdonságprofil: 
Szakmai kompetenciák: 
szakmai ismeretek: 
A katonai híradástechnika alkalmazásának elvei 
A rádióelektronikai-harctevékenységgel kapcsolatos eljárások és információvédelmi rendszabályok 
A híradóeszközök és eszközkomplexumok szolgáltatásai 
A híradóeszközök és komplexumok telepítési helyének kiválasztása, a szabályos telepítés és üzemeltetés 
A híradóeszközök és eszközkomplexumok rendszertechnikai alkalmazásának szabályai 
Az információ gyors, hiteles és szabályos továbbítása különböző üzemmódokban 
A hírváltási feladatok végrehajtásának szabályai 
A III. osztályos fokozat követelményeinek teljesítése 
A kezelői szintű hibák, üzemelési rendellenességek behatárolása, azok elhárítása 
A híradó eszközkomplexumok okmányainak kulturált és pontos vezetésének szabályai 
A híradó eszközök és eszközkomplexumok őrzés-védelmi előírásai 
Az anyagi fegyelem és káreljárás szabályai 
A híradó állomás ügyeleti szolgálat megszervezésének, a személyzet irányításának, ellenőrzésének szabályai 
 
szakmai készségek: 
Kézírás 
Diagramolvasás, értelmezés 
Komplex jelzésrendszerek 
Híradó eszközkomplexumok alkalmazása 
 
Személyes kompetenciák: 
Döntésképesség 
Önállóság 
Terhelhetőség 
Társas kompetenciák: 
Motiváló készség 
Segítő készség 
 
Módszerkompetenciák: 
Rendszerező képesség 
Kreativitás 
Ismeretek helyén való alkalmazása 
 
2383. A Légijármű szerelő alapismeretek megnevezésű, 12147-17 azonosító számú szakmai követelménymodul tartalma: 
 
Feladatprofil: 
Végrehajtja a légijárművek műszaki kiszolgálását a hatályos jogszabályok alapján. 
Végrehajtja a légijárművek összes szakterületét érintő műszaki kiszolgálási feladatait és szerelési munkáit a légijárművek 
kiszolgálási utasításai alapján. 
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Végzi a légijárművek csapatszintű javítását. 
Feladatait beosztásbeli kötelmek alapján hajtja végre. 
Dokumentálja az elvégzett munkát és ellenőrzési feladatot a légijárművek műszaki okmányaiban. 
Jelent a légijármű, a földi kiszolgáló eszközök és berendezések műszaki állapotáról. 
Végzi a légijármű tárolásával kapcsolatos feladatokat. 
Repülő harctevékenység során mérnöki-műszaki biztosítást hajt végre. 
A repülőtéri kiszolgáló különleges gépjárműveket és földi telepítésű berendezéseket csatlakoztat a légijárművek rendszereihez. 
Kiszolgálási feladatait az üzembentartási, baleset- és környezetvédelmi rendszabályok betartásával végzi. 
Rendeltetésszerűen használja a repülőműszaki szakanyagokat és eszközöket. 
 
Tulajdonságprofil: 
Szakmai kompetenciák: 
Gépészeti alapméréseket végez 
Anyagvizsgálatokat végez a légijárművek sárkány-hajtómű szerkezeti elemein 
Gépészeti kötő és rögzítő elemeket használ 
Gépészeti rendszerek meghajtásrendszerén végez műszaki munkákat 
Ellenőrzi a gépészeti rendszerek műszaki paramétereit 
A légijárművek sárkány szerkezeti elemeit és rendszereit ábrázoló műszak rajzot olvas 
A légijárművek hajtómű szerkezeti elemeit és rendszereit ábrázoló műszak rajzot olvas 
A légijárművek sárkány szerkezeti elemeinek javítása során fémes- és nem fémes szerkezeti elemek megmunkálását végzi 
A sárkány szerkezet szilárdsági jellemzőinek figyelembe vételével készíti fel a légijárművet repülési feladatra 
Tüzelő- és kenőanyagokat, speciális folyadékokat és gázokat használ a légi járművek karbantartási feladatai során 
A légijárművek karbantartási feladatai során ellenőrzi, a korróziós hatásnak kitett szerkezeti elemeket és végzi azok korrózió 
elleni védelmét 
A légijárművek szerkezeti elemeinek gyártástechnológiájának ismerete alapján végzi karbantartási feladatait 
Aerodinamikai törvényszerűségek figyelembevételével végzi a műszaki munkákat a légijárművek sárkány szerkezetén 
Termodinamikai alapismereteit alkalmazza a légijármű hajtóművek műszaki munkái során 

 
szakmai ismeretek: 
Automatikai alapismeretek 
Gépészeti automatika 
Fémes gépészeti- és légijármű szerkezeti anyagok 
Nem fémes gépészeti- és légijármű szerkezeti anyagok 
Hőkezelési eljárások 
Gépészeti elemek gyártástechnológiája 
Gépészeti szerkezeti elemek 
Légijármű szerkezeti elemek gyártástechnológiája 
Légijárművek gépelemei 
Korrózióvédelem 
Tribológiai alapismeretek 
Légijárműveken alkalmazott üzem és kenőanyagok 
Légijárműveken alkalmazott különleges folyadékok és gázok 
Méréstechnikai ismeretek 
Gépészeti mérő- és ellenőrző eszközök 
Műszaki ábrázolás 
Statika 
Kinetika 
Kinematika 
Szilárdságtan 
Szilárdsági és hibakereső vizsgálatok 
Hőtani alapismeretek 
Aerodinamikai alapismeretek 
 
szakmai készségek: 
Szakmai kifejezőkészség 
Rendszerrajzok, gépészeti rajzok olvasása, értelmezése 
Gépészeti mérőeszközök alkalmazása 
 
Személyes kompetenciák: 
Precizitás 
Fejlődőképesség, önfejlesztés 
 
Társas kompetenciák: 
Visszacsatolási készség 
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Módszerkompetenciák: 
Áttekintő képesség 
Logikus gondolkodás 
 
2384. A Légijármű szerelő megnevezésű, 12148-17 azonosító számú szakmai követelménymodul tartalma: 
 
Feladatprofil: 
A légijárművek karbantartási feladatait a hatályos jogszabályok figyelembevételével végzi. 
A munkakörre vonatkozó kötelmek alapján hajtja végre karbantartási feladatait. 
Dokumentálja az elvégzett karbantartási feladatot a légijárművek műszaki okmányaiban. 
Végzi a légijármű tárolásával kapcsolatos feladatokat. 
Repülő harctevékenység során mérnöki-műszaki biztosítást hajt végre. 
Karbantartási feladatait a tűz-, baleset- és környezetvédelmi rendszabályok betartásával végzi. 
Magas szintű technológiai fegyelem mellett, a műszaki biztonsági rendszabályok betartásával végzi a légijárművek 
karbantartási feladatait. 
Munkaterületét a biztonságos munkavégzés feltételeinek megfelelően alakítja ki. 
A légijárművek karbantartási feladatai során alkalmazza a veszélyes anyagok és keletkezett hulladékok kezelésére, tárolására 
vonatkozó szabályokat. 
Rendeltetésszerűen használja a karbantartási feladathoz repülőműszaki szakanyagokat és eszközöket. 
A karbantartási feladatait más szakterületekkel közösen együttműködve hajtja végre. 
Végzi a sárkány- és hajtómű rendszerek működésének és paramétereinek ellenőrzését a légijármű fedélzeti műszereivel. 
Végzi a légijárművek hajtóművek szerkezetének és rendszereinek, karbantartását és modulrendszerű javítását. 
A légijárművek hajtómű szerkezetén és rendszerein szabályozási feladatokat hajt végre. 
A légijárművek sárkány szerkezetén és rendszerein végzett karbantartási munkákat azok repülési jellemzőire gyakorolt 
hatásainak ismeretében végzi. 
A légijárművek hajtómű szerkezetén- és rendszerein végzett karbantartási munkákat azok repülési és termodinamikai 
jellemzőire gyakorolt hatásainak ismeretében végzi. 
Végzi a légijárművek sárkány szerkezetének és rendszereinek karbantartását és javítását. 
A légijárművek sárkány szerkezetén és rendszerein szabályozási feladatokat hajt végre. 
Munkavégzése során a légijárművek technológiai utasításait és műszaki leírásait alkalmazza. 
Végzi a légijárművek kiszolgáló-berendezéseinek karbantartását. 
Feszültség alá helyezi a légijárművet és ellenőrzi az elektromos energiaellátó rendszer paramétereit. 
Elektromos csatlakozókat bont és csatlakoztat. 
A légijárművek elektromos energiaellátó rendszereit is érintő feladatokat hajt végre. 
Avionikai rendszerekkel együttműködő sárkány-hajtómű rendszereken végez munkát. 
A fedélzeti műszerrendszerek használatával ellenőrzi sárkány-hajtómű rendszerek működését és üzemi paramétereit. 

 
Tulajdonságprofil: 
Szakmai kompetenciák: 
szakmai ismeretek: 
Repülőgépek aerodinamikája 
Helikopterek aerodinamikája 
Légijárművek stabilitása, kormányozhatósága és teljesítményszámításai 
A nagysebességű repülés aerodinamikai sajátosságai 
Az elektromos és a mágneses tér 
Egyenáramú áramkörök 
Váltakozó áramú áramkörök 
Villamos gépek 
A gázturbinás hajtóművekben lejátszódó energiaátalakulás folyamata 
A gázturbinás hajtóművek üzemmódja, szabályozása 
Az állami célú légiközlekedés jogi szabályozása 
Az állami célú légiközlekedési szakszemélyzetre vonatkozó jogszabályok 
A műszaki munkavégzésre vonatkozó technológiai balesetvédelmi, biztonsági és környezetvédelmi rendszabályok 
A repülőműszaki tevékenység rendszere, a légijárművek karbantartási feladatainak szabályozása 
Karbantartási munkák dokumentálása 
Repülő harctevékenység műszaki biztosítása 
Az emberi tényező figyelembevételének szükségessége 
Az emberi teljesítményt befolyásoló tényezők és annak korlátai 
A szociálpszichológia 
Az emberi teljesítményt befolyásoló tényezők 
A fizikai munkakörnyezet 
A feladatok elvégzéséhez szükséges optimális megoldások 
Kommunikációs folyamatok 
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Tipikus emberi hibák és azok hatása a karbantartási feladatokra 
Gázturbinás hajtóművek kialakítása, szerkezete 
Gázturbinás hajtóművek rendszerei 
Légijárművek közlőművei és áttételi rendszerei 
Légijárművek sárkány szerkezete 
Légijárművek sárkány rendszerei 
A légijárművek elektromos energiaellátó rendszere 
A légijárművek sárkány és hajtómű rendszereinek üzemi paramétereit ellenőrző műszerrendszerek 
A hajtómű elektromos automatikai rendszere 
Fedélzeti számítógépes rendszerek 
A légijárművek elektronikus kormányvezérlő rendszere 
Légijárművek fedélzeti navigációs rendszere 
Mérő- és ellenőrző eszközök alkalmazása 
Kézi és gépi szerszámok, földi kiszolgáló eszközök, berendezések alkalmazása 
Karbantartási munkák végrehajtása a légijárművek sárkány szerkezeti elemein, 
Karbantartási munkák végrehajtása a légijárművek sárkány rendszerein 
Karbantartási munkák végrehajtása a légijárművek hajtómű szerkezeti elemein 
Karbantartási munkák végrehajtása a légijárművek hajtómű rendszerein 
Légijárművek sárkány szerkezetének és rendszereinek sérüléses javítása 
 
szakmai készségek: 
Légijárművek sárkány-hajtómű szerkezeti- és rendszerrajzainak olvasása, értelmezése 
Légijárművek sárkány-hajtómű szerkezetének és rendszerének karbantartása 
Általános és a légijárműhöz rendszeresített kézi és gépi szerszámok, földi kiszolgáló eszközök és berendezések használata 
Műszaki dokumentációk használata, vezetése 
 
Személyes kompetenciák: 
Kézügyesség 
Megbízhatóság 
Precizitás 
 
Társas kompetenciák: 
Irányíthatóság 
Segítőkészség 
 
Módszerkompetenciák: 
Áttekintő képesség 
Rendszerekben való gondolkodás 
 
2385. Az Avionikai alapismeretek megnevezésű, 12149-17 azonosító számú szakmai követelménymodul tartalma: 
 
Feladatprofil: 
Betartja és betartatja az érintésvédelmi rendszabályokat. 
Alapvető áramköri elemek és áramkörök felismerése. 
Passzív és aktív áramköri elemekkel kapcsolatos számítások végzése. 
Értelmezi a működési vázlatokat, kapcsolási rajzokat. 
Mérések és egyszerű számítások végrehajtása az egyen- és váltakozó áramú körökben. 
 
Tulajdonságprofil: 
Szakmai kompetenciák: 
szakmai ismeretek: 
Az érintésvédelem előírásai 
Villamos mérőeszközök használata  
Villamosipari anyagismeret, villamos jelek, ábrázolások 
Villamos és mágneses tér 
Egyenáramú és szinuszos váltakozó áramú hálózatok 
Elektronikai alapismeretek 
Alapmérések és az elektromos hálózatok gyakorlati vizsgálata 
Az egyen- és váltakozó áramú körök egyszerű számításai, mérései  
Hálózati, kapcsolási rajzok olvasása, értelmezése 
Műszaki ábrázolás 

 
szakmai készségek: 
Hálózati, kapcsolási rajzok olvasása értelmezése 
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Szabadkézi rajzolás 
Villamos mérőeszközök használata 

 
Személyes kompetenciák: 
Precizitás 
 
Társas kompetenciák: 
Tömör fogalmazás készsége 
 
Módszerkompetenciák: 
Logikus gondolkodás 
Emlékezőképesség  
Felfogóképesség  
Áttekintő képesség 
 
2386. Az Avionika megnevezésű, 12150-17 azonosító számú szakmai követelménymodul tartalma: 
 
Feladatprofil: 
A légijárműhöz belső és külső elektromos hálózatot csatlakoztat. 
Végrehajtja az egyen és váltakozó áramú alapméréseket. 
A légijárművek speciális ellenőrző berendezéseit kezeli. 
Az észlelt meghibásodásokat, feltárt, kijelzett hibákat javítja. 
A légijárművek egységes műszaki kiszolgálási utasításában meghatározott időszakonként (üzemóránként, állapot szerint) 
ellenőrzést, előkészítési, karbantartási munkát végez a légijárművön és annak tartozékain. 
Beszabályozást hajt végre, berendezést szerel ki, -be, illetve cserél. 
Értékeli a légi jármű adatrögzítők által rögzített paramétereket. 
Kezeli, karbantartja a légi jármű szakszemélyzet speciális ruházatát. 
A fedélzeti műszerrendszerek használatával ellenőrzi sárkány-hajtómű rendszerek működését és üzemi paramétereit. 

 
Tulajdonságprofil: 
Szakmai kompetenciák: 
szakmai ismeretek: 
Aerodinamikai alapismeretek 
A repülés dinamikája 
Gázturbinás hajtóművek szerkezete és rendszerei 
A dugattyús motorok szerkezete és rendszerei 
Légijárművek sárkány szerkezete 
Légijárművek sárkány rendszerei 
Légijárművek közlőművei és áttételi berendezései 
Az állami célú légiközlekedés jogi szabályozása 
Az állami célú légiközlekedési szakszemélyzetre vonatkozó jogszabályok 
A műszaki munkavégzésre vonatkozó technológiai balesetvédelmi, biztonsági és környezetvédelmi rendszabályok 
A repülőműszaki tevékenység rendszere, a légijárművek karbantartási feladatainak szabályozása 
Repülő harctevékenység műszaki biztosítása 
Az emberi tényező figyelembevételének szükségessége 
Az emberi teljesítményt befolyásoló tényezők és annak korlátai 
A szociálpszichológia 
Az emberi teljesítményt befolyásoló tényezők 
A fizikai munkakörnyezet 
A feladatok elvégzéséhez szükséges optimális megoldások 
Kommunikációs folyamatok 
Tipikus emberi hibák és azok hatása a karbantartási feladatokra 
Vezérlések, szabályozások 
Digitális technika alapjai 
Adás-vétel technika 
Impulzustechnika 
Mikrohullámú technika 
Légijárművek híradó rendszeréhez tartozó rádiótechnikai berendezések  
Légijárművek navigációs és leszállító rendszeréhez tartozó rádiótechnikai berendezések 
Légijárművek felismerő és figyelmeztető rendszeréhez tartozó rádió és lokátor technikai berendezések 
Légijárművek felderítő és célzó rendszerhez tartozó lokátor-technikai berendezések 
Műszaki munkavégzésre vonatkozó balesetvédelmi, biztonsági és környezetvédelmi rendszabályok 
A szükséges földi tartozékok, kiszolgáló eszközök, szerszámkészletek 
A berendezések be- és kiszerelése, szerelési munkák biztonsági rendszabályai 
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Az ellenőrző berendezések segítségével történő hibafeltárás, hibajavítás és a munkák utáni visszaellenőrzés 
Berendezések és fedélzeti rendszerek üzemképességének ellenőrzése, műszaki dokumentációs munkák 
Karbantartási munkák dokumentálása 
Biztonsági rendszabályok, amelyek szükségesek az adott munkaterületen a biztonságos munkavégzéshez és a balesetek 
megelőzéséhez 
A légijárművek villamos hálózatának szerkezeti elemei, berendezései 
Légijármű áramforrások és villamos gépek 
Az irányszög-rendszerek 
Szelencés műszerek és műszerrendszerek 
A robotpilóta-és a kormányvezérlő rendszer 
A fedélzeti adatrögzítő-rendszer 
Légijárművek számítógép vezérlésének- és szabályozásának elmélete 
A hajtómű indító-, vezérlő-, és szabályozó rendszerei 
A veszélyes üzemmódok jelzőrendszere 
A fedélzeti oxigénrendszer és a repülőgép vezető védőfelszerelése 
A hajtóművek és gépészeti rendszerek ellenőrző műszerei és berendezései 
 
szakmai készségek: 
Villamos mérőeszközök használata 
Hálózati, kapcsolási rajzok olvasása értelmezése 
A légijárművek avionika rendszeréhez tartozó berendezések üzemeltetése 
 
Személyes kompetenciák: 
Megbízhatóság 
Felelősségtudat 
Precizitás 
 
Társas kompetenciák: 
Irányíthatóság 
Irányítási készség 
Határozottság 
 
Módszerkompetenciák: 
Áttekintő képesség 
Felfogóképesség 
 
2387. Az Altiszti alapfeladatok megnevezésű, 12151-17 azonosító számú szakmai követelménymodul tartalma: 
 
Feladatprofil: 
Informatikai eszközöket kezel, elektronikus dokumentumokat készít, vezet. 
A szövetségi szerepvállalásból fakadó feladatokat végez, viselkedési normák alapján tevékenykedik. 
Az írásbeli és szóbeli kommunikációban használja a NATO-egyezményes jelöléseket és terminológiát. 
Felkészíti a beosztottait a NATO-egyezményes jelölések és terminológia használatára. 
Alkalmazza a katonai szolgálattal és értékrenddel összefüggő tevékenységeket. 
Felkészül a rábízott kiképzési foglakozások előkészítésére és levezetésére. 
Harcvezetési alapok. 
          
Tulajdonságprofil: 
 
Szakmai kompetenciák: 
szakmai ismeretek: 
Számítástechnika (ECDL START) 
Szövetségi ismeretek (NATO, EU) 
Vezetési ismeretek 
Speciális katonai mozgásismeret 
Harcvezetési alapok 
 
szakmai készségek: 
ECDL 1-4. modul Internet és kommunikáció, Operációs rendszerek, Szövegszerkesztés, Táblázatkezelés 
Vezetési készség 
Információforrások kezelése 
Katonai kötelmek alkalmazása 
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Személyes kompetenciák: 
Pontosság 
Önálló munkavégzésre való képesség 
Fejlődőképesség, önfejlesztés 
Magas szintű fizikai kondíció 
Példamutatás 
Felelősségtudat 
Döntésképesség 
Társas kompetenciák: 
Kapcsolatteremtő készség 
Kommunikációs rugalmasság 
Határozottság 
Kapcsolatteremtő készség 
 
Módszerkompetenciák: 
Helyzetfelismerés 
Módszeres munkavégzés 
Logikus gondolkodás 
Rendszerező képesség 
Problémamegoldás, hibaelhárítás 
 
 
2388. Az Általános kaszkadőr szakértői ismeretek 12152-17 azonosító számú szakmai követelménymodul tartalma: 

Feladatprofil: 
Új elemeket tanul. 
Betanítja a produkció egyes elemeit. 
Aktualizálja az elemek sorrendjét, tudását. 
Alkalmazkodik a helyi viszonyokhoz. 
Szükség esetén módosítja az eszközöket. 
Összehangolja a produkcióban résztvevők tevékenységét. 
Összehangolja tevékenységét a partnereivel. 
Kiválasztja a zenét. 
Koreográfiát készít és tanul be. 
Koreográfiát tanít be. 
Kosztümöt készíttet. 
Próbáltatja a kosztümöket. 
A kosztümöket a körülményekhez igazíttatja. 
Szakemberek véleménye szerint módosítja a produkciót. 
Próbákon vesz részt. 
Előadásokon, felvételeken vesz részt és vezet le. 
Filmben, tv-ben, nyilvános produkcióban lép fel. 
Kaszkadőri produkciót irányít. 
Különböző szakágakból kombinált produkciót irányít. 
Az elemeket rendszeresen gyakoroltatja. 
Edzettségi állapotát megőrzi. 
Koreográfiákat gyakoroltatja. 
Kapcsolatot tart az egyéb részlegekkel. 
Szállítóeszközről gondoskodik. 
Gondoskodik a résztvevők elhelyezéséről, ellátásáról. 
Gondoskodik állatai ellátásáról, elhelyezéséről. 
Gondoskodik rekvizitumai tárolásáról. 
Megszervezi a produkció helyszínére történő utazást. 
A helyszínek előkészítését folyamatosan figyelemmel kíséri. 
Informálódik a helyi viszonyokról, az adott ország kultúrájáról. 
Részt vesz a produkció helyszínének előkészítésében. 
Egészséges életmódot folytat. 
Érdekvédelmet gyakorol. 
Jó hangulatot, egészséges munkamorált tart fent. 
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Tulajdonságprofil: 
Szakmai kompetenciák: 
szakmai ismeretek: 
Kaszkadőr szakértői ismeretek  
Magas szintű mozgáskultúra 
Megfelelő fizikai képességek 
Mentális képességek 
Megfelelő vízbiztonság 
Fegyverismeret és használat 
Színpadi és kamera előtti mozgás, reagálás 
Egészséges életmód, munkafeltételek megteremtése, fenntartása 
Dokumentációs és ügyviteli feladatok ellátása 
Felszerelések és eszközök tárolása, szállítása 

szakmai készségek: 
Mozgáskoordináció 
Térérzékelés 
Fizikai alkalmasság  
Mentális képességek 
Szakmai nyelvű beszédkészség 
Információforrások kezelése 
Kézi és lőfegyverek kezelése 
 
Személyes kompetenciák: 
Térbeli tájékozódás  
Precizitás 
Önfegyelem 
Döntésképesség 
Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság 
Kézügyesség 
Mozgáskoordináció  
Állóképesség 
Egyensúlyérzékelés 
Fejlődőképesség, önfejlesztés 
Elhivatottság, elkötelezettség 
Stressztűrő képesség 
Erős fizikum 
 
Társas kompetenciák: 
Kezdeményezőkészség  
Kapcsolatteremtő készség 
Kompromisszumkészség 
Udvariasság 
Konfliktusmegoldó készség 
Motiváló készség 
Segítőkészség 
Külső megjelenés 
 
Módszerkompetenciák: 
Rendszerező képesség 
Gyakorlatias feladatértelmezés 
Körültekintés, elővigyázatosság 
Kontroll (ellenőrző képesség) 
Absztrakt (elméleti) gondolkodás 
Intenzív munkavégzés 
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2389. A Vízkútfúró szakfeladatok megnevezésű, 12153-17 azonosító számú szakmai követelménymodul tartalma: 
 
Feladatprofil: 
Tanulmányozza a műszaki tervet. 
Előkészíti a munkafolyamatot a technológiának megfelelően. 
Kiválasztja a megfelelő fúrási technológiát. 
Kiválasztja és előkészíti a technológiának megfelelő gépeket, eszközöket, anyagokat. 
Egyszerű emelőgéppel rakodást végez. 
Összeépíti a fúrócsövet. 
Ellenőrzi a fúrószár elemeit. 
Kiválasztja a megfelelő fúrótípust. 
Saruzást készít. 
Kiválasztja a segédberendezéseket  
Ellenőrzi a szivattyú működését, elhárítja a hibákat. 
Előkészíti, ellenőrzi az öblítőrendszert. 
Kiválasztja, meghatározza a fúrási iszap adalékanyagait. 
Elkészíti az öblítőfolyadékot. 
Kitűzi a fúrási pontot. 
Kezeli a fúróberendezést, kutat fúr. 
Öblítést végez. 
Eltávolítja a furadékot. 
Kiszivattyúzza az iszapot. 
Kiválasztja a megfelelő anyagú béléscsövet. 
Összeszereli a béléscsövet. 
Lyukba engedi az összeszerelt béléscsövet. 
Cementezi a béléscsövet. 
Összeállítja a cementezőrendszert. 
Cementtejet készít. 
Beszivattyúzza a cementet. 
Cementméréseket végez. 
Ékeli a béléscsövet. 
Beépíti a tömszelencét. 
Szűrőt, toldócsövet, iszapfogót épít be. 
Csősarut szerel. 
Lezárja a kutat. 
Tisztítószivattyúzást végez. 
Próbaszivattyúzást végez. 
Vízhozamnövelés érdekében bővítő fúrást végez. 
Mentési feladatokat végez, kezeli a mentőszerszámokat. 
Kimenti a fúrólyukba szorult fúrószárat, lyukba esett tárgyakat, szerelvényeket. 
Kábel- és kötélszakadást javít. 
Béléscsőszorulást korrigál. 
Béléscsőszakadás esetén béléscsövet cserél. 
Termelő kutak működését ellenőrzi. 
Ellenőrző méréseket végez, mért adatokat rögzít. 
Termelő kutak javítását, karbantartását végzi. 
Kútfelújításokat végez. 
Használaton kívüli kutakat megszüntet. 
Betartja a vízkútfúrásra vonatkozó műszaki és biztonsági előírásokat. 
Betartja a környezet-, munka- és tűzvédelmi előírásokat. 
Fúrási naplót vezet. 
Anyagelszámolást készít. 
Előkészíti a vízföldtani naplót megírásához szükséges adatokat. 
Részt vesz a kút műszaki átadás-átvételi dokumentációinak készítésében. 
Általános vállalkozási feladatok: 

- Egyszerű árajánlatot készít. 
- A tevékenységéhez biztosítja a szükséges vállalkozási feltételeket. 
- Hirdeti, ajánlja a tevékenységét, tájékoztatást ad. 
- Kapcsolatot tart az ügyfelekkel. 
- Reklamációt intéz. 
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- Számlát állít ki az elvégzett munkáról. 
- Elvégzi egyéni vállalkozás egyszerű indítási, működtetési feladatait. 
- Közreműködik kisebb társas vállalkozás működtetésében. 
- Tájékozódik a piaci igényekről. 
- Tevékenységi körének alakításával rugalmasan alkalmazkodik a technológiai változásokhoz. 

Tulajdonságprofil: 
Szakmai kompetenciák: 
Szakmai ismeretek: 
Kútfúrási hatósági engedélyezési eljárás 
Fúró- és segédberendezések 
Geológia 
Kútszerkezetek technológiái 
Kútszerkezetek kiképzési módjai 
Termelő kutak üzemeltetése 
Termelő kutak karbantartása 
Kutak megszüntetése 
Kúthely-kitűzés 
Anyag- és szerszámszükséglet 
Fúró- és segédberendezések 
Fúrócső 
Súlyosbító 
Forgatórúd 
Átmenetek 
Fúrótípusok 
Kezelőszerszámok 
Mentőszerszámok 
Kompresszorok 
Szivattyúk 
Béléscsövek  
Fúrótelep előkészítése 
Fúróberendezés telepítése 
Keresőfúrás 
Bővítőfúrás 
Vízadó rétegek vizsgálata 
Rétegtisztítás 
Víz-, gázmintavétel 
Kúthidraulikai műszeres vizsgálat 
Vízhozamnövelő eljárások 
Mélyfúrási Biztonsági Szabályzat 
Környezetvédelmi eljárások 
Kis mélységű kútszerkezetek (0-200 m) 
Közepes mélységű kútszerkezetek (200-800 m) 
Nagy mélységű kútszerkezetek (800 m alatti talpmélység) 
Általános vállalkozási feladatok: 

- Alapszintű munkajog  
- Vállalkozásokról szóló jogszabályok 
- A vállalkozási ügymenethez szükséges könyvelési, adózási, pénzügyi ismeretek 
- Számlázás 

Szakmai készségek: 
Elemi szintű számítógéphasználat 
Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése 
Köznyelvi beszédkészség 
Olvasott szakmai szöveg megértése 
Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban 
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése 
Szakmai nyelvű beszédkészség 
Kútfúrási szakrajz olvasása, értelmezése 
Kútfúrási rajz készítése 
Tervdokumentáció olvasása, értelmezése 
Fúrási munkahely organizációs tervének elkészítése 
Fúrószerszámok használata 
Segédberendezések használata 
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Általános vállalkozási feladatok: 
- Kézírás 
- Elemi szintű számítógéphasználat 
- Információforrások kezelése 
- Elemi számolási készség 

Személyes kompetenciák: 
Állóképesség 
Erős fizikum 
Fejlődőképesség, önfejlesztés 
Rugalmasság 
 
Társas kompetenciák: 
Együttműködési készség 
Konszenzuskészség 
Interperszonális rugalmasság 
 
Módszerkompetenciák: 
Tervezési képesség 
Módszeres munkavégzés 
A környezet tisztántartása 
Helyzetfelismerés 
Nyitott hozzáállás” 
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A Kormány 505/2017. (XII. 29.) Korm. rendelete
a helyes laboratóriumi gyakorlat ellenőrzéséről

A Kormány az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 
2005. évi XCV.  törvény 32. § (4) bekezdés i) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  E rendelet hatálya kiterjed
a) a  vegyi anyagok, így veszélyes anyagok, veszélyes keverékek, gyógyszerek, gyógyszer hatóanyagok és 

segédanyagok, állatgyógyászati készítmények, növényvédő szerek, biocid anyagok, kozmetikumok, 
élelmiszer adalékanyagok, takarmány adalékanyagok (a  továbbiakban együtt: anyagok) nem-klinikai 
egészségügyi és környezetbiztonsági vizsgálataira, amelyek célja az  anyagok tulajdonságaira, az  emberi 
egészség vagy a környezet szempontjából biztonságos voltukra vonatkozó adatok szerzése,

b) az a) pont szerinti vizsgálatot végző vizsgáló intézményre,
c) az a) pont szerinti vizsgálatok ellenőrzésére és az azt végző hatóságra,
d) bioanalitikai vizsgálatokat ellátó vizsgáló intézményeknek, az  Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-

egészségügyi Intézet (a  továbbiakban: OGYÉI) által lefolytatott helyes laboratóriumi gyakorlatára, 
a nem-klinikai vizsgálatok szervezésére és lefolytatására vonatkozó ellenőrző tevékenységére,

e) az e rendelet szerinti vizsgálatok alá tartozó anyagok engedélyező hatóságaira.

2. § (1) A  vizsgáló intézmények a  helyes laboratóriumi gyakorlat (a  továbbiakban: GLP) követelményeinek megfelelő 
működésének ellenőrzését, az  egyes vizsgálatok megfelelőségének ellenőrzését és a  vizsgálatok felülvizsgálatát, 
valamint a GLP követelmények betartásának folyamatos ellenőrzését az OGYÉI végzi.

 (2) A  növényvédő szerek vizsgálatát végző vizsgáló intézmények GLP ellenőrzésén a  földművelésügyi miniszter által, 
a veszélyes anyagok, veszélyes készítmények vizsgálatát végző vizsgáló intézmények GLP ellenőrzésén az Országos 
Közegészségügyi Intézet főigazgatója által kijelölt szakértő megfigyelőként részt vehet. Az  OGYÉI az  ellenőrzés 
időpontjáról és helyszínéről legkésőbb 5 munkanappal az  ellenőrzés előtt értesíti a  földművelésügyi minisztert, 
illetve az Országos Közegészségügyi Intézet főigazgatóját.

 (3) Az ellenőrzés szempontjait a helyes laboratóriumi gyakorlat alkalmazásáról és ellenőrzéséről szóló 42/2014. (VIII. 19.) 
EMMI rendelet 2. melléklete tartalmazza.

 (4) A  vizsgáló intézmény ellenőrzése során az  OGYÉI a  vizsgáló intézmény eljárásainak és gyakorlatának vizsgálatát 
végzi el annak felmérése céljából, hogy a  vizsgáló intézményben mennyire tartják be a  GLP elveit. Az  ellenőrzés 
kiterjed a vizsgáló intézmény irányítási rendszerének és eljárás-utasításainak ellenőrzésére, a GLP megfelelőségért 
felelősséggel tartozó személyek meghallgatására, továbbá a  vizsgáló intézményben keletkezett adatok 
minőségének és integritásának felmérésére.

3. §  Az OGYÉI a 2. § (1) bekezdése szerinti ellenőrző tevékenységét GLP felügyelők útján végzi. Ennek keretében a GLP 
felügyelő
a) a vizsgáló intézménynél ellenőrzést folytat le,
b) a vizsgálati jelentések és a rendelkezésre álló adatok alapján felülvizsgálja és ellenőrzi a GLP követelmények 

betartását,
c) az ellenőrzés tapasztalatairól írásbeli jelentést készít,
d) az ellenőrzés eredménye alapján értékeli a vizsgáló intézmény és a vizsgálat GLP megfelelőségét.

4. § (1) Ha az OGYÉI megállapítja, hogy valamely GLP megfelelőségre hivatkozó vizsgáló intézmény olyan mértékben tért el 
a GLP alapelveitől, hogy az veszélyezteti a vizsgálat megbízhatóságát, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 
törvényben foglalt jogkövetkezmények alkalmazása mellett a következő intézkedéseket teheti:
a) ajánlást bocsát ki az engedélyező hatóság számára arra vonatkozóan, hogy a vizsgálatot ne fogadja el,
b) felfüggeszti a  vizsgáló intézmény ellenőrzését vagy a  vizsgálatok felülvizsgálatát, valamint törli a  vizsgáló 

intézményt a GLP Programból, illetve a GLP ellenőrzés alá vont vizsgáló intézmények meglévő listájából vagy 
nyilvántartásából,

c) elrendeli az eltéréseket részletező nyilatkozat konkrét vizsgálati jelentésekhez történő csatolását.
 (2) Az OGYÉI a megtett intézkedésről haladéktalanul értesíti az Európai Unió Bizottságát (a továbbiakban: Bizottság), és 

ha egy vizsgálat valamely engedélyező hatóság hatáskörébe tartozó anyagot érint, az engedélyező hatóságot.
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 (3) Ha egy vizsgáló intézmény valamely engedélyező hatóság kezdeményezésére lefolytatott GLP ellenőrzése során 
megállapítást nyert a  GLP megfelelőség vagy attól csak a  vizsgálatok érvényességét nem befolyásoló eltérések 
beazonosítására kerül sor, az OGYÉI nyilatkozatot bocsát ki arról, hogy a vizsgáló intézmény ellenőrzése megtörtént, 
és az  a  GLP elveivel összhangban működik, a  feltárt hiányosságok korrigálására történő felszólítás megtörtént. 
A  nyilatkozatnak tartalmaznia kell az  ellenőrzés időpontját és – szükség esetén – az  adott időpontban a  vizsgáló 
intézményben ellenőrzött vizsgálati kategóriákat. E  nyilatkozatok felhasználhatók a  Gazdasági Együttműködés 
és Fejlesztés Szervezete többi tagországában működő GLP ellenőrző hatóságoknak történő adatszolgáltatásra. 
Az OGYÉI kérelemre a vizsgálatok felülvizsgálatát kérő engedélyező hatóság rendelkezésére bocsátja a nyilatkozat 
alapjául szolgáló részletes jelentést.

 (4) Ha a  vizsgáló intézmény ellenőrzését vagy a  vizsgálatok felülvizsgálatát követően az  OGYÉI korrekciós 
intézkedéseket rendelt el, azok teljesítését ellenőrzi.

 (5) Az  OGYÉI tájékoztatót tesz közzé az  alkalmazandó intézkedésekről abban az  esetben, ha a  vizsgáló intézmény 
ellenőrzése vagy a vizsgálatok felülvizsgálata során, illetve azok elvégzése után a felügyelő a GLP alapelveitől való 
eltérést állapít meg.

5. § (1) A (2) bekezdésben foglaltak kivételével, ha egy anyag vizsgálata megfelel e rendelet előírásainak, az OGYÉI vagy más 
engedélyező hatóság a  GLP alapelveire hivatkozással nem tilthatja meg vagy nem kötheti feltételhez az  említett 
anyagnak Magyarország területén történő forgalomba hozatalát.

 (2) Ha az  OGYÉI vagy az  engedélyező hatóság megállapítja, hogy bár az  anyag vizsgálata a  GLP követelményeinek 
megfelelően történt, de az  mégis veszélyt jelent az  emberre és a  környezetre, átmenetileg megtilthatja vagy 
különleges feltételekhez kötheti az említett anyagnak Magyarország területén történő forgalomba hozatalát.

 (3) Ha a  (2)  bekezdés szerinti intézkedést az  engedélyező hatóság foganatosította, arról tájékoztatja az  OGYÉI-t. 
Az OGYÉI az intézkedésről haladéktalanul tájékoztatja a Bizottságot és a többi tagállamot a döntés indokolásával.

 (4) Ha a Bizottság a bejelentést követően intézkedést tesz, a döntést ennek megfelelően felül kell vizsgálni.

6. § (1) Az OGYÉI a hatósági ellenőrzés során akkor foglalhat le üzleti titkokat tartalmazó dokumentumokat, ha az azokra 
való részletes hivatkozás feltüntetése szükséges a jelentésekben.

 (2) Az  OGYÉI köteles biztosítani, hogy a  bizalmas adatkezelési kötelezettséget a  GLP felügyelők mellett a  bizalmas 
adatokhoz a GLP alapelvek betartásának folyamatos ellenőrzésével kapcsolatos tevékenységük kapcsán hozzájutó 
egyéb személyek is betartsák.

 (3) A  vizsgáló intézmény ellenőrzéséről és a  vizsgálatok felülvizsgálatáról szóló jelentések tartalmát csak 
az  engedélyező hatóságok és – szükség esetén – a  felülvizsgált vagy vizsgálatok ellenőrzésével érintett vizsgáló 
intézmények, valamint a  vizsgálat megbízói ismerhetik meg, kivéve, ha e  jelentésekből törölték az  összes üzleti 
szempontból érzékeny adatot és üzleti titkot.

 (4) E  § tekintetében a  vizsgáló intézmény neve, a  GLP alapelveknek való megfelelése, továbbá az  egyedi 
vizsgálóhelyeken lefolytatott ellenőrzések időpontja, illetve a  lefolytatott vizsgálatok felülvizsgálatának időpontja 
nyilvános adatnak minősülnek, azok bárki által megismerhetőek.

7. §  Ez a rendelet 2018. január 1-jén lép hatályba.

8. §  Ez a rendelet
a) a helyes laboratóriumi gyakorlat (GLP) ellenőrzéséről és felülvizsgálatáról szóló, 2004. február 11-i 2004/9/EK 

európai parlamenti és tanácsi irányelvnek, és
b) a  helyes laboratóriumi gyakorlat alapelveinek alkalmazására és annak a  vegyi anyagokkal végzett 

kísérleteknél történő alkalmazásának ellenőrzésére vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási 
rendelkezések közelítéséről szóló, 2004. február 11-i 2004/10/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek

való megfelelést szolgálja.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 506/2017. (XII. 29.) Korm. rendelete
a hagyományos kínai gyógyászat területén oklevéllel rendelkező személy által végezhető egészségügyi 
tevékenység engedélyezésére vonatkozó szabályokról

A Kormány az  egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247.  § (1)  bekezdés y)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.) 110. § (4a) bekezdése szerinti tevékenységre 
jogosító engedély iránti, az  Állami Egészségügyi Ellátó Központ (a  továbbiakban: ÁEEK) részére benyújtott 
kérelemnek tartalmaznia kell
a) a kérelmező nevét, születési nevét, születési helyét, idejét és állampolgárságát,
b) a kérelmező szakképesítésének megnevezését eredeti nyelven és magyarul, oklevelének számát, kiállításának 

helyét és időpontját, a  kiállító, a  képzés helye szerinti államban akkreditált intézmény megnevezését, 
a képzés időtartamát,

c) az  1.  melléklet szerinti egészségügyi tevékenységek közül a  végezni kívánt egészségügyi tevékenység 
megnevezését,

d) a kérelmezett tevékenység végzésének kezdő időpontját,
e) a kérelmezett tevékenység végzésének helyét,
f ) a kérelmező szakmai tapasztalatára, valamint szakmai nyelvismeretére vonatkozó adatokat,
g) a kérelemhez csatolt okiratok, dokumentumok tételes felsorolását,
h) az  általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 26.  § (1)  bekezdése szerinti 

kapcsolattartás módjának megjelölését és
i) a kérelem keltét, a kérelmező aláírását.

 (2) Az (1) bekezdés szerinti kérelem esetén igazolni kell
a) a kérelmező személyazonosságát és állampolgárságát,
b) azt, hogy a kérelmező magyarországi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik,
c) az Európai Unió tagállamai állampolgárának nem minősülő, valamint az azzal azonos megítélés alá nem eső, 

magyar állampolgársággal nem rendelkező kérelmező esetében a keresőtevékenység folytatása vagy családi 
együttélés biztosítása céljából kiadott tartózkodási jogosultságát,

d) hiteles magyar nyelvű fordítással azt, hogy a kérelmező a tevékenységét az Eütv. 110. § (4a) bekezdése szerint 
végezheti,

e) hiteles magyar nyelvű fordítással a  tanulmányok időtartamát, valamint a  bizonyítvány vagy oklevél 
megszerzése érdekében előírt tanulmányi követelmények sikeres teljesítését,

f ) azt, hogy a kérelmező a korábbi, rendszeresen végzett egészségügyi tevékenységének helye szerinti utolsó, 
ennek hiányában az  állampolgársága szerint illetékes állam jogszabályai alapján nem áll az  egészségügyi 
tevékenység gyakorlását kizáró vagy korlátozó intézkedés, büntetés, illetve büntetőjogi intézkedés hatálya 
alatt,

g) azt, hogy a kérelmező megfelel a tevékenység végzéséhez előírt egészségügyi alkalmassági feltételeknek,
h) azt, hogy az eljárás igazgatási szolgáltatási díját megfizette,
i) az engedélyezni kért tevékenység végzése szempontjából releváns szakmai tapasztalatot.

2. §  Az ÁEEK a  kérelmet és a  benyújtott dokumentációt a  szakhatósági eljárás lefolytatása érdekében megküldi 
az Egészségügyi Tudományos Tanács Elnöksége által létrehozott bizottság részére.

3. § (1) Az  ÁEEK a  kérelem szerinti tevékenység végzésére feljogosító engedélyt legfeljebb ötéves – az  engedélyezni kért 
tevékenység végzése szempontjából releváns szakmai tapasztalat hiányában legfeljebb kétéves – időtartamra 
adhatja ki.

 (2) Az  engedély időtartamának meghatározásánál az  ÁEEK a  szakmai tapasztalat idejét, a  magyarországi 
tartózkodáshoz szükséges feltételek meglétét, a  kérelmezett egészségügyi tevékenység végzéséhez szükséges 
feltételek fennálltát vizsgálja.

 (3) Ha az  engedélyezési eljárás során kétség merül fel az  1.  § szerinti kérelem és az  ahhoz mellékelt dokumentumok 
eredetiségével, tartalmával kapcsolatban, szükség esetén az ÁEEK a kérelmezőt személyesen meghallgatja.
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4. § (1) Az ÁEEK az engedélyt újabb, legfeljebb ötéves időtartamra akkor újíthatja meg, ha a kérelmező az engedély szerinti 
egészségügyi tevékenységet az  engedélyben meghatározott időtartam alatt összességében annak legalább 
kétharmada idejéig, önállóan gyakorolta.

 (2) Az  (1)  bekezdés szerinti gyakorlat időtartamát munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló kérelmező esetén 
a  foglalkoztató, ennek hiányában a  működési engedély kiállítója igazolja. Az  igazolás tartalmazza a  kérelmező 
1. § (1) bekezdés a) pontja szerinti adatait, a 3. § szerinti engedély számát, a gyakorolt egészségügyi tevékenység 
megnevezését és a gyakorlat időtartamát.

 (3) Az engedély megújításánál az ÁEEK vizsgálja a 3. § (2) bekezdésében foglaltakat is.

5. §  Ez a rendelet 2018. január 1-jén lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet az 506/2017. (XII. 29.) Korm. rendelethez

A hagyományos kínai gyógyászat területén az Eütv. 110. § (4a) bekezdése szerinti oklevéllel 
rendelkező személy által az 1. § (1) bekezdése szerinti kérelemben megjelölhető tevékenységek

1. Keleti mozgás- és masszázsterápia
2. Akupunktúra
3. Akupresszúra
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A Kormány 507/2017. (XII. 29.) Korm. rendelete
egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány
a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (7) bekezdés k) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 2. alcím tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés c), e), k), r) és 
z) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 3. alcím tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés o) pontjában 
kapott felhatalmazás alapján,
a 4. és 5. alcím, valamint az 1–6. melléklet tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 
83. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 6. alcím tekintetében a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény 34. § (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján,
a 7. alcím és a 7. melléklet tekintetében a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 100. § (1) bekezdés d) pontjában, valamint 
az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi 
XCV. törvény 32. § (4) bekezdés a), b) és e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 8. alcím tekintetében a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 88. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján,
a 9. alcím, valamint a  8. és 9.  melléklet tekintetében a  nemdohányzók védelméről és a  dohánytermékek fogyasztásának, 
forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény 8. § (5) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 10. alcím és a  10.  melléklet tekintetében az  egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi 
LXXXIV. törvény 28. § (3) bekezdés a) pont ab) alpontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 11. alcím, valamint a  11. és 12.  melléklet tekintetében a  kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény 34.  § (3)  bekezdés  
f ) és g) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 12. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
a 13. alcím tekintetében a megfelelőségértékelő szervezetek tevékenységéről szóló 2009. évi CXXXIII. törvény 13. § (1) bekezdés 
d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 14. alcím és a  13.  melléklet tekintetében az  egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247.  § (1)  bekezdés k)  pontjában 
kapott felhatalmazás alapján,
a 15. alcím tekintetében az  egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 15.  § (4)  bekezdés 
a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 16. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A közfürdők létesítéséről és működéséről szóló 121/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet módosítása

1. §  A közfürdők létesítéséről és működéséről szóló 121/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet 3.  §-a a  következő  
(5) és (6) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A közfürdő fekvése szerint illetékes járási hivatal a folyamatosan üzemeltetett közfürdő esetén évente egyszer, 
az  időszakosan működő közfürdő esetén a  fürdési idény megkezdése előtt a  közfürdőt tápláló összes vízből 
külön-külön vízmintát vesz, és azt az illetékes megyei kormányhivatalnak megküldi. A vízminták vételére és az azzal 
kapcsolatos adatszolgáltatásra az ivóvízvizsgálatokra előírt szabályok az irányadók.
(6) A megyei kormányhivatal évente legalább egyszer megvizsgál minden olyan zárt (fedett) közfürdőt, amelynek 
megengedett legnagyobb terhelése az 50 főt, nyitott (szabadtéri) közfürdő esetén a 100 főt meghaladja. A helyszíni 
vizsgálat során a közfürdő legnagyobb terhelése idején kell mintát venni a közfürdőt tápláló összes vízből, valamint 
az egyes medencékből elfolyó, használt vizekből külön-külön.”

2. A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 
217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet módosítása

2. §  A kötelező egészségbiztosítási ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) 
Korm. rendelet (a továbbiakban: 217/1997. Korm. rendelet) 1. §-a a következő (10) bekezdéssel egészül ki:
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„(10) A  minisztérium jogosult az  Ebtv. 36.  § (1) és (2), valamint (4)–(9)  bekezdésében, továbbá 
az  Ebtv.  37–38/C.  §-ában meghatározott ellenőrzésekhez elemzéseket végezni, ellenőrzéseket elrendelni, 
koordinálni és irányítani.”

3. §  A 217/1997. Korm. rendelet 3. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A biztosítottat
a) fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátást kiváltó otthoni szakápolásra és otthoni hospice ellátásra saját vagy kezelőorvosi 
kezdeményezésre a háziorvos,
b) krónikus ápolás finanszírozására szerződött egészségügyi szolgáltatónál történő intézeti ápolásra a háziorvos és 
a fekvőbeteg-gyógyintézet orvosa
utalhatja be.”

4. §  A 217/1997. Korm. rendelet 7/A. §-a a következő (6a) bekezdéssel egészül ki:
„(6a) Önálló támogatási csoport állapítható meg:
a) az életminőséget azonos módon befolyásoló eszközökre,
b) a termékek funkcionális csoportjára,
c) a termékek funkcionális alcsoportjára vagy alcsoportjaira, illetve
d) a funkcionális csoporton belül a termékek méret, kapacitás vagy teljesítmény alapján kialakított körére.”

5. §  A 217/1997. Korm. rendelet 8. §-a a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:
„(5a) A kölcsönzési díjhoz nyújtott százalékos támogatás mértéke a közfinanszírozás alapjául elfogadott kölcsönzési 
díj általános forgalmi adóval növelt összegének 0, 50, 70, 80, 90, illetve 98%-a.”

6. § (1) A 217/1997. Korm. rendelet 12/A. §-a a következő (6b) bekezdéssel egészül ki:
„(6b) EGT tagállamban és Svájcban történő ideiglenes tartózkodás időtartama alatt bekövetkező koraszülés esetén 
az  egészségügyi szolgáltató megkeresése alapján a  gyermek részére a  NEAK az  egészségügyi szolgáltatások 
Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendeletben 
meghatározott informatikai kód alkalmazásával kártyahelyettesítő nyomtatványt állít ki, ha az anya Magyarországon 
lakóhellyel rendelkező magyar állampolgár és az Ebtv. 5/B. § a) pont aa) alpontja szerinti biztosított.”

 (2) A 217/1997. Korm. rendelet 12/A. § (7) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az EU-Kártya hatálya:)
„b) a  kihelyező okiratban szereplő, tartós külszolgálatot vagy tartós külföldi szolgálatot teljesítő személy és 
a  külképviseletekről és a  tartós külszolgálatról szóló 2016. évi LXXIII. törvény szerinti hozzátartozója esetében 
a külszolgálat vagy külföldi szolgálat várható időtartama, de legfeljebb 48 hónap.”

 (3) A 217/1997. Korm. rendelet 12/A. §-a a következő (7a) bekezdéssel egészül ki:
„(7a) A  (6b)  bekezdésben hivatkozott kártyahelyettesítő nyomtatvány legfeljebb a  szülést követő második hónap 
utolsó napjáig tartó érvényességi idővel állítható ki.”

7. §  A 217/1997. Korm. rendelet 26. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„26. § Ha az Ebtv. 40. § (1) bekezdése alapján a csecsemőgondozási díj, illetve az Ebtv. 42/A. § (1) bekezdése alapján 
a gyermekgondozási díj a Tbj. 5. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott biztosított részére kerül megállapításra, 
a  csecsemőgondozási díj és a  gyermekgondozási díj összegét a  jogosultság kezdő napján érvényes minimálbér 
alapján kell megállapítani, azonban a  pénzbeli ellátás naptári napi alapja nem haladhatja meg az  álláskeresési 
támogatás vagy vállalkozói járadék alapját képező összeg harmincad részét.”

8. §  A 217/1997. Korm. rendelet 26/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Ha az  Ebtv. 42/A.  §-a szerinti gyermekgondozási díjra jogosult kérelmének elbírálása során megállapításra 
kerül, hogy ugyanazon gyermek jogán csecsemőgondozási díjat sem ő, sem más személy nem vett igénybe, 
az  Ebtv.  42/A.  §-a szerinti gyermekgondozási díjra jogosultság megállapításánál a  csecsemőgondozási díjnak 
megfelelő időtartam kezdő napjaként a gyermek születésének napját kell figyelembe venni.”

9. § (1) A 217/1997. Korm. rendelet 31/D. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  biztosított a  méltányossági kérelmet a  foglalkoztatójához nyújthatja be. A  táppénz folyósítására vonatkozó 
kérelemhez csatolni kell az  orvosi igazolást és javaslatot, az  orvosi szakvéleményt a  keresőképtelenség várható 
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időtartamáról, valamint az  Ebtv. 50.  § (3)  bekezdésében foglalt méltányosságból megállapítható gyermekápolási 
táppénzt kivéve a méltányosságból igényelt pénzbeli ellátás tekintetében a kifizetőhely vagy a  járási hivatal azon 
végleges döntését, hogy a kérelmező az ellátásra nem jogosult. A foglalkoztató a biztosított méltányossági kérelmét 
a  kérelem kézhezvételétől számított 5 napon belül továbbítja a  38.  § (1)  bekezdése szerint a  székhelye szerint 
illetékes kormányhivatalhoz.”

 (2) A 217/1997. Korm. rendelet 31/D. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A  méltányosságból megállapított pénzbeli ellátásról szóló döntést közölni kell a  biztosítottal és 
a foglalkoztatóval.”

10. §  A 217/1997. Korm. rendelet 37. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A biztosított a biztosítási kötelezettséggel járó jogviszony létesítésekor az „Igazolvány a biztosítási jogviszonyról 
és az  egészségbiztosítási ellátásokról” elnevezésű nyomtatványt (a  továbbiakban: Igazolvány) a  foglalkoztatónak 
átadja. A  foglalkoztató az  átvett Igazolványba három napon belül bejegyzi a  biztosítási jogviszony kezdetét, 
és az  Igazolványt a  jogviszony megszűnéséig megőrzi. A  foglalkoztató a  biztosítási jogviszony megszűnésekor 
az Igazolványba bejegyzi a megszűnést, és az Igazolványt a biztosítottnak a biztosítási jogviszony megszűnésének 
a  napján átadja, aki az  átvételt igazolja. A  biztosítás fennállása alatt újabb biztosítással járó jogviszony létesítése 
esetén az újabb foglalkoztató az  Igazolványba a biztosítási adatokat az előzőek szerint bejegyzi, és az  Igazolványt 
visszajuttatja ahhoz a foglalkoztatóhoz, ahol a biztosítás előbb kezdődött. Ezen eljárás alól kivételt képez az adózás 
rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 1. melléklet 11. pontjában meghatározott megbízási jogviszony.”

11. §  A 217/1997. Korm. rendelet 38. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Ha a  biztosított a  keresőképtelenség, a  csecsemőgondozási díj, a  gyermekgondozási díj igénybevétele vagy 
a  szülés napját megelőző két éven belül más foglalkoztatónál vagy foglalkoztatóknál biztosítási jogviszonyban 
állt, az „Igénybejelentés táppénz, csecsemőgondozási díj, gyermekgondozási díj, baleseti táppénz igényléséhez” 
elnevezésű nyomtatvány kiállítására kötelezett ezen nyomtatvánnyal, a  foglalkoztató a „Foglalkoztatói igazolással” 
együtt köteles benyújtani a 37. § szerint kiállított Igazolványt.”

12. §  A 217/1997. Korm. rendelet 40. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  tájékoztatóban foglaltak betartását a  kormányhivatal, illetve a  kormányhivatalok, mint kifizetőhelyek és 
a  társadalombiztosítás ellátásaira és a  magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e  szolgáltatások fedezetéről szóló 
1997. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelet 5/D. §-a szerinti szervek kifizetőhelyei 
tekintetében a Központ ellenőrzi.”

13. §  A 217/1997. Korm. rendelet 41. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően az Ebtv. 45. § (4) bekezdésében foglalt esetben a keresőképtelenséget 
az orvosszakértői szerv szakvéleményével kell igazolni.”

14. §  A 217/1997. Korm. rendelet 49. §-a a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:
„(5a) Az Ebtv. 67–68. §-án alapuló követelés esetén az illetékes kormányhivatal felügyeleti szerve a minisztérium.”

15. §  A 217/1997. Korm. rendelet „Átmeneti rendelkezések” alcíme a következő 50/B. §-sal egészül ki:
„50/B.  § (1) A  kormányhivatalok által 2017. december 31-ig folyósított pénzbeli ellátással, baleseti táppénzzel 
összefüggésben teljesítendő önellenőrzést a Kincstár teljesíti a kormányhivatal adószámán.
(2) A  2018. január 1-jét megelőző időszakra vonatkozó bevallások összegének befizetésével és visszaigénylésével 
kapcsolatos kötelezettségeket a Kincstár teljesíti a kormányhivatal adószámán.”

16. §  A 217/1997. Korm. rendelet
a) 1. § (7) bekezdésében az „a fővárosban a XIII. Kerületi Hivatalt” szövegrész helyébe a „Budapest és Pest megye 

tekintetében a XIII. Kerületi Hivatalt” szöveg,
b) 1.  § (7f ) és (7g)  bekezdésében a  „37/A.  § (2) és (3)  bekezdésében” szövegrész helyébe a  „37/A.  § 

(3) bekezdésében” szöveg,
c) 12/A.  § (1)  bekezdésében az  „egészségügyi szolgáltatásra jogosult” szövegrész helyébe az  „a Tbj. szerint 

egészségügyi szolgáltatásra jogosult” szöveg,
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d) 37/A.  § (3)  bekezdésében az „5 napon belül továbbít” szövegrész helyébe az „5 napon belül az  Ebtv. 61.  § 
(5) bekezdésében foglaltaknak megfelelően továbbít” szöveg,

e) 38. § (3) bekezdésében az „a (4) bekezdésben” szövegrész helyébe az „az Ebtv. 61. § (5) bekezdésében” szöveg,
f ) 38/A. § (3) bekezdésében az „az elszámolt” szövegrész helyébe az „a számszakilag helyes” szöveg,
g) 44. § (1) bekezdésében az „5. § (1) bekezdés e), f ) és i) pontjában” szövegrész helyébe az „5. § (1) bekezdés 

e), f ), g) és i) pontjában” szöveg
lép.

17. §  Hatályát veszti a 217/1997. Korm. rendelet
a) 37/A. § (1) és (2) bekezdése,
b) 38. § (9) bekezdése,
c) 38/B. § (7) bekezdése.

3. A térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról szóló 
284/1997. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

18. § (1) A  térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról szóló 284/1997. (XII. 23.) 
Korm. rendelet (a továbbiakban: 284/1997. Korm. rendelet) 1. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az  egészségügyi szolgáltató által nyújtott szolgáltatás térítési díját – ha az  intézmény a  (6)  bekezdésben 
foglaltak szerint másként nem rendelkezett – a számla alapján kiállított átutalási postautalványon kell befizetni.”

 (2) A 284/1997. Korm. rendelet 1. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Az  állami és önkormányzati tulajdonban lévő egészségügyi szolgáltató hatáskörében megállapítható 
térítési díjak megállapításának, nyilvánosságra hozatalának és befizetésének rendjét, valamint a  szolgáltató által 
megállapított térítési díj mérséklésére, illetve elengedésére vonatkozó rendelkezéseket a szolgáltató – a  fenntartó 
által jóváhagyott – szabályzatban állapítja meg. Egyéb egészségügyi szolgáltató esetén a térítési díj befizetésének 
rendjét a szolgáltató határozza meg.”

4. Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes 
szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosítása

19. §  Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 
43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 43/1999. Korm. rendelet) 2. §-a a következő s) ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában)
„s) tuberkulózis esetfinanszírozási program: a  tuberkulózisban szenvedő betegek ellátásának finanszírozási 
eljárásrendjét megalapozó ellátási program.”

20. §  A 43/1999. Korm. rendelet 27. § (5) bekezdése a következő f ) ponttal egészül ki:
(A tárgyidőszakra vonatkozó TVK megállapítása a járóbeteg-szakellátás körébe tartozó,)
„f ) a  12611 kódszámú transztelefonikus EKG alkalmazása akut kardiális kórképekben mentési feladatok ellátása 
során tevékenység”
(kivételével történik.)

21. §  A 43/1999. Korm. rendelet a következő 48/B–48/F. §-sal egészül ki:
„48/B.  § A  18. életéven aluli gerincvelői izomsorvadásban szenvedő gyermek otthoni invazív és non invazív 
lélegeztetésére, az  arra jogszabályban meghatározott feltételekkel rendelkező egészségügyi szolgáltatóval 
a  NEAK finanszírozási szerződést köt. A  finanszírozás a  48/A.  § szerinti napi fix díjjal történik. Az  egészségügyi 
szolgáltató köteles bejelenteni, ha a  szerződésben meghatározott beteg otthoni lélegeztetése bármilyen okból 
megszűnik. A  bejelentés elmulasztásából eredő finanszírozási többletet a  finanszírozó jogosult az  egészségügyi 
szolgáltató finanszírozási díjából visszavonni. A  beteg lélegeztetésével összefüggésben gyógyászati segédeszköz 
közfinanszírozottan nem vehető igénybe.
48/C.  § A  tuberkulózis esetfinanszírozási programban (a  továbbiakban: TEF program) a  Szabolcs-Szatmár-Bereg 
Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház (a  továbbiakban: ellátásszervező koordinátor) vesz részt. 
Az ellátásszervező koordinátor a kezeléssorozat szakmai vezetője.
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48/D.  § (1) A  TEF program szerinti kezeléssorozatban betegek bevonása a  TBC Surveillance Központ engedélye 
alapján történhet. A  TEF programba a  multidrog rezisztens és a  látens tuberkulózisban szenvedő betegek nem 
vonhatóak be.
(2) A  TBC Surveillance Központ minden hónap 5. munkanapjáig megküldi a  finanszírozó részére a  TEF program 
szerinti kezeléssorozatba bevont betegek TAJ azonosítóját.
(3) A finanszírozó az ellátásszervező koordinátor részére a TEF program szerinti kezeléssorozat finanszírozási díjának 
40%-át utalványozza az  e  rendeletben meghatározott módon a  48/F.  § (3)  bekezdése szerinti adatközlést követő 
hónap első napjától. Az  ellátásszervező koordinátor a  kezeléssorozat második hónapjától az  ötödik hónapjáig 
a kezeléssorozat finanszírozási díjának 10%-ára, hatodik hónapjától a kilencedik hónapjáig 5%-ára jogosult havonta. 
A (4) bekezdés szerinti jelentés beküldését követően az ellátásszervező koordinátor a kezeléssorozat finanszírozási 
díjának fennmaradó részére jogosult. A  kifizethető finanszírozási díj nem haladhatja meg a  kezeléssorozat 
(5) bekezdésben meghatározott teljes finanszírozási díját.
(4) A  kezeléssorozat szabályszerű lezárásáról, a  beteg záró kontrolljáról és értékeléséről az  ellátásszervező 
koordinátor a finanszírozó számára külön jelentést, szakmai összefoglalót küld a lezárást követő hónap 15. napjáig.
(5) A kezeléssorozat finanszírozási díja betegenként 800 000 forint.
(6) A  kezeléssorozat időtartama legalább 6, legfeljebb 12 hónap lehet. A  kezeléssorozatba 2018. december 31-ét 
követően beteget bevonni nem lehet.
48/E.  § Ha a  beteg a  TEF program szerinti kezeléssorozatban részt venni a  továbbiakban bármilyen oknál fogva 
nem tud, akkor a kezeléssorozat időarányos finanszírozási díját az ellátásszervező koordinátor a finanszírozó részére 
visszatéríti vagy azt a finanszírozó új beteg kezeléssorozatába beszámíthatja.
48/F.  § (1) Az  ellátásszervező koordinátor a TEF program szerinti kezeléssorozatról az  e  rendeletben szabályozott 
módon, az  adott ellátási formára előírt adattartalommal, „I” térítési kategóriában jelentést küld a  finanszírozó 
számára.
(2) A  finanszírozó az  „I” térítési kategóriában jelentett fekvő- és járóbeteg-szakellátási esetekre a  hatályos 
finanszírozási szabályok alapján az  egészségbiztosítás által finanszírozott szolgáltatásokra járó finanszírozási díjak 
összegét az R.-ben meghatározott díjtételek alapján megállapítja.
(3) A  jelentett ellátási esetek tételes adatait, valamint a  megállapított finanszírozási díjak mértékére vonatkozó 
adatokat a finanszírozó az ellátás hónapját követő hónap végéig elektronikus formában megküldi az ellátásszervező 
koordinátor és a TBC Surveillance Központ részére.
(4) Az  (1)  bekezdés szerinti adatszolgáltatás alapján a  finanszírozó teljesítmény elszámolást finanszírozás céljából 
nem készít, arra finanszírozási igény – a TEF program szerinti finanszírozáson túl – a finanszírozóval szemben nem 
támasztható.
(5) Ha a TEF program során egyéb egészségügyi szolgáltató – ideértve azt az esetet is, ha az ellenőrzött gyógyszer-
bevétel otthoni körülmények között háziorvos bevonásával történik – bevonása szükséges, az  ellátásszervező 
koordinátor a jogszerűen igénybe vett és teljesített szolgáltatások díját a bevonásra került egészségügyi szolgáltató 
részére megfizeti.”

22. § (1) A 43/1999. Korm. rendelet 5. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
 (2) A 43/1999. Korm. rendelet 6/A. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
 (3) A 43/1999. Korm. rendelet 14. számú melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
 (4) A 43/1999. Korm. rendelet 28. számú melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
 (5) A 43/1999. Korm. rendelet 28/A. számú melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
 (6) A 43/1999. Korm. rendelet 34. számú melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

23. §  A 43/1999. Korm. rendelet
a) 5. § (4) bekezdés b) pontjában a „továbbá az R. 8. számú melléklete szerinti ellátásokat” szövegrész helyébe 

az „az R. 8. számú melléklete szerinti ellátásokat, továbbá az  aktív ellátást követő, legkésőbb egy hónapon 
belül megkezdett elsőbbségi rehabilitáció ideje alatt, a  megelőző aktív ellátást nyújtó szolgáltató által 
végzett járóbeteg-szakellátási tevékenységet” szöveg,

b) 76/J. § (2) bekezdésében a „2017.” szövegrészek helyébe a „2018.” szöveg
lép.
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5. A járóbeteg-ellátás keretében rendelt gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök és 
gyógyfürdőellátások árához nyújtott támogatások elszámolásáról és folyósításáról szóló  
134/1999. (VIII. 31.) Korm. rendelet módosítása

24. §  A járóbeteg-ellátás keretében rendelt gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök és gyógyfürdőellátások árához 
nyújtott támogatások elszámolásáról és folyósításáról szóló 134/1999. (VIII. 31.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: 
134/1999. Korm. rendelet) 6/C. § (2) és (2a) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) A  működési célú támogatás negyedéves összege a  mindenkori központi költségvetésről szóló törvényben 
szereplő, a  Gyftv. 41.  § (1)  bekezdése szerinti minisztérium fejezetében meghatározott előirányzat erejéig 
az  (1)  bekezdés alapján jogosult gyógyszertárak között kerül felosztásra úgy, hogy azon gyógyszertárak, amelyek 
(1) bekezdés b) pontja szerinti árréstömege
a) a 4 millió forintot nem haladja meg, a felosztás tekintetében 1,7-szeres,
b) a 4 millió forintot eléri, de az 5 millió forintot nem haladja meg, a felosztás tekintetében 1,5-szeres,
c) az 5 millió forintot eléri, de a 6,5 millió forintot nem haladja meg, a felosztás tekintetében 1,25-szoros
szorzóval súlyozottan kerülnek figyelembevételre.
(2a) A  fiókgyógyszertárral is rendelkező (1)  bekezdés a)  pontja szerinti közforgalmú gyógyszertárat működtető 
vállalkozás, ha az  (1)  bekezdés b)  pontja szerinti időszakra számított árréstömege nem haladja meg a  8 millió 
forintot, negyedévente fiókgyógyszertáranként havi 60 ezer forint támogatásban részesül, ha azt az elsőfokú állami 
adóhatóságnál kérelmezi. A támogatás csak abban az esetben vehető igénybe, ha a fiókgyógyszertár egész évben 
biztosítja a lakosság gyógyszerellátását.”

25. §  A 134/1999. Korm. rendelet 6/C. § (1) bekezdés b) pontjában a „7,2 millió” szövegrész helyébe a „8 millió” szöveg lép.

6. A kémiai terhelési bírság alkalmazásának részletes szabályairól szóló  
224/2008. (IX. 9.) Korm. rendelet módosítása

26. §  Hatályát veszti a kémiai terhelési bírság alkalmazásának részletes szabályairól szóló 224/2008. (IX. 9.) Korm. rendelet 
3.  § (1)  bekezdésében az  „A bírságbevételeket a  4.  §-ban foglalt felhasználási követelmények érdekében 
elkülönítetten kell nyilvántartani.” szövegrész.

7. A kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal, valamint az új pszichoaktív anyagokkal végezhető 
tevékenységekről, valamint ezen anyagok jegyzékre vételéről és jegyzékeinek módosításáról szóló 
66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet módosítása

27. §  A kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal, valamint az új pszichoaktív anyagokkal végezhető tevékenységekről, 
valamint ezen anyagok jegyzékre vételéről és jegyzékeinek módosításáról szóló 66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: 66/2012. Korm. rendelet) 1. §-a a következő 38. és 39. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában)
„38. magas THC tartalmú kender: a  kábítószer előállítására alkalmas növények termesztésének, forgalmazásának 
és felhasználásának rendjéről szóló 162/2003. (X. 16.) Korm. rendelet 1.  § j)  pontja szerint ekként meghatározott 
fogalom;
39. ellenőrzött anyagok: az 1. mellékletben szereplő kábítószerek és pszichotróp anyagok, valamint az új pszichoaktív 
anyaggá minősített anyagokról vagy vegyületcsoportokról szóló miniszteri rendeletben szereplő új pszichoaktív 
anyagok.”

28. §  A 66/2012. Korm. rendelet 3. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Tisztítatlan ipari mákszalma-maradványokkal szennyezett mákmagot, ipari mák kifejtetlen tokját felvásárló, 
illetve annak szétválasztását és tisztítását végző, valamint tisztítás utáni ipari mákvetőmag fémzárolását, ipari 
mákszalma pellettálását, továbbá ipari mákszalmát, kifejtetlen máktokot, kannabiszt és magas THC tartalmú kendert 
tároló, annak megsemmisítését végző gazdálkodó szervezet a  tevékenység megkezdése előtt harminc nappal 
köteles a tevékenységet az OGYÉI-nek bejelenteni. A bejelentésben meg kell jelölni:
a) a tevékenység jellegét és pontos helyét,
b) a kábítószerért felelős személy nevét, személyazonosító igazolványa vagy egyéb, a személyazonosság igazolására 
alkalmas más igazolványa számát,
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c) a gazdálkodó szervezet cégjegyzékszámát, az egyéni vállalkozókról vezetett hatósági nyilvántartásba vétel vagy 
a költségvetési szervek törzskönyvi számát,
d) a tevékenységgel érintett ellenőrzött anyag, anyagok nevét,
e) a tárolóhely és a tárolási rend rövid leírását,
f ) a biztonsági berendezések, intézkedések leírását,
g) a gazdálkodó szervezettel szerződésben álló engedélyes nevét, székhelyét, telephelyét, valamint a c) pont szerinti 
adatait,
h) a tevékenység végzésében közreműködő, tevékenységi engedéllyel nem rendelkező gazdálkodó szervezet nevét, 
székhelyét, telephelyét, valamint a c) pont szerinti adatait.”

29. §  A 66/2012. Korm. rendelet 16. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az eseti exportengedély egy példányát az OGYÉI az érintett külföldi társhatóság részére postai úton megküldi, 
a külföldi társhatóság által záradékolt és visszaküldött példányt megőrzi. Az eseti exportengedély három példányát 
az  exportőr kapja meg. A  példányokat a  szállítmány indításakor a  kiviteli irányú vámeljárást végző vámszerv 
bélyegzőjével látja el, és feltünteti rajta az eljárás elvégzésének időpontját, valamint az eljárás alá vont kábítószer, 
pszichotróp anyag vagy új pszichoaktív anyag mennyiségét, majd azokat a  szállítmánnyal együtt továbbküldi 
a  kiléptető vámszervnek. A  kiléptető vámszerv a  szállítmány országból való kiléptetése során az  engedélyeket 
lebélyegzi, és feltünteti rajtuk az eljárás elvégzésének időpontját. Az eljáró vámszerv az engedély egyik példányát 
az OGYÉI, a másik példányát az exportőr részére visszaküldi. Az eseti exportengedély egy példánya a szállítmányt 
az indulástól a célállomásig kíséri.”

30. §  A 66/2012. Korm. rendelet 1. melléklete a 7. melléklet szerint módosul.

31. §  A 66/2012. Korm. rendelet 3.  § (6)  bekezdés b)  pontjában a  „személyi igazolvány” szövegrész helyébe 
a „személyazonosító igazolvány” szöveg lép.

32. §  Hatályát veszti a 66/2012. Korm. rendelet
a) 1. § 3. és 9. pontja,
b) 4. § (1) bekezdésében az „és étkezési” szövegrész,
c) 4. § (2) bekezdése,
d) 13. § (2) bekezdésében az „ , a díszítő mák” szövegrész.

8. Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről 
szóló 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet módosítása

33. §  Az Országos Képzési Jegyzékről és az  Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 150/2012. 
(VII. 6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 150/2012. Korm. rendelet) 9. §-a a következő (17) bekezdéssel egészül ki:
„(17) 2017. december 31-ig a  2016. január 1-jén hatályos OKJ, szakmai és vizsgakövetelmények, valamint 
kerettantervek szerint indíthatja képzéseit az  a  felnőttképzést folytató intézmény, amely az  Emberi Erőforrás 
Fejlesztési Operatív Program EFOP-3.8.1-14-2015-00001 azonosító számú „Felzárkóztató egészségügyi 
ápoló szakképzési program” című kiemelt projekt keretében indított gyakorló ápoló és gyakorló csecsemő- 
és gyermekápoló szakképesítéseket, és 2018. december 31-ig az  ápoló és csecsemő- és gyermekápoló 
szakképesítéseket valósítja meg.”

34. §  Hatályát veszti a 150/2012. Korm. rendelet 9. § (16) bekezdés c) pontja.

9. A dohánytermékek előállításáról, forgalomba hozataláról és ellenőrzéséről, a kombinált 
figyelmeztetésekről, valamint az egészségvédelmi bírság alkalmazásának részletes szabályairól szóló 
39/2013. (II. 14.) Korm. rendelet módosítása

35. §  A dohánytermékek előállításáról, forgalomba hozataláról és ellenőrzéséről, a  kombinált figyelmeztetésekről, 
valamint az  egészségvédelmi bírság alkalmazásának részletes szabályairól szóló 39/2013. (II. 14.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: 39/2013. Korm. rendelet) a következő 21/B. §-sal egészül ki:
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„21/B.  § (1) E  rendeletnek az  egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról 
szóló 507/2017. (XII. 29.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: MódR.3.) megállapított 6/A. § (3) bekezdésében, 6/D. § 
(2) bekezdés a) pontjában és 5. mellékletében foglaltakat 2018. május 1-jétől kell alkalmazni.
(2) A  MódR.3.-mal megállapított 7.  mellékletben foglalt előírásoknak meg nem felelő feliratot vagy jelzést 
2019. december 31-éig kell módosítani vagy cserélni.
(3) A  MódR.3.-mal megállapított 6/A.  § (3)  bekezdésében foglalt előírásoknak meg nem felelő általános 
figyelmeztetést legkésőbb 2018. július 1-jéig kell módosítani vagy cserélni.
(4) A  2018. május 1-jét megelőzően gyártott és az  egyéb jogszabályi feltételeknek megfelelő dohánytermék 
korlátlan ideig forgalmazható akkor is, ha annak csomagolásán a „06 40 200 493”-as telefonszám szerepel.”

36. § (1) A 39/2013. Korm. rendelet 5. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
 (2) A 39/2013. Korm. rendelet 7. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

37. §  A 39/2013. Korm. rendelet 6/A.  § (3)  bekezdésében, 6/D.  § (2)  bekezdés a)  pontjában és 12.  § (4)  bekezdésében  
a „06 40 200 493” szövegrész helyébe a „06 80 200 493” szöveg lép.

10. Az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, 
valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló  
256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet módosítása

38. §  Az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint 
az  ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: 256/2013. Korm. rendelet) 6. alcíme a következő 11/E. §-sal egészül ki:
„11/E.  § (1) A  2.  mellékletben foglalt táblázat 258.  pontja szerinti egészségügyi szolgáltatónak 2018. január 1-jén 
jogviszonyban álló foglalkoztatottja az illetmény- vagy bérnövelésre 2018. január 1-jétől, de legfeljebb a munkáltatónál 
fennálló, az egészségügyi ágazati előmeneteli rendszer hatálya alá tartozó munkakörben történő foglalkoztatásának 
kezdő időpontjától jogosult.
(2) Az  (1)  bekezdés szerinti munkáltató illetmény- vagy bérnövelésre jogosult foglalkoztatottja részére 
az (1) bekezdés szerinti emelt összegű illetményt (bért) első alkalommal a 2018. január hónapra esedékes illetmény 
(bér) tekintetében kell megfizetni.”

39. §  A 256/2013. Korm. rendelet 2. melléklete a 10. melléklet szerint módosul.

11. A biocid termékek engedélyezésének és forgalomba hozatalának egyes szabályairól szóló 
316/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet módosítása

40. §  A biocid termékek engedélyezésének és forgalomba hozatalának egyes szabályairól szóló 316/2013. (VIII. 28.) 
Korm. rendelet (a továbbiakban: 316/2013. Korm. rendelet) 1. alcíme a következő 1/B. §-sal egészül ki:
„1/B. § Az 528/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet V. mellékletében meghatározott 14. terméktípusba 
(rágcsálóirtó szerek), 18. terméktípusba (rovarölő és atkaölő szerek, valamint más ízeltlábúak elleni védekezésre 
használt szerek) és 19. terméktípusba (riasztó- és csalogatószerek) tartozó biocid termék csak az  1/A.  § b) vagy 
d) pontja szerinti felhasználói kategóriába sorolható be.”

41. §  A 316/2013. Korm. rendelet 17/A. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) II. forgalmazási kategóriába kell besorolni azokat a szereket, amelyek
a) a  ≤ 0,003% véralvadásgátló hatóanyagot tartalmazó rágcsálóirtószerek kivételével az  egyszeri vagy ismétlődő 
expozícióval célszervi toxicitást előidéző, a CLP alapján 1., 2. veszélyességi kategóriába tatoznak,
b) kijuttatásához speciális körülmények (szakértelem és technológia) szükségesek, vagy
c) esetében ezt a termék kiszereléséből eredő környezeti vagy egészségügyi kockázat indokolja.”

42. §  A 316/2013. Korm. rendelet a következő 10/A. alcímmel egészül ki:
„10/A. Az egészségügyi kártevőirtó tevékenység engedélyezésének eljárási szabályai
21/A.  § (1) Az  egészségügyi kártevőirtó tevékenység végzésére jogosító engedélyt (a  továbbiakban: kártevőirtó 
engedély) a szolgáltató lakóhelye, illetve székhelye szerint illetékes járási hivatal adja ki.
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(2) Az  egészségügyi kártevőirtó tevékenységet végző személy szakképzettségétől függően kártevőirtó engedély 
a miniszteri rendeletben meghatározott valamely résztevékenységre is adható.
(3) A  miniszteri rendeletben meghatározott valamennyi tevékenységre jogosító kártevőirtó engedély csak abban 
az  esetben adható ki, ha a  szolgáltatónál valamennyi résztevékenység végzésére jogosult foglalkoztatott személy 
alkalmazása biztosított.
21/B. § (1) A kártevőirtó engedély iránti kérelem tartalmazza
a) az egészségügyi kártevőirtó tevékenységet személyesen végző foglalkoztatott személy
aa) nevét és születési idejét, valamint
ab) szakképzettségét igazoló oklevele, bizonyítványa számát, kiállítója megnevezését, vagy akinek szakmai 
gyakorlatát a feladatra kijelölt szerv vagy hatóság az egészségügyi miniszter által szabályozott, mérgező termékek 
felhasználását igénylő szakmai tevékenységek szakmai gyakorlaton alapuló elismeréséről szóló rendeletben 
foglaltak szerint elismerte az erről szóló határozat számát, kiállításának időpontját, valamint
b) a  szolgáltató nyilatkozatát arról, hogy a  kártevőirtó engedély kiadása esetén az  egészségügyi kártevőirtó 
tevékenységet vagy valamely résztevékenységet csak az a) pont szerinti foglalkoztatott személy végzi.
(2) A kártevőirtó engedély abban az esetben adható ki, ha a kérelmező szolgáltatónál a tevékenység céljára szolgáló 
valamennyi telephelye tekintetében biztosítottak az e rendelet szerinti előírások betartásának feltételei.
(3) A járási hivatal a szakmai gyakorlat elismerésének ténye és tartalma előzetes ellenőrzése érdekében a kártevőirtó 
engedély kiadását megelőzően a feladatra kijelölt szervet vagy hatóságot megkeresi.
(4) A  szolgáltató a  járási hivatalt az  (1)  bekezdés a)  pontjában foglalt adatokban bekövetkező változásról nyolc 
napon belül írásban tájékoztatja.
(5) A  járási hivatal a  (4)  bekezdés szerinti értesítés kézhezvételétől számított tizenöt napon belül a  kártevőirtó 
engedélyt módosítja vagy visszavonja.
21/C.  § A  Kbtv. 33/A.  § (2)  bekezdése szerint vezetett nyilvántartás, ha az  engedélyes nem egyéni vállalkozó, 
tartalmazza
a) az engedélyes nevét, székhelyének vagy telephelyének címét,
b) az engedélyes által végezhető egészségügyi kártevőirtó tevékenységet vagy résztevékenységet.”

43. §  A 316/2013. Korm. rendelet 24. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az  1062/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet alapján már értékelt vagy értékelés alatt álló, 
azonban az  adott terméktípus vonatkozásában még nem jóváhagyott, létező hatóanyagokat tartalmazó biocid 
termék forgalmazásának és felhasználásának engedélyezése legkésőbb a jóváhagyást megelőzően három hónappal 
kérelmezhető.”

44. §  A 316/2013. Korm. rendelet 13. alcíme a következő 24/A–24/G. §-sal egészül ki:
„24/A.  § A  biocid termék – jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – az  országos tisztifőorvos által kiadott 
engedély alapján hozható forgalomba és használható fel.
24/B.  § (1) Az  e  rendelet szerint nem engedélyköteles biocid terméket a  gyártó vagy a  Magyarország területére 
importáló a  méregfelügyeleti nyilvántartás, valamint a  biocid termékek nyilvántartása céljából a  gyártás vagy 
az  import megkezdésétől számított 90 napon belül bejelenti az  országos tisztifőorvosnak. Ha a  biocid termék 
e rendelet szerint csak engedély birtokában forgalmazható, a termék bejelentését a benne található hatóanyag vagy 
hatóanyagok közül az utolsó jóváhagyásának az  időpontjáig csak érvényes és hatályos engedély birtokában lehet 
megtenni. A biocid terméknyilvántartásra az 528/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 66. cikke szerinti 
bizalmas adatkezelésre vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.
(2) Az  (1)  bekezdés szerinti bejelentést az  engedély megadásának napjától számított 90 napon belül elektronikus 
úton az  1.  melléklet szerinti tartalommal, a  Szakrendszeri Információs Rendszer által biztosított módon kell 
megtenni. A  bejelentés adatainak változását az  (1)  bekezdés megfelelő alkalmazásával szintén be kell jelenteni. 
A bejelentés fogadásáról az országos tisztifőorvos 15 napon belül visszaigazolást küld.
24/C.  § Az  egészségügyi kártevőirtószerekkel, valamint gázosítószerekkel végzett tevékenység szabályairól szóló 
miniszteri rendelet szerint irtószernek minősülő biocid termék az  országos tisztifőorvos által kiadott engedély 
birtokában hozható forgalomba. A  kérelem adattartamát és a  csatolandó dokumentumokat a  2.  melléklet 
2.  pontja tartalmazza. Az  engedély iránti kérelemhez a  kérelmező csatolja az  Országos Közegészségügyi 
Intézet (a  továbbiakban: OKI) szakvéleményét. A  kérelemnek a  2.  melléklet 2.  pontja szerinti, az  OKI szakértői 
szakvéleményezéséhez szükséges adatokat kell tartalmaznia.
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24/D.  § (1) Az  emberek és állatok általi fogyasztásra szánt ivóvíz, a  használati meleg víz, az  uszodai és egyéb, 
fürdőzésre használt vizek fertőtlenítésére, valamint az  ilyen vizekkel érintkező felületek fertőtlenítésére szolgáló, 
továbbá a  vizekben alkalmazott algásodásgátló biocid termék az  országos tisztifőorvos által kiadott engedély 
birtokában hozható forgalomba. A kérelem adattartamát és a csatolandó dokumentumokat a 2. melléklet 1. pontja 
tartalmazza. Az engedély iránti kérelemhez a kérelmező csatolja az OKI szakvéleményét. A kérelemnek a 2. melléklet 
1. pontja szerinti adatokat kell tartalmaznia.
(2) Az  (1)  bekezdés hatálya alá nem tartozó, állatok általi fogyasztásra szánt ivóvíz fertőtlenítésére szolgáló 
fertőtlenítőszerek engedélyezési eljárásában szakértőként az  OKI és az  állat-egészségügyi hatáskörében eljáró 
fővárosi és megyei kormányhivatal vesz részt. A  kérelem adattartamát és a  csatolandó dokumentumokat 
a  2.  melléklet 1.  pontja tartalmazza. Az  engedély iránti kérelemhez a  kérelmező csatolja az  OKI, valamint 
az állat-egészségügyi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal szakvéleményét.
(3) A (4) és az (5) bekezdésben felsorolt biocid termékek az országos tisztifőorvos által kiadott engedély birtokában 
hozhatók forgalomba. Az  OKI az  országos tisztifőorvos megkeresésére az  engedélyezési eljárásban szakértőként 
jár el. A (4) és az (5) bekezdés szerinti fertőtlenítőszerek engedélyezése iránti kérelem adattartamát és a csatolandó 
dokumentumokat a  2.  melléklet 3. vagy 4.  pontja tartalmazza. A  (4) és az  (5)  bekezdés szerinti fertőtlenítőszerek 
engedélyezése iránti kérelemhez a  kérelmező csatolja az  OKI – a  2.  melléklet 3. vagy 4.  pontja szerinti adatok 
alapján kialakított – szakvéleményét. A  (4)  bekezdés c)  pontjában foglalt felület-fertőtlenítőszerek engedély iránti 
kérelméhez a  kérelmező csatolja az  állat-egészségügyi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal 
– a 2. melléklet 3. pontja szerinti adatok alapján kialakított – szakvéleményét.
(4) A (3) bekezdés szerint kell engedélyezni a következő biocid termékeket:
a) az  528/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet V. Melléklete szerinti 1. terméktípusba tartozó, 
humán-egészségügyi biocid termékeket,
b) az  528/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet V. Melléklete szerinti 2. terméktípusba tartozó, 
közegészségügyi és nem lakossági célra szolgáló biocid termékek közül az  élelmiszerekkel és takarmánnyal 
közvetlenül nem érintkező levegő, felületek, szerkezeti anyagok, berendezések és bútorok fertőtlenítésére szolgáló 
termékeket,
c) az  528/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet V. Melléklete szerinti 3. terméktípusba tartozó szerek 
közül azon fertőtlenítőszereket, amelyeket állatok elhelyezési, tartási vagy szállítási környezetében alkalmaznak 
felületek, berendezések és szállítóeszközök felületeinek a  fertőtlenítésére, és azok a  felhasználás során az  állatok 
testfelületével közvetlen érintkezésbe nem kerülnek.
(5) Az 528/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet V. Melléklete szerinti 2. terméktípusba tartozó, azonban 
kizárólag lakossági felhasználás céljára szolgáló biocid termékek közül az  élelmiszerekkel és takarmánnyal 
közvetlenül nem érintkező levegő, felületek, szerkezeti anyagok, berendezések és bútorok fertőtlenítésére szolgáló 
termékeket a (3) bekezdés szerint kell engedélyezni. Az engedély iránti kérelemnek a 2. melléklet 4. pontja szerinti 
adatokat kell tartalmaznia.
24/E.  § Az  528/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet V. Melléklete szerinti 4. terméktípusba tartozó 
termékek az  országos tisztifőorvos által kiadott engedély birtokában hozhatók forgalomba. Az  engedély iránti 
kérelemhez a  kérelmező csatolja az  Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet szakvéleményét. 
A kérelemnek a 2. melléklet 5. pontja szerinti adatokat kell tartalmaznia.
24/F. § (1) Az 528/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet V. Melléklete szerinti 3., 18. és 19. terméktípusba 
tartozó, az  állatgyógyászati termékekről szóló rendelet szerinti állategészségügyi biocid termék forgalomba 
hozatalát – azok valamennyi hatóanyaga jóváhagyásának napjáig – a  Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal 
(a továbbiakban: NÉBIH) engedélyezi és határozatát közli az országos tisztifőorvossal.
(2) Az 528/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet V. Melléklete szerinti 3., 4., 5., 18. és 19. terméktípusba 
tartozó, az  állatgyógyászati termékekről szóló rendelet szerint állategészségügyi biocidnak nem minősülő termék 
felhasználhatóságával összefüggő határozatát az országos tisztifőorvos közli a NÉBIH-hel.
24/G. § (1) A 24/D. § és a 24/E. § a biocid termék hatóanyagának jóváhagyása napjáig, de legkésőbb 2024. december 
31-ig alkalmazható.
(2) Ha az  1062/2014/EU bizottsági rendelet 19.  cikke alapján valamely biocid termék hatóanyaga nem kerül 
jóváhagyásra, a  termék az  1062/2014/EU bizottsági rendelet 21.  cikk (3)  bekezdés a)  pontja szerinti határidőig 
forgalmazható. Az  engedélyező hatóság – az  országos tisztifőorvos vagy a  NÉBIH – ezen határidőig az  érintett 
termék engedélyét visszavonja.”
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45. §  A 316/2013. Korm. rendelet a következő 25/A. §-sal egészül ki:
„25/A. § A 21/A–21/C. § a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti 
és tanácsi irányelv 9. és 10. cikkének való megfelelést szolgálja.”

46. § (1) A 316/2013. Korm. rendelet a 11. melléklet szerinti 1. melléklettel egészül ki.
 (2) A 316/2013. Korm. rendelet a 12. melléklet szerinti 2. melléklettel egészül ki.

12. Az Állami Egészségügyi Ellátó Központról szóló 27/2015. (II. 25.) Korm. rendelet módosítása

47. §  Az Állami Egészségügyi Ellátó Központról szóló 27/2015. (II. 25.) Korm. rendelet 4/A.  §-a helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
„4/A. § A 3. § a) és b) pontja, valamint a 4. § nem alkalmazható
a) azon kórházakra, amelyek tekintetében a miniszter a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 97. §  
(2) vagy (3) bekezdése alapján egészségügyi felsőoktatási intézményre ruházta át az irányítási hatásköröket, és
b) az Országos Sportegészségügyi Intézetre.”

13. Az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézetről szóló  
28/2015. (II. 25.) Korm. rendelet módosítása

48. §  Az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézetről szóló 28/2015. (II. 25.) Korm. rendelet 
a következő 6. §-sal egészül ki:
„6.  § A  Kormány a  megfelelőségértékelő szervezetek tevékenységéről szóló 2009. évi CXXXIII. törvény 3.  § 
(1)  bekezdése szerinti kijelölő hatósági feladatok ellátására az  orvostechnikai eszközök megfelelőségértékelésére 
jogosult szervek tekintetében az OGYÉI-t jelöli ki.”

14. Az Integrált Jogvédelmi Szolgálatról szóló 381/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosítása

49. § (1) Az  Integrált Jogvédelmi Szolgálatról szóló 381/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: 381/2016. 
Korm. rendelet) 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  jogvédelmi képviselő foglalkoztatásának feltétele – a  4.  §-ban meghatározott feltételeken túl – a  legalább 
120 órás jogvédelmi képviselői tanfolyam elvégzése, és ezt követően a vizsga eredményes letétele. A tanfolyamot 
a Szolgálat szervezi.”

 (2) A 381/2016. Korm. rendelet 5. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) Mentesül a tanfolyam és vizsga letétele alól a jogi szakokleveles betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi jogvédői 
képesítéssel, vagy betegjogi, ellátottjogi és gyerekjogi, vagy egészségügyi szakjogász végzettséggel rendelkező 
személy.”

50. §  A 381/2016. Korm. rendelet 7. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Feladat- és hatáskörének gyakorlása során a jogvédelmi képviselő)
„b) a  Szolgálat által meghatározott rendszerességgel és időtartamban fogadóórát tart a  Szolgálat által 
meghatározott helyen,”

51. § (1) A 381/2016. Korm. rendelet 13. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A minisztériummal munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló jogvédelmi képviselőt a Szolgálat külön kérelem 
benyújtása nélkül veszi fel a nyilvántartásba. A minisztériummal munkavégzésre irányuló jogviszonyban nem álló, 
de jogvédelmi képviselői tanúsítványt szerzett személyek kérhetik a Szolgálat nyilvántartásába történő felvételt.”

 (2) A 381/2016. Korm. rendelet 13. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A  nyilvántartásba vételhez szükséges kérelmet a  2.  melléklet szerinti adattartalommal kell kitölteni. 
A kérelemhez a tanúsítványt csatolni kell.”

52. §  A 381/2016. Korm. rendelet 14. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„14. § (1) A nyilvántartásba vételhez szükséges feltételek teljesülése esetén a  jogvédelmi képviselő a nyilvántartás 
több szakterületén is nyilvántartásba vehető.
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(2) A  jogvédelmi képviselő a  nyilvántartásba vétel iránti kérelmében hozzájárul adatainak nyilvántartásban való, 
a vonatkozó törvények és e rendelet szerinti kezeléséhez.”

53. §  A 381/2016. Korm. rendelet 15. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A minisztériummal munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló jogvédelmi képviselő a nyilvántartott adataiban 
bekövetkezett változást köteles harminc napon belül a Szolgálatnak bejelenteni, amely a változást a nyilvántartáson 
átvezeti, és szükség szerint gondoskodik a (2) bekezdés szerinti igazolvány újbóli kiadásáról.”

54. §  A 381/2016. Korm. rendelet 16. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„16. § Ha a  jogvédelmi képviselőnek a minisztériummal fennálló munkavégzésre irányuló jogviszonya megszűnik, 
a Szolgálat a kiállított igazolványt érvényteleníti. Az igazolvány érvénytelenségének tényét a minisztérium hivatalos 
lapjában közzé kell tenni.”

55. §  A 381/2016. Korm. rendelet 2. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

15. A fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi 
feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló  
385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosítása

56. §  A fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a  járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai 
ellátásáról, továbbá az  egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: 385/2016. Korm. rendelet) 3. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) A  sugáregészségügyi feladatok ellátását és a  sugáregészségügyi előírások betartásának ellenőrzését 
a  kormányhivatalok – az  egészségügyi szolgáltatók vonatkozásában speciális szakértelmet és gyakorlatot igénylő 
esetben a  szakfelügyelő főorvos, a  rendvédelmi szervek által működtetett egészségügyi szolgálatok esetében 
pedig a Rendvédelmi Közegészségügyi-Járványügyi Szolgálat közreműködésével – a 2. melléklet 2. pontja szerinti 
illetékességi területen látják el.”

57. §  A 385/2016. Korm. rendelet 6. §-a a következő 43. ponttal egészül ki:
(Az Országos Közegészségügyi Intézet)
„43. népegészségügyi szűrővizsgálatokat végez.”

58. §  A 385/2016. Korm. rendelet 12. § b) pontjában az „az Ehi. 6. § (1) bekezdés g) pontja” szövegrész helyébe az „az Ehi. 
4/D. § (1) bekezdés b) pontja és 6. § (1) bekezdés g) pontja” szöveg lép.

59. §  Hatályát veszti a 385/2016. Korm. rendelet 16. § (1), (3), (4), (6) és (8)–(12) bekezdése.

16. A Michalicza-ösztöndíjról szóló 160/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet módosítása

60. §  A Michalicza-ösztöndíjról szóló 160/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet a következő 9/A–9/C. §-sal egészül ki:
„9/A. § (1) Azon közfinanszírozott egészségügyi szolgáltató, amellyel az ösztöndíjas főállású foglalkoztatásra irányuló 
jogviszonyban áll, távolléti díjat igényelhet az  ösztöndíjasnak a  képzése miatt kieső munkaidejének pótlásából 
keletkező többletköltségének fedezésére.
(2) A  támogatásként folyósítandó helyettesítési díj mértéke az  egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben 
dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az  ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes 
szabályairól szóló 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet 7. mellékletében foglalt táblázat szerinti F1 fizetési fokozatához 
viszonyítottan kerül meghatározásra.
9/B.  § (1) Azon közfinanszírozott egészségügyi szolgáltatók (ellátó-oktatók), amelyek a  képzésben az  adott 
specializációnak megfelelő gyakorlati helyszín biztosítását és hallgatók mentorálását vállalják, valamint megfelelnek 
az  egyetemek által a  gyakorlati képzéssel szemben támasztott szakmai követelményeknek, mentori díjat 
igényelhetnek, melynek mértéke bruttó 2000 forint/fő/óra.
(2) Az  egészségügyi szolgáltató egy mentor után egyidejűleg legfeljebb három fő mentorált után igényelhet 
mentori díjat.
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9/C.  § A  9/A.  § (1)  bekezdése szerinti helyettesítési díj és a  9/B.  § (1)  bekezdése szerinti mentori díj fedezetéül 
a Központ költségvetési előirányzata szolgál.”

17. Záró rendelkezések

61. § (1) Ez a rendelet – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) Az 1–32. §, a 35–40. § és a 42–60. §, valamint az 1–13. melléklet 2018. január 1-jén lép hatályba.
 (3) A 41. § 2018. március 1-jén lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 507/2017. (XII. 29.) Korm. rendelethez
„5. számú melléklet a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelethez

    Millió forint 

Megnevezés 2018. évi 
előirányzat 

  Háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátás   
   Praxisfinanszírozás 113 992,0 

  Indikátorrendszer finanszírozása 4 800,0 
   Eseti ellátás díjazása 649,3 
   Ügyeleti szolgálat 10 106,2 
1. Háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátás összesen 129 547,5 
  Védőnői szolgáltatás, anya-, gyermek- és ifjúságvédelem  
   Iskolaegészségügyi ellátás 2 317,1 
   Védőnői ellátás 24 009,8 
   Anya-, gyermek- és csecsemővédelem  483,4 
   MSZSZ: gyermekgyógyászat 121,6 
   MSZSZ: nőgyógyászat 96,3 
2. Védőnői szolgáltatás, anya-, gyermek- és ifjúságvédelem összesen 27 028,2 
3. Fogászati ellátás 27 946,8 
4. Otthoni szakápolás 5 596,8 
5. Betegszállítás és orvosi rendelvényű halottszállítás 6 796,9 
8. Művesekezelés  23 171,1 
11. Működési költségelőleg 2 000,0 
  Célelőirányzatok  
   Méltányossági alapon történő térítések 2 611,3 
   Alapellátási vállalkozás támogatási átalánydíj 55,0 

   
Tartósan betöltetlen háziorvosi és fogorvosi körzetek betöltésének, valamint háziorvosi 
tevékenység végzéséhez szükséges praxisjog vásárlásának támogatása 1 250,0 

   Tervezett külföldi ellátások orvosi felülvizsgálata 20,0 

  Egészségügyi dolgozók 2018. november havi béremelésének fedezete 1 646,4 
   Egészségügyi dolgozók fix összegű bérkiegészítésének, béremelésének fedezete 1 410,3 
   Az egészségügyi dolgozók pénzellátást helyettesítő jövedelem-kiegészítése 8 126,0 
   Fiatal szakorvosok támogatása  2 381,1 
13. Célelőirányzatok összesen 17 500,1 
15. Mentés 42 984,7 
17. Laboratóriumi ellátás 25 458,0 
  Összevont szakellátás  
    Járóbeteg-szakellátás 170 537,6 
    Fekvőbeteg-szakellátás 588 249,4 
              aktív fekvőbeteg-szakellátás 495 969,8 
              krónikus fekvőbeteg-szakellátás 85 844,8 
             bázis finanszírozású szakellátás (BVOP) 1 434,8 
             várólista csökkentés 5 000,0 
    Extrafinanszírozás 1 000,0 
    Nagyértékű gyógyszerfinanszírozás 75 000,0 
    Speciális finanszírozású szakellátás 42 653,4 
18. Összevont szakellátás összesen 877 440,4 
19. Népegészségügy fejlesztése  1 703,3 
20. Háziorvosi ellátás fejlesztése 8 333,3 
21. Gyógyító-megelőző ellátás céltartalék 12 438,0 

ÖSSZESEN 1 207 945,1 
” 
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A 43/1999. Korm. rendelet 6/A. számú melléklet „Kitöltési útmutató” rész 10. pontja a „H” megjelölésű sort 
követően a következő sorokkal egészül ki: 
 
„I = magyar biztosítás alapján végzett integrált esetfinanszírozás 
J = fekvőbeteg részére végzett ellátás az integrált esetfinanszírozás körében” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A 43/1999. Korm. rendelet 14. számú melléklet „Kitöltési útmutató” rész 4. pontja a „H.” megjelölésű sort követően 
a következő sorral egészül ki: 
 
„I. magyar biztosítás alapján végzett integrált esetfinanszírozás” 

2. melléklet az 507/2017. (XII. 29.) Korm. rendelethez

3. melléklet az 507/2017. (XII. 29.) Korm. rendelethez
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2018. évre vonatkozó TVK 
 
1. A járóbeteg-szakellátás – ideértve a CT-MRI vizsgálatokat is – 2017. november és 2018. október közötti 
teljesítési időszakra vonatkozó országos TVK mértéke: 76 455 314 794 pont. Ebből: 
1.1. az egészségügyért felelős miniszter által az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével engedélyezett, 
a) a folyamatos ellátás biztosításával vagy egyéb ellátási érdekkel összefüggő finanszírozás fedezetére szolgáló 
keret, valamint 
b) a Népegészségügyi Program keretében végzett vastagbélszűrést követő ellátások fedezete 
mindösszesen: 89 189 190 pont; 
1.2. a következő, korai fejlesztést végző, valamint kiemelt feladatokat ellátó intézmények részére 66 950 553 pont 
a következők szerint:  
 
 A B C 

1. Intézmény Éves TVK 
többlet 

pontszám 
2. 2915 Semmelweis Egyetem 1 116 031 
3. 4013 Autizmus Alapítvány, Budapest 13 898 971 
4. 5087 Dévény Anna Alapítvány 6 836 925 
5. 7990 Vadaskert Alapítvány, Budapest 6 945 025 
6. B944 Gézengúz Alapítvány, III. kerület 13 982 433 
7. H058 Budapesti Korai Fejlesztő Központ 1 365 141 
8. N055 Újpesti Egészségügyi Kft. 22 806 027 
9.   ÖSSZESEN 66 950 553 

 
2. Az aktív fekvőbeteg-szakellátás 2017. november és 2018. október közötti teljesítési időszakra vonatkozó 
országos TVK mértéke: 2 039 675 súlyszám. Ebből: 
2.1. az egészségügyért felelős miniszter által az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével engedélyezett, 
a) a folyamatos ellátás biztosításával vagy egyéb ellátási érdekkel összefüggő finanszírozás fedezetére szolgáló 
keret, 
b) egyéb szakmapolitikai célok fedezete, valamint 
c) a Népegészségügyi Program keretében végzett vastagbélszűrést követő ellátások fedezete 
mindösszesen: 541 súlyszám. 
 
3. Az egyes ellátási formák 2018. finanszírozási évre vonatkozó országos szezonális indexe: 
 

Hónap Aktív fekvőbeteg-szakellátás Járóbeteg-szakellátás 
2017. november 1/12 1/12 
2017. december 1/12 1/12 
2018. január 1/12 1/12 
2018. február 1/12 1/12 
2018. március 1/12 1/12 
2018. április 1/12 1/12 
2018. május 1/12 1/12 
2018. június 1/12 1/12 
2018. július 1/12 1/12 
2018. augusztus 1/12 1/12 
2018. szeptember 1/12 1/12 
2018. október 1/12 1/12 

” 

4. melléklet az 507/2017. (XII. 29.) Korm. rendelethez
„28. számú melléklet a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelethez
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Az aktív fekvőbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatók 2018. évre vonatkozó TVK mennyisége 
 

 
A B C D E F G 

1 Kód Intézmény 

Aktív 
fekvőbeteg-
szakellátás 

 
éves (súlyszám) 

Egynapos 
sebészeti ellátás 

 
éves (súlyszám) 

Általános 
anesztéziában 

végzett egynapos 
fogászati ellátás 

 
éves (súlyszám) 

Meddőségkezelési 
ellátás 

 
éves (súlyszám) 

Összesen 
 

éves 
(súlyszám) 

2 1052 Mohácsi Kórház 6 001,92 785,56 0,00 0,00 6 787,47 
3 2912 Pécsi Tudományegyetem 93 550,87 0,00 281,06 2 233,46 96 065,39 
4 A316 Siklósi Kórház Nonprofit Kft. 0,00 367,61 0,00 0,00 367,61 

5 C353 
URO-CLIN Egészségügyi Szolgáltató és 
Kereskedelmi Kft. 0,00 769,71 0,00 0,00 769,71 

6 H770 
Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház 
Nonprofit Kft. 453,59 0,00 0,00 0,00 453,59 

7 N584 
Komlói Egészségcentrum, Bányászati Utókezelő 
és Éjjeli Szanatórium Egészségügyi Központ 2 331,55 574,55 0,00 0,00 2 906,10 

8 N591 Szigetvári Kórház 4 832,38 0,00 0,00 0,00 4 832,38 
9 1084 Bajai Szent Rókus Kórház 14 995,00 340,20 0,00 0,00 15 335,20 

10 1122 Bács-Kiskun Megyei Kórház, Kecskemét 62 127,65 78,72 0,00 0,00 62 206,37 
11 N590 Kiskunhalasi Semmelweis Kórház 13 454,97 480,12 0,00 0,00 13 935,09 
12 1243 Orosházi Kórház 9 928,37 409,31 0,00 0,00 10 337,67 
13 R464 Békés Megyei Központi Kórház 47 869,62 454,35 0,00 0,00 48 323,97 
14 1301 Koch Róbert Kórház és Rendelőintézet Edelény 3 981,18 0,00 0,00 0,00 3 981,18 
15 1345 Tiszaújváros Városi Rendelőintézet 0,00 829,25 0,00 0,00 829,25 
16 1391 Sárospatak Város Rendelőintézete 0,00 802,53 0,00 0,00 802,53 

17 1400 
Szántó J. Endre Egyesített Szociális és 
Egészségügyi Intézet, Szerencs 0,00 451,41 0,00 0,00 451,41 

18 1407 Sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórház 7 356,98 116,16 0,00 0,00 7 473,15 
19 M058 Kazincbarcikai Kórház Nonprofit Kft. 3 179,65 497,03 0,00 0,00 3 676,68 
20 N684 Almási Balogh Pál Kórház, Ózd 7 808,03 0,00 0,00 0,00 7 808,03 

21 R730 
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és 
Egyetemi Oktató Kórház 101 590,24 1 601,92 0,00 0,00 103 192,16 

22 1454 
Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ 
Hódmezővásárhely-Makó 8 571,68 922,91 0,00 0,00 9 494,59 

23 1484 Mellkasi Betegségek Szakkórháza Deszk 3 475,12 0,00 0,00 0,00 3 475,12 

5. melléklet az 507/2017. (XII. 29.) Korm. rendelethez
„28/A. számú melléklet a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelethez
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24 1487 Dr. Bugyi István Kórház, Szentes 12 282,60 0,00 0,00 0,00 12 282,60 
25 2917 SZTE Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ 93 907,49 0,00 322,50 0,00 94 229,98 

26 M226 
Kisteleki Térségi Egészségügyi Központ Nonprofit 
Kft. 0,00 327,40 0,00 0,00 327,40 

27 1568 
Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató 
Kórház 47 905,93 1 446,49 0,00 0,00 49 352,41 

28 C975 
Napfény 2001 Szociális Szolgáltató Közhasznú 
Nonprofit Kft. 0,00 611,87 0,00 0,00 611,87 

29 H059 
Bicskei Egészségügyi Központ Szolgáltató 
Nonprofit Kft. 0,00 943,82 0,00 0,00 943,82 

30 M934 
Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézet 
Dunaújváros 16 913,91 93,47 0,00 0,00 17 007,38 

31 1601 Csornai Margit Kórház 0,00 532,97 0,00 0,00 532,97 

32 1630 
Lumniczer Sándor Kórház-Rendelőintézet, 
Kapuvár 0,00 369,75 0,00 0,00 369,75 

33 1640 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr 50 551,21 0,00 0,00 0,00 50 551,21 

34 1644 
Karolina Kórház és Rendelőintézet 
Mosonmagyaróvár 5 290,21 0,00 0,00 0,00 5 290,21 

35 1663 Soproni Gyógyközpont 14 323,83 0,00 0,00 0,00 14 323,83 
36 2948 KARDIREX Egészségügyi Központ Győr Kft. 0,00 662,04 0,00 0,00 662,04 
37 1683 Gróf Tisza István Kórház, Berettyóújfalu 8 247,02 271,69 0,00 0,00 8 518,71 
38 2894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ 99 632,17 0,00 393,28 1 290,30 101 315,75 

39 R787 
Debreceni Egyetem - Kenézy Gyula Egyetemi 
Kórház 38 336,05 393,26 0,00 0,00 38 729,32 

40 2899 Mátrai Gyógyintézet 3 082,31 0,00 0,00 0,00 3 082,31 
41 N581 Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet, Hatvan 7 141,15 330,69 0,00 0,00 7 471,84 

42 N585 
Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet, 
Eger 27 391,31 0,00 0,00 0,00 27 391,31 

43 N682 Bugát Pál Kórház, Gyöngyös 6 928,46 379,29 0,00 0,00 7 307,75 
44 1865 Vaszary Kolos Kórház, Esztergom 12 823,56 0,00 0,00 0,00 12 823,56 
45 1871 Selye János Kórház, Komárom 1 406,45 538,83 0,00 0,00 1 945,28 
46 1876 Szent Borbála Kórház, Tatabánya 27 203,81 0,78 0,00 0,00 27 204,59 

47 K404 
Kastélypark Klinika Egészségügyi Szolgáltató Kft., 
Tata 1 808,31 359,00 0,00 0,00 2 167,31 

48 1903 
Dr. Kenessey Albert Kórház-Rendelőintézet, 
Balassagyarmat 9 430,52 596,55 0,00 0,00 10 027,06 

49 1928 Szent Lázár Megyei Kórház, Salgótarján 17 564,79 0,00 0,00 0,00 17 564,79 
50 1945 Margit Kórház, Pásztó 0,00 447,34 0,00 0,00 447,34 

51 1980 
Dr. Halász Géza Szakorvosi Rendelőintézet, 
Dabas 0,00 313,92 0,00 0,00 313,92 

52 2010 Pest Megyei Flór Ferenc Kórház, Kistarcsa 24 347,76 305,59 0,00 0,00 24 653,35 
53 2049 Szent Rókus Kórház és Intézményei 0,00 2 390,47 0,00 0,00 2 390,47 
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54 2052 Szentendre Város Egészségügyi Intézményei 0,00 474,26 0,00 0,00 474,26 
55 2057 Szigetszentmiklós Szakorvosi Rendelőintézet 0,00 456,36 0,00 0,00 456,36 
56 2073 Tüdőgyógyintézet Törökbálint 7 471,41 0,00 0,00 0,00 7 471,41 
57 2090 Vecsés Város Egészségügyi Szolgálat 0,00 317,62 0,00 0,00 317,62 
58 2095 Jávorszky Ödön Kórház, Vác 14 413,94 124,80 0,00 0,00 14 538,74 
59 2103 Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény, Érd 0,00 992,88 0,00 0,00 992,88 
60 2911 Gálfi Béla Nonprofit Kft., Pomáz 762,83 0,00 0,00 0,00 762,83 
61 6727 Százhalombatta Város Önkormányzata 0,00 991,67 0,00 0,00 991,67 
62 N588 Misszió Egészségügyi Központ, Veresegyház 0,00 320,40 0,00 0,00 320,40 
63 N593 Toldy Ferenc Kórház és Rendelőintézet, Cegléd 15 738,16 0,00 0,00 0,00 15 738,16 
64 R595 JUMP CONSULTING Kft., Budaörs 0,00 1 674,66 0,00 0,00 1 674,66 
65 2137 Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház 41 050,11 0,00 0,00 0,00 41 050,11 
66 2162 Siófoki Kórház-Rendelőintézet 11 026,05 310,94 0,00 0,00 11 337,00 
67 3205 Kistérségi Járóbetegellátó Központ, Barcs 0,00 462,14 0,00 0,00 462,14 
68 A216 Egészségügyi Nonprofit Kft., Fonyód 0,00 518,00 0,00 0,00 518,00 
69 H275 Kaposvári Egyetem 5 011,46 0,00 0,00 0,00 5 011,46 
70 N683 Nagyatádi Kórház 4 164,17 151,22 0,00 0,00 4 315,39 

71 2230 Felső-Szabolcsi Kórház, Kisvárda 14 396,20 274,51 0,00 0,00 14 670,71 

72 N599 
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és 
Egyetemi Oktatókórház 82 137,34 398,14 0,00 0,00 82 535,48 

73 2324 
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza 
Kórház-Rendelőintézet 36 259,00 0,00 0,00 0,00 36 259,00 

74 2378 Kátai Gábor Kórház, Karcag 7 918,74 0,00 0,00 0,00 7 918,74 
75 8002 MÁV Kórház és Rendelőintézet, Szolnok 3 866,05 0,00 0,00 0,00 3 866,05 
76 N586 Mezőtúri Kórház és Rendelőintézet 2 064,64 32,92 0,00 0,00 2 097,56 
77 N596 Jászberényi Szent Erzsébet Kórház  6 511,16 0,00 0,00 0,00 6 511,16 
78 2392 Bonyhádi Kórház és Rendelőintézet  0,00 687,24 0,00 0,00 687,24 
79 2425 Tolna Megyei Balassa János Kórház 25 966,64 0,00 0,00 0,00 25 966,64 
80 2436 Paksi Gyógyászati Központ 0,00 415,17 0,00 0,00 415,17 
81 N582 Dombóvári Szent Lukács Kórház 4 982,93 356,07 0,00 0,00 5 339,00 
82 2531 Szent László Kórház, Sárvár 0,00 463,10 0,00 0,00 463,10 
83 N595 Markusovszky Egyetemi Oktatókórház 44 763,03 616,22 0,00 0,00 45 379,25 
84 2535 Magyar Imre Kórház, Ajka 8 531,97 611,36 0,00 0,00 9 143,33 
85 2586 Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézet, Pápa 5 380,32 420,08 0,00 0,00 5 800,40 
86 2601 Veszprém Megyei Tüdőgyógyintézet 2 640,04 0,00 0,00 0,00 2 640,04 
87 2611 Zirci Erzsébet Kórház-Rendelőintézet 0,00 374,43 0,00 0,00 374,43 
88 2893 Állami Szívkórház, Balatonfüred 3 837,39 0,00 0,00 0,00 3 837,39 
89 C149 Pannon Reprodukciós Intézet Kft., Tapolca 0,00 0,00 0,00 982,63 982,63 
90 H505 Szent Donát Várpalota Kft. 0,00 1 689,77 0,00 0,00 1 689,77 
91 N592 Deák Jenő Kórház, Tapolca 0,00 443,52 0,00 0,00 443,52 
92 N594 Csolnoky Ferenc Kórház, Veszprém 39 047,72 0,00 0,00 0,00 39 047,72 
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93 2703 Keszthelyi Kórház 4 332,85 540,72 0,00 0,00 4 873,58 
94 2734 Zala Megyei Szent Rafael Kórház 36 091,54 0,00 0,00 0,00 36 091,54 
95 2747 Kanizsai Dorottya Kórház, Nagykanizsa 13 449,74 637,14 0,00 0,00 14 086,89 
96 N597 Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház 825,71 0,00 0,00 0,00 825,71 

97 0765 
HT Medical Center Egészségügyi Kereskedelmi és 
Szolgáltató Kft. 0,00 622,95 0,00 0,00 622,95 

98 2872 MRE Bethesda Gyermekkórháza 6 416,35 0,00 191,29 0,00 6 607,64 
99 2873 Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet 26 171,89 0,00 0,00 0,00 26 171,89 

100 2877 Heim Pál Gyermekkórház 16 977,69 0,00 250,00 0,00 17 227,69 

101 2878 
Egyesített Szent István és Szent László Kórház-
Rendelőintézet 46 312,59 845,93 0,00 0,00 47 158,52 

102 2879 Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház 25 950,09 0,00 0,00 0,00 25 950,09 

103 2880 
Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített 
Kórházak 27 107,59 0,00 0,00 5 376,12 32 483,70 

104 2886 
Péterfy Sándor utcai Kórház-Rendelőintézet, és 
Baleseti Központ 42 227,88 0,00 0,00 0,00 42 227,88 

105 2887 
Nyírő Gyula Kórház-Országos Pszichiátriai és 
Addiktológiai Intézet 6 558,94 357,57 0,00 0,00 6 916,50 

106 2889 Szent Imre Egyetemi Oktatókórház 25 066,46 0,00 0,00 0,00 25 066,46 
107 2891 Uzsoki utcai Kórház 39 707,17 0,00 0,00 0,00 39 707,17 
108 2896 Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet 25 474,09 0,00 0,00 0,00 25 474,09 
109 2897 Országos Korányi Pulmonológiai Intézet 15 376,06 0,00 0,00 0,00 15 376,06 
110 2903 Országos Klinikai Idegtudományi Intézet 11 726,87 0,00 0,00 0,00 11 726,87 
111 2906 Országos Onkológiai Intézet 49 787,98 0,00 0,00 0,00 49 787,98 
112 2907 Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet 4 720,38 0,00 0,00 0,00 4 720,38 
113 2910 Országos Sportegészségügyi Intézet 2 531,32 0,00 0,00 0,00 2 531,32 
114 2913 Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet 1 636,57 0,00 0,00 0,00 1 636,57 
115 2915 Semmelweis Egyetem 120 420,89 637,23 474,81 5 786,58 127 319,51 
116 4026 MAZSIHISZ, Budapest 1 194,94 0,00 0,00 0,00 1 194,94 
117 7610 Belvárosi Lipótváros Egészségügyi Szolgálat 0,00 535,73 0,00 0,00 535,73 
118 7990 Vadaskert Alapítvány, Budapest 1 481,27 0,00 0,00 0,00 1 481,27 
119 8714 KAÁLI Intézet Kft., Budapest 0,00 0,00 0,00 5 575,33 5 575,33 
120 A275 Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálat 0,00 327,82 0,00 0,00 327,82 
121 C030 Sterilitás Egészségügyi Ellátó Kft., Budapest 0,00 0,00 0,00 639,34 639,34 
122 C247 Forgács Intézet Kft., Budapest 0,00 0,00 0,00 571,70 571,70 

123 C278 
Kelen Kórház Egészségügyi Ellátó és Szolgáltató 
Kft. 0,00 320,06 0,00 0,00 320,06 

124 H025 XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálata 0,00 424,51 0,00 0,00 424,51 
125 H043 Szent Margit Rendelőintézet Kft., Budapest 0,00 542,86 0,00 0,00 542,86 
126 H915 Budai Egészségközpont Kft. 11 067,38 0,00 0,00 0,00 11 067,38 
127 K358 Ars Medica Lézerklinika Kft., Budapest 0,00 375,68 0,00 0,00 375,68 
128 K403 Magyar Honvédség Egészségügyi Központ 75 737,42 267,12 0,00 0,00 76 004,54 



M
A

G
Y

A
R

 K
Ö

Z
L

Ö
N

Y
 • 2017. évi 231. szám

 
38877

 

129 K405 Premed Pharma Kft., Budapest 0,00 325,15 0,00 0,00 325,15 
130 K409 Istenhegyi Magánklinika Zrt., Budapest 0,00 369,68 0,00 0,00 369,68 

131 K413 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi 
Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. 0,00 414,65 0,00 0,00 414,65 

132 K558 
XIII. Kerületi Egészségügyi Szolgálat Közhasznú 
Nonprofit Kft. 0,00 813,99 0,00 0,00 813,99 

133 K620 
Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató 
Közhasznú Nonprofit Kft. 0,00 460,10 0,00 0,00 460,10 

134 M915 Betegápoló Irgalmas Rend 14 269,99 710,00 0,00 0,00 14 979,99 
135 N511 Szent Margit Kórház, Budapest 12 271,95 0,00 0,00 0,00 12 271,95 
136   Összesen 1 970 862,53 43 902,94 1 912,93 22 455,45 2 039 133,86 

” 
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  A B C 
1   Szolgáltató neve Havi fix díj 

(ezer Ft) 
2 1133 Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Szegedi 

Tudományegyetem Háziorvosi Oktató Központja, Kecskemét 
160,8 

3 2258 Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság, Nyíregyháza 231,1 
4 6105 Rákosmente Önkormányzat 355,3 
5 B453 Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ, Budapest VII. 

kerület 
489,1 

6 K431 Békés Megyei Körös-menti Szociális Centrum, Mezőkovácsháza 469,8 
7 M963 Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület, Miskolc 2 144,1 
8 N840 Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ, Budapest X. kerület 984,9 
9 3581 Országos Vérellátó Szolgálat 91 291,1 

10 K370 Országos Közegészségügyi Intézet 20 270,4 
11 R732 Állami Egészségügyi Ellátó Központ 1 128,4 

” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. A 66/2012. Korm. rendelet 1. melléklet „A) KÁBÍTÓSZEREK JEGYZÉKE” részében foglalt „Kábítószerek 1. 
jegyzéke (K1)” megjelölésű táblázat a következő 111. és 112. sorral egészül ki: 
 

(1 Hivatalos elnevezés Kémiai név vagy leírás) 
„ 

111 U-47700 3,4-dichloro-N-[2-(dimethylamino)cyclohexyl]-N-methylbenzamide 
112 butyrfentanyl  N-phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)-4-piperidinyl]-butanamide  

” 
 
2. A 66/2012. Korm. rendelet 1. melléklet „B) PSZICHOTRÓP ANYAGOK JEGYZÉKE” részében foglalt 
„Pszichotróp anyagok 2. jegyzéke (P2)” megjelölésű táblázat a következő 25. és 26. sorral egészül ki: 
 

(1 Hivatalos elnevezés 
/illetve más név vagy rövidítés, 

vagy külföldön gyakran 
használt más írásmód/ 

Kémiai név) 

„ 
25 ethylone 2-ethylamino-1-(3,4-methylenedioxyphenyl)propan-1-one 
26 XLR-11 (1-(5-fluoropentyl)-1H-indol-3-yl)(2,2,3,3-

tetramethylcyclopropyl)methanone 
” 

6. melléklet az 507/2017. (XII. 29.) Korm. rendelethez
„34. számú melléklet a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelethez

7. melléklet az 507/2017. (XII. 29.) Korm. rendelethez
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8. melléklet az 507/2017. (XII. 29.) Korm. rendelethez
„5. melléklet a 39/2013. (II. 14.) Korm. rendelethez
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                                                            ” 

9. melléklet az 507/2017. (XII. 29.) Korm. rendelethez
„7. melléklet a 39/2013. (II. 14.) Korm. rendelethez
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A 256/2013. Korm. rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat a következő 258. sorral egészül ki: 
 

(1.  Egészségügyi szolgáltató neve  Település) 
„ 

258. Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei Budapest 
” 

10. melléklet az 507/2017. (XII. 29.) Korm. rendelethez
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1. Biocid termék bejelentésének adattartalma 
1.1. A bejelentő 
1.1.1. neve 
1.1.2. telephelyének címe (a megye megjelölésével) 
1.1.3. telefonszáma, telefax, e-mail elérhetősége 
1.2. A felelős személy 
1.2.1. neve 
1.2.2. elérhetősége (postacíme) 
1.2.3. telefonszáma, telefax, e-mail elérhetősége 
1.3. A biocid termék megnevezése 
1.4. A biocid terméknek az 528/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet V. Melléklete szerinti 
besorolására vonatkozó adatok (főcsoport és terméktípus) 
1.5. Ha több célra kívánja forgalmazni a biocid terméket, valamennyi terméktípus felsorolandó 
1.6. Engedély száma (ha a termék engedélyköteles) 
1.7. Hatóanyag vagy hatóanyagok megnevezése, gyártójának neve, székhelye és telephelye címe. 
 
Megjegyzés: a hatóanyag nevét úgy kell megadni, ahogyan azt az anyagok és keverékek osztályozásáról, 
címkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül 
helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK rendelet módosításáról szóló, 2008. december 16-i 1272/2008/EK 
európai parlamenti és tanácsi rendelet VI. melléklete szerinti jegyzék, vagy – ha a név ott nem szerepel – a 
Létező Kereskedelmi Vegyi Anyagok Európai Jegyzéke (EINECS) tartalmazza. Ha a hatóanyag a fentiek közül 
egyik jegyzékben sem szerepel, akkor a hatóanyagnak a Nemzetközi Szabványügyi Szervezet (ISO) szerinti 
közhasználatú nevét kell megadni. Ha ilyen nincs, akkor az anyagot az Elméleti és Alkalmazott Kémia 
Nemzetközi Uniójának (IUPAC) szabályai szerinti kémiai megnevezéssel kell megjelölni. 
 
1.8. Hatóanyag (hatóanyagok) CAS- vagy EU-száma 
1.9. Pontos és részletes összetétel [megnevezés (szabadnév, IUPAC/CA név), CAS-/EU-szám, mennyiség] 
1.10. A bejelentéshez az igazgatási szolgáltatási díj befizetésének igazolását, valamint a Kbtv. szerint 
veszélyesnek minősülő biocid termékek esetében az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerint 
elkészített biztonsági adatlapot csatolni kell 
1.11. Dátum, név 
 
2. Biocid termék bejelentéséhez tartozó visszaigazolás adattartalma 
2.1. Bejelentés-azonosítási szám 
2.2. A bejelentő 
2.2.1. neve 
2.2.2. telephelyének címe (a megye megjelölésével) 
2.3. A biocid termék megnevezése 
2.4. Terméktípus 
2.5. A bejelentést fogadó intézet megnevezése 
2.6. Nyomtatás után: dátum, aláírás 
3. Biocid termék változás bejelentésének adattartalma 
3.1. A bejelentés azonosítója 
3.2. A biocid termék megnevezése 
3.3.1. A bejelentő neve 
3.3.2. A bejelentő címe 
3.3.3. A bejelentő telefonszáma, faxszáma, e-mail elérhetősége 
3.4. A bejelentés során megadott és megváltozott adatok felsorolása vagy nyilatkozat a forgalmazás 
megszűnéséről 
3.5. Dátum 
3.6. Cégazonosító 
 
4. Biocid termék változás bejelentéséhez tartozó visszaigazolás adattartalma 
4.1. A bejelentés azonosítója 
4.2. A biocid termék megnevezése 
4.3. A bejelentő neve 
4.4. A bejelentő címe 
4.5. A bejelentést fogadó intézet megnevezése 
4.6. Dátum, aláírás” 

11. melléklet az 507/2017. (XII. 29.) Korm. rendelethez
„1. melléklet a 316/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelethez
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1. Az emberek és állatok általi fogyasztásra szánt ivóvíz, valamint a használati melegvíz, az uszoda és 
egyéb fürdőzésre használt vizek fertőtlenítésére használt szerek, továbbá az algásodásgátló biocid 

termékek kérelméhez szükséges adatok és dokumentumok 
 
1.1. A termék neve, hatóanyagainak megnevezése, kémiai összetétele (szerkezete), fizikai, kémiai tulajdonságai, 
CAS-, EINECS-szám 
1.2. Az előállításhoz felhasznált anyagok jegyzéke (kémiai elnevezések) 
1.3. A gyártó és forgalmazó cég neve, címe 
1.4. A termék hatóanyaga vagy hatóanyagai gyártójának neve, székhelye és telephelye címe 
1.5. A termék előállításának technológiája 
1.6. A gyártásra vonatkozó minőségbiztosítás 
1.7. Gyártótól független, akkreditált laboratórium által kiadott minőségi bizonyítvány (termékszabványokban 
meghatározott szennyezőkre vonatkozó mérési eredmények) 
1.8. Célszervezetre gyakorolt hatásosság mérési eredményei 
1.9. A termék felhasználási területe 
1.10. Az adagolás módja és annak ellenőrzése 
1.11. A termék ivóvízben lévő koncentrációja meghatározásának módszere 
1.12. A gyártó által kibocsátott, eredeti biztonsági adatlap 
1.13. A keletkező hulladék elhelyezési terve 
1.14. Más (hazai vagy külföldi) engedély, illetve vizsgálati eredmény, ha rendelkezésre áll 
1.15. A címketerv, használati útmutató 
 

2. Irtószerek kérelméhez szükséges adatok és dokumentumok 
 
2.1. Az irtószer neve 
2.2. Az irtószer pontos összetétele az egyes összetevők megnevezésével, CAS- és EINECS-számával együtt 
(100%-ig) 
2.3. A kérelmező (magyarországi forgalmazó) neve, címe 
2.4. A gyártó neve, címe 
2.5. A termék hatóanyaga vagy hatóanyagai gyártójának neve, székhelye és telephelye címe 
2.6. A hatóanyag (hatóanyagok) és az adalékanyag (adalékanyagok) gyártótól (gyártóktól) származó eredeti 
biztonsági adatlapja 
2.7. A termék eredeti nyelvű, a gyártótól származó biztonsági adatlapja 
2.8. A termék magyar nyelvű biztonsági adatlapja 
2.9. A gyártástól számított eltarthatósági idő 
2.10. Töltési tömeg (tömegek), illetve térfogat (térfogatok) (ml vagy g) 
2.11. A csomagolás (csomagolások) formája és anyaga (anyagai) 
2.12. Tárolási feltételek 
2.13. Rovarirtó szereknél a készítmény biológiai hatékonyságára vonatkozó vizsgálati adatok, különös tekintettel 
egyes készítmények (például: permetező szer, felületkezelő aeroszol, rovarirtó permet) hatástartóssági idejére 
(például: hét, hónap) 
2.14. Rovarriasztó szereknél a készítmény biológiai hatékonyságára és hatástartósságára (óra) vonatkozó 
vizsgálati adatok, illetve a személykezelésre szolgáló rovar (szúnyog, kullancs) riasztó szer ártalmatlanságának 
bizonylata 
2.15. Külföldi termékeknél az eredeti nyelvű használati utasítás 
2.16. A készítmény magyar nyelvű használati utasítás-tervezete 
2.17. Külföldi termékeknél az eredeti címkével ellátott, laboratóriumi hatékonysági vizsgálatra szolgáló minta 
(ennek mennyisége a készítmény jellegétől függ) 
2.18. A gyártó cég nyilatkozata a kérelmező magyarországi forgalmazási jogáról és névhasználatáról 
 

3. A 24/D. § (4) bekezdésében felsorolt fertőtlenítőszerek kérelmének adattartalma és a csatolandó 
dokumentumok 

 
3.1. A biocid termék gyártója (név, cím, telefon, e-mail cím) 
3.2. A termék hatóanyaga vagy hatóanyagai gyártójának neve, székhelye és telephelye címe 
3.3. A biocid termék forgalmazója (név, cím, telefon, e-mail cím) 
3.4. A biocid termék biztonsági adatlapja (külföldi készítmény esetében magyar nyelvű biztonsági adatlap) 
3.5. A biocid termék teljes összetétele, a hatóanyag (hatóanyagok) megnevezése, CAS- vagy EC-száma, az 
összetevők funkcióinak leírása 
3.6. Az összetevők biztonsági adatlapja 
3.7. A biocid termék gyártástól számított szavatossági ideje, a munkaoldat felhasználhatósági ideje 
3.8. A forgalmazandó kiszerelési egységek 
3.9. A csomagolóanyag adatai 
3.10. A gyártótól független, akkreditált laboratórium által elvégzett antimikrobiális hatást igazoló, Euronorm 
szabvány alapján végzett vizsgálatok jegyzőkönyve 
3.11. Toxikológiai, ökotoxikológiai vizsgálati dokumentáció 
3.12. Külföldi engedélyek 

12. melléklet az 507/2017. (XII. 29.) Korm. rendelethez
„2. melléklet a 316/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelethez
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3.13. Anyag összeférhetőségi vizsgálatok 
3.14. Címke terv/Használati utasítás (külföldi készítmény esetében eredeti címke, a biocid termék felhasználási 
javaslata) 
3.15. Vizsgálati minta 
3.16. Minőségellenőrzési módszerek megadása 
3.17. Állattartó telepek fertőtlenítésére szolgáló termék esetén annak az időtartamnak a meghatározása, 
amelynek letelte után az állatok beengedhetők a fertőtlenített helyiségekbe 
 

4. A 24/D. § (5) bekezdése szerinti, kizárólag lakossági felhasználásra kerülő fertőtlenítő szerek 
kérelmének adattartalma és a csatolandó dokumentumok 

 
4.1. A biocid termék gyártója (név, cím, telefon, e-mail cím) 
4.2. A termék hatóanyaga vagy hatóanyagai gyártójának neve, székhelye és telephelye címe 
4.3. A biocid termék forgalmazója (név, cím, telefon, e-mail cím) 
4.4. A biocid termék biztonsági adatlapja (külföldi készítmény esetén magyar nyelvű is) 
4.5. A biocid termék teljes összetétele, a hatóanyag/ok megnevezése, CAS- vagy EC száma, mennyisége 
4.6. Az összetevők funkcióinak leírása, valamint CAS- vagy EC száma, ha az összetevő ilyennel rendelkezik 
4.7. A biocid termék gyártástól számított szavatossági ideje 
4.8. A forgalmazandó kiszerelési egységek 
4.9. A csomagolóanyag adatai 
4.10. Akkreditált laboratórium által elvégzett antimikrobiális hatást igazoló, Euronorm szabvány vagy azzal 
egyenértékű más módszer alapján elvégzett vizsgálatok jegyzőkönyve 
4.11. Termékminta 
4.12. Címke vagy címketerv / Használati utasítás 

 
5. A 24/E. §-ban felsorolt fertőtlenítőszerek kérelméhez szükséges adatok és dokumentumok 

 
5.1. A kérelmező, a forgalmazó adatai (név, cím, telefon, e-mail) 
5.2. A gyártó és a hatóanyaggyártó adatai (név, cím, telefon, e-mail) 
5.3. A termék neve, felhasználásának célja, a felhasználók köre, használati utasítás, felhasználási paraméterek 
5.4. A termék összetétele: hatóanyag (hatóanyagok) és az egyéb összetevők megnevezése (kémiai név, CAS-
szám, EK-szám, Index-szám), a termék százalékos összetételének megadása, az összetevők funkciójának 
megadása 
5.5. A termék és minden összetevőjének biztonsági adatlapja 
5.6. A termék összetevőinek minőségi bizonylata 
5.7. A gyártás rövid leírása, a gyártásra vonatkozó minőségbiztosítás 
5.8. A termék fizikai-kémiai paraméterei, specifikációja, minőségi bizonylat, minőségellenőrzési paraméterek 
5.9. Hatásmód, hatékonyság, antimikrobiális spektrum, akkreditált laboratórium által kiadott, az EN-1276 és az 
EN-1650 szabványok szerint fehérjeterheléssel végzett mikrobiológiai vizsgálatok eredményei 
5.10. A címketerv 
5.11. Tárolási előírások, eltarthatóság, kiszerelési egység 
5.12. Toxikológiai, ökotoxikológiai vizsgálati dokumentáció” 
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13. melléklet a .../2017. (... ...) Korm. rendelethez 
 

„2. melléklet a 381/2016. (XII. 2.) Korm. rendelethez 
 

A kérelem adattartalma 
 
I. Kérelem arra vonatkozóan, hogy a Szolgálat a kérelemben és a mellékelt okiratokban foglaltak alapján a 
kérelmezőt jogvédelmi képviselőként nyilvántartásba vegye vagy a nyilvántartáson az adatainak változását 
átvezesse. 
 
II. Személyes adatok 
 
1. családi és utónév 
2. születési név 
3. születési hely, idő 
4. anyja születési neve 
5. állampolgárság 
6. lakóhely 
7. tartózkodási hely (ha eltér) 
8. levelezési cím 
9. telefonszám 
10. e-mail cím 
 
A 8-10. pontban foglalt adattartalom megadása nem kötelező, kitöltése esetén a kérelmező egyidejűleg 
hozzájárulását adja ezen adatoknak az Eütv. 33/A. § (3) bekezdése szerinti kezeléséhez. 
 
III. A szakképesítésre vonatkozó adatok 
 
1. a szakképesítés megnevezése 
2. oklevél, bizonyítvány száma, kelte, kiállító intézmény 
3. elismerés, honosítás esetén az elismerő, honosító okirat száma, kelte, az elismerő vagy a honosító hatóság 
megnevezése 
 
IV. A kérelmező nyilatkozata a megfelelő szakmai gyakorlatra vonatkozó adatokról 
 
1. munkahely/munkáltató megnevezése, címe 
2. munkakör megnevezése 
3. jogviszony jellege 
4. jogviszony kezdete 
5. jogviszony vége 
 
V. Egyéb 
 
1. Változásjelentés esetén a megváltozott adatok 
 
VI. A kérelmező nyilatkozata arról, hogy a kérelemben feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek 
 
VII. A kérelmező nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a kérelemben feltüntetett adatainak a Szolgálat általi – az 
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. CXII. törvény alapján történő – 
kezeléséhez.” 

13. melléklet az 507/2017. (XII. 29.) Korm. rendelethez
„2. melléklet a 381/2016. (XII. 2.) Korm. rendelethez
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A Kormány 508/2017. (XII. 29.) Korm. rendelete
a nemesfém tárgyakkal kapcsolatos hatósági feladatokról és hatósági eljárási szabályokról, valamint 
a nemesfém tárgyak készítésének és díszítésének szabályairól szóló kormányrendelet

A Kormány a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. § (1) bekezdés j) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 10. §, a 12. §, a 7. alcím, a 25–28. §, a 10. alcím, a 13. alcím, a 15. alcím, a 44. § és a 48. § tekintetében az Alaptörvény 15. cikk 
(3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Értelmező rendelkezések

1. §  E rendelet és e rendelet felhatalmazása alapján kiadott jogszabály alkalmazásában:
  1.  aranytárgy: az aranyból vagy az arany és más fémek ötvözetéből készült tárgy, ha a tárgy nemesfémtartalma 

az 1. mellékletben foglalt, az aranytárgyra meghatározott legkisebb finomsági fokot eléri;
  2.  árverező: a nemesfém tárgyak vonatkozásában kereskedelmi ügynöki tevékenységet folytató vállalkozás;
  3.  bruttó tömeg: a  nemesfém tárgy össztömege, beleértve a  foglalt követ, egyéb nemesfémből vagy nem 

nemesfémből készült alkatrészt is;
  4.  ezüsttárgy: az ezüstből vagy az ezüst és más fémek ötvözetéből készült tárgy, ha a tárgy nemesfémtartalma 

az 1. mellékletben foglalt, az ezüsttárgyra meghatározott legkisebb finomsági fokot eléri;
  5.  fémjel: a  nemesfém tárgynak a  jogszabályban előírt feltételeknek való megfelelőségét, valamint finomsági 

fokát igazoló hatósági hitelesítő jel, ideértve a nemesfémtárgyak ellenőrzéséről és jelöléséről szóló, Bécsben, 
1972. november 15. napján aláírt Egyezmény szerinti Közös Ellenőrző Jelet is;

  6.  fémjelzési kötelezettség alá tartozó nemesfém tárgy: Magyarország területén, gazdasági tevékenység során 
értékesítésre kerülő nemesfém tárgyak közül a nemesfémből, továbbá az e fémek és más fémek ötvözeteiből 
készült ékszer, díszműáru, továbbá a  személyi használatra szolgáló használati tárgy, valamint a  kombinált 
tárgy nemesfém része;

  7.  finomsági fok: az a mérőszám, amely megmutatja, hogy a nemesfém tárgy minden 1000 grammjában hány 
gramm nemesfém van;

  8.  javító: a nemesfém tárgyak javításával foglalkozó vállalkozás;
  9.  kereskedő: a nemesfém tárgyak forgalmazására irányuló kereskedelmi tevékenységgel foglalkozó vállalkozás;
10.  készítő: a nemesfém tárgyak készítésével foglalkozó vállalkozás;
11.  kombinált tárgy: nemesfém tárgy és más fém tárgy, roncsolásmentes, nem szétszerelhető összekapcsolással 

kialakított ékszer, díszműáru és egyéb tárgy;
12.  nemesfém: az arany, az ezüst, a platina és a palládium;
13.  nemesfém tárgy: az aranytárgy, az ezüst tárgy, a platina tárgy és a palládium tárgy;
14.  nemesfémtartalom tanúsítása: a nemesfém tárgy nemesfém tartalmát megállapító hatósági döntés;
15.  névjel: a készítő, kereskedő azonosítására szolgáló egyedi azonosító jel;
16.  nulla negatív tűrés: nemesfém tárgyak esetében a jogszabályban megállapított finomsági foktól való negatív 

irányú eltérés tilalma;
17.  palládiumtárgy: a  palládiumból vagy a  palládium és más fémek ötvözetéből készült tárgy, ha a  tárgy 

nemesfémtartalma az  1.  mellékletben foglalt, a  palládiumtárgyra meghatározott legkisebb finomsági fokot 
eléri;

18.  platinatárgy: a  platinából vagy a  platina és más fémek ötvözetéből készült tárgy, ha a  tárgy 
nemesfémtartalma az 1. mellékletben foglalt, a platinatárgyra meghatározott legkisebb finomsági fokot eléri.

2. §  Az e  rendeletben meghatározott definícióknak, technikai jellegű előírásoknak nem kell megfelelnie az  olyan 
nemesfém tárgynak, amelyet az  Európai Unió valamely tagállamában vagy Törökországban állítottak elő, illetve 
hoztak forgalomba vagy az  Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes valamely EFTA-államban 
állítottak elő, az  ott irányadó előírásoknak megfelelően, feltéve, hogy az  irányadó előírások a  fogyasztók védelme 
tekintetében az e rendeletben meghatározottal egyenértékű védelmet nyújtanak.
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2. A nemesfém tárgyakkal folytatott tevékenységek bejelentése és nyilvántartása

3. §  A nemesfém tárgyak készítésére, javítására és árverésére irányuló tevékenység – a  muzeális intézményben 
munkaköri kötelességeként nemesfém tárgyak műtárgyvédelmével foglalkozó restaurátor tevékenysége 
kivételével – a nemesfémvizsgáló és -hitelesítő hatóságnál tett bejelentés alapján kezdhető meg.

4. § (1) A  nemesfém tárgyak, valamint a  nemesfémek más fémekkel való ötvözeteiből készült ékszerek, díszműáruk és 
egyéb tárgyak készítésére, javítására, árverésére irányuló tevékenységre vonatkozó, továbbá az  ilyen tárgyak 
forgalmazására irányuló kereskedelmi tevékenységre vonatkozó bejelentésnek – a  szolgáltatási tevékenység 
megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény (a  továbbiakban: Szolgtv.) 
22. § (1) bekezdésében meghatározottakon túl – tartalmaznia kell
a) a vállalkozás adószámát, cégjegyzékszámát, illetve az egyéni vállalkozó nyilvántartási számát,
b) a  vállalkozás magyarországi telephelyének, műhelyének címét, ahol a  rendelet hatálya alá tartozó 

tevékenységet kíván folytatni, illetve forgalmazás esetében a  d)  pontban meghatározott folytatni kívánt 
tevékenység címét,

c) a vállalkozás elektronikus levelezési címét, valamint telefonszámát,
d) kereskedelmi tevékenység esetében a  bejelentő által folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység formáját 

a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény (a továbbiakban: Kertv.) 3. § (4) bekezdése szerint.
 (2) Az  (1)  bekezdésben meghatározott bejelentés benyújtásával egyidejűleg a  vállalkozásnak harminc napnál nem 

régebben kiállított közokirattal igazolnia kell azt, hogy nincs az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozása, 
kivéve, ha szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban.

5. § (1) Ha a  vállalkozás megfelel az  e  rendeletben előírt követelményeknek, a  nemesfémvizsgáló és -hitelesítő hatóság, 
illetve a  kereskedelmi hatóság (a  továbbiakban együtt: hatóság) a  vállalkozást hivatalból nyilvántartásba veszi. 
A nyilvántartás tartalmazza
a) a nyilvántartásba vétel számát,
b) a bejelentés, illetve a nyilvántartásba vétel időpontját,
c) a vállalkozás nevét, vezető tisztségviselőinek a nevét,
d) a vállalkozás tevékenységét,
e) a vállalkozás adószámát, cégjegyzékszámát, illetve egyéni vállalkozói nyilvántartási számát,
f ) a vállalkozás székhelyét, azon magyarországi telephelyének, műhelyének címét, ahol a  rendelet hatálya alá 

tartozó tevékenységet folytat,
g) a vállalkozás elektronikus levelezési címét, valamint telefonszámát,
h) az engedélyezett névjeladatát,
i) a hatósági ellenőrzés megállapításait, valamint
j) a nyilvántartásból való törlés tényét és annak időpontját.

 (2) Az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően a kereskedelmi hatóság nyilvántartásba veszi
a) a kereskedelmi tevékenység formáját a Kertv. 3. § (4) bekezdése szerint, valamint
b) a kereskedelmi tevékenység folytatásának címét.

 (3) Az  (1) és (2)  bekezdés szerint nyilvántartásba vett vállalkozás a  nyilvántartásba vett adatokban bekövetkezett 
változást, és működése megszűnését köteles haladéktalanul a hatóságnak bejelenteni.

 (4) A vállalkozás a Szolgtv. 28. §-a szerinti nyilvántartásából történő törlését követő tizenöt napon belül köteles a névjel 
beütésére szolgáló eszközt megsemmisítés céljából a hatóságnak átadni.

 (5) A hatóságnál vezetett hatósági nyilvántartás alapján az (1) bekezdés a)–f ), h) és j) pontjában és a (2) bekezdésben 
meghatározott adatokat a  hatóság a  Kormányzati Portálon keresztül is elérhető honlapján folyamatos frissítéssel 
közzéteszi.

6. § (1) Ha a  kereskedő a  székhelyén, illetve a  4.  § (1)  bekezdés b)  pontjában meghatározott helyen kívül, alkalmi 
rendezvényen, vásáron, piacon, közterületi értékesítés keretében kíván forgalmazásra irányuló alkalmi kereskedelmi 
tevékenységet folytatni, köteles 5 nappal a tevékenység megkezdése előtt bejelenteni a kereskedelmi hatóságnak 
az értékesítés helyét és időpontját vagy időtartamát.

 (2) A  kereskedelmi hatóság a  bejelentésről értesíti a  területileg illetékes vámhatóságot, valamint a  kereskedőről 
nyilvántartást vezető jegyzőt.
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3. A hatóság feladatai

7. § (1) A hatóság bejelentés alapján nyilvántartja a 4. § (1) bekezdése szerinti tevékenységet végzőket.
 (2) A nemesfémvizsgáló és -hitelesítő hatóság

a) tanúsítja az e rendeletben meghatározott feltételeknek megfelelő nemesfém tárgyak nemesfémtartalmát, és 
gondoskodik fémjellel történő ellátásukról;

b) lefolytatja a  nemesfém tárgy tanúsítása és hitelesítése egyenértékűségének megállapítására vonatkozó 
eljárást;

c) az  e  §-ban meghatározott feladataival összefüggésben ellenőrzi a  nemesfém tárgyakra és fémjelzésükre 
vonatkozó, az e rendeletben meghatározott előírások megtartását;

d) engedélyezi a készítő és a kereskedő részére a más névjellel össze nem téveszthető névjel alkalmazását;
e) a nemesfém tárgyakat laboratóriumi vizsgálatot követően minősíti;
f ) gondoskodik a hitelesítő eszközök, valamint az eljárása során vizsgált és a birtokában lévő nemesfém tárgyak 

biztonságos megőrzéséről;
g) megsemmisíti a nemesfém tárgyon feleslegessé váló fémjelet;
h) az  engedélyezett névjel és a  névjelbeütő eszköz lenyomata egyezőségének megállapítása céljából 

megvizsgálja a névjelbeütő eszközt, valamint
i) megsemmisíti a  hamis fémjelet, névjelet, valamint a  megtévesztő hivataljelet, finomsági fokot kifejező 

számjelet.

4. A név- és fémjelzés általános szabályai

8. § (1) A fémjelzési kötelezettség alá tartozó nemesfém tárgy – a 10. § (1) és (2) bekezdésében foglalt kivétellel – kizárólag 
az e rendeletben meghatározott névjellel és fémjellel hozható forgalomba.

 (2) A készítő, a  javító vagy a kereskedő kérheti a nemesfémvizsgáló és -hitelesítő hatóságtól a nemesfém tárgy Közös 
Ellenőrző Jellel történő fémjelzését.

9. § (1) A fémjelzési kötelezettség alá tartozó nemesfém tárgy – a 36. § (1) bekezdése szerinti kivétellel – az 1. mellékletben 
meghatározott finomságú nemesfém ötvözetből készíthető.

 (2) A  nemesfém tárgynak minden részében el kell érnie az  előírt finomsági fokot. Ha a  fémjelzési kötelezettség alá 
tartozó nemesfém tárgy az 1. mellékletben meghatározott legalacsonyabb finomsági fokot nem éri el, – a 2. §-ban 
foglalt kivétellel – nem hozható nemesfém tárgyként forgalomba.

10. § (1) Nem kell névjellel ellátni azt a nemesfém tárgyat, amely
a) hordozza a nemesfémtárgyak ellenőrzéséről és jelöléséről szóló, Bécsben, 1972. november 15. napján aláírt 

Egyezmény (a továbbiakban: Egyezmény) alapján a fémjelzést végző, az Egyezményben részes tagállamban 
nyilvántartásba vett névjelet vagy a magyar fémjellel egyenértékű fémjelzést végző országban engedélyezett 
vagy nyilvántartásba vett névjelet,

b) a (2) bekezdés szerint mentes a fémjelzési kötelezettség alól vagy
c) a 2. §-ra tekintettel mentes a fémjelzési kötelezettség alól.

 (2) A nemesfém tárgyak közül mentes a fémjelzési kötelezettség alól
a) a külföldi megrendelésre, illetve külföldön történő forgalomba hozatal céljára készült nemesfém tárgy,
b) az olyan nemesfém tárgy, amely kizárólag tudományos, egészségügyi, oktatási vagy ipari célt szolgál,
c) Magyarország területén vagy más országban bármikor fizetési eszközként használt nemesfém 

felhasználásával készült pénz, ha nincs az e rendelet hatálya alá tartozó nemesfém tárggyal forrasztás útján 
összeillesztve,

d) az érem és féldombormű,
e) azon nemesfém tárgyak, melyek kora meghaladja az 50 évet, és a kulturális örökség védelmével kapcsolatos 

szabályokról szóló kormányrendelet szerinti hatóság a kulturális javak körébe tartozónak minősíti,
f ) a  magánszemély és a  vallási közösség tulajdonában levő, valamint a  muzeális intézmény alapleltáraiban 

szereplő nemesfém tárgy addig, amíg forgalomba hozatal vagy értékesítés céljából nem kerül nemesfém 
tárgyak raktározásával, árusításával foglalkozó személyhez,

g) a nemesfémből vagy annak ötvözeteiből készült tömbök, rudak, lemezek, huzalok és félkész gyártmányok,
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h) a  nemesfémből vagy annak ötvözeteiből készült huzal felhasználásával előállított paszományok, rojtok, 
zsinórok és szövetek,

i) az az arany-, platina- és palládiumtárgy, amelynek bruttó tömege egy gramm alatti,
j) az az ezüsttárgy, amelynek a bruttó tömege két gramm alatti,
k) a zománccal, gyönggyel, illetve drágakővel teljesen borított nemesfém tárgy,
l) az  Egyezmény részes tagállamaiból származó és az  Egyezmény szerinti Közös Ellenőrző Jellel ellátott 

nemesfém tárgy, valamint
m) az  e  rendeletnek megfelelően fémjelzett tárgynak minősülő, az  arany- és ezüstáruk finomsági tartalma, 

ellenőrzése s fémjelzése iránt című 1868. évi XVIII. törvény, a  fémjelzésről szóló 1936. évi IV. törvénycikk és 
a  nemesfémtárgyakról és fémjelzésükről szóló 1965. évi 14. törvényerejű rendelet alapján magyar fémjellel 
ellátott nemesfém tárgy.

 (3) A  (2)  bekezdés b), c) és k)  pontja szerinti mentességről a  hatóság a  készítő vagy a  kereskedő kérelmére, 
a  kérelemben megjelölt indokok, valamint a  nemesfém tárgy méretének, illetve sajátosságainak 
figyelembevételével dönt.

5. A névjel engedélyezése, a névjelzés szabályai

11. § (1) A készítő és a kereskedő a tevékenység megkezdésére vonatkozó, e rendelet szerinti bejelentéssel egyidejűleg vagy 
azt követően köteles a hatóságtól a névjel engedélyezését kérni.

 (2) A névjelben alkalmazható azonosító karaktereket a készítő vagy a kereskedő javaslatára a hatóság határozza meg 
arra figyelemmel, hogy a  névjel alakja és rajza más névjeltől vagy fémjeltől egyértelműen megkülönböztethető 
legyen.

 (3) A névjelet a nemesfém tárgy megjelölésére kizárólag az használhatja, akinek azt engedélyezték. A nemesfém tárgy 
készítőjének és kereskedőjének csak egyféle névjel használatát lehet engedélyezni.

 (4) A  névjel engedélyezett használója a  névjelbeütő szerszámait többféle nagyságban is elkészíttetheti. Az  elkészült 
névjelbeütő szerszámokat használatba vétel előtt próbanyomat és nyilvántartás céljából a  hatóságnak be kell 
mutatni. Ha a  lenyomat nem egyezik az  engedélyezett névjellel, a  hatóság a  névjel beütésére szolgáló eszközt 
használatra alkalmatlanná teszi.

 (5) A használatban elkopott névjelbeütő eszközt a hatóságnak megsemmisítés céljából át kell adni.

12. § (1) A  név- és fémjelzési kötelezettség alól mentes érmét és féldomborművet a  névjel használatára jogosult készítő, 
javító vagy kereskedő elláthatja azzal a névjellel, amelynek használatát részére a hatóság engedélyezte.

 (2) A tárgy peremébe az ezredrészben kifejező finomsági számjelet, valamint az alábbi jelzéseket is el kell helyezni:
a) a platinából készült tárgyakon a Pt betűket,
b) a palládiumból készült tárgyakon a Pd betűket.

6. A nemesfém tárgyak vizsgálat és fémjelzés céljából történő bemutatása

13. §  A nemesfém tárgyak hivatalos ellenőrző vizsgálatát a nemesfémvizsgáló és -hitelesítő hatóság végzi. Magyarország 
területén kereskedelmi forgalomba kerülő, fémjelzési kötelezettség alá tartozó nemesfém tárgyakat a  névjel 
használatára jogosult készítő, javító vagy kereskedő köteles vizsgálat és fémjelzés céljára a  nemesfémvizsgáló és 
-hitelesítő hatóságnak bemutatni.

14. § (1) A  névjel használatára jogosult készítő, javító vagy kereskedő köteles a  nemesfém tárgyat alkatrészével együtt 
fémjelzésre bemutatni pácolt, polírozás előtti, de már annyira elkészített állapotban, hogy a további megmunkálás 
folyamán a  tárgynak sem alakját, sem ötvözetét ne lehessen megváltoztatni, és a  ráütött jelek világosan 
felismerhetők maradjanak. A nemesfém tárgy kész állapotban is bemutatható.

 (2) Az  alkatrészek közül a  zárszerkezeteket a  névjel használatára jogosult készítő, javító, árverező vagy kereskedő 
a nemesfém tárgytól külön is bemutathatja fémjelzésre.

 (3) Magánszemélyek a  tulajdonukban lévő nemesfém tárgyakat fémjelzésre az  eredeti vámokmányokkkal, 
a vámmentességet igazoló okmányokkal vagy a tulajdonjogukat igazoló dokumentumokkal együtt mutathatják be 
a nemesfémvizsgáló és -hitelesítő hatóságnak.
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15. § (1) A fémjelzés céljára a nemesfém tárgyat a hatóság honlapján is közzétett, a 2. mellékletben meghatározott adatokat 
tartalmazó fémjelzési megrendelőlappal együtt kell benyújtani.

 (2) Ha a  nemesfém tárgyat fémjelzés céljára nem a  készítő mutatja be, és annak ötvözetét a  bemutató nem ismeri, 
a fémjelzési megrendelőlapon elegendő az azonos kivitelű tárgyak altételenkénti megnevezése.

 (3) A  különböző nemesfémekből készült nemesfém tárgyakról nemesfém fajtánként elkülönítve, továbbá a  10.  § 
(2) bekezdés i) és j) pontja szerinti, súlyhatár alatti tárgyakról külön fémjelzési megrendelőlapot kell kiállítani.

 (4) A  nemesfémvizsgáló és -hitelesítő hatóság a  bemutatott nemesfém tárgyakat a  csomagolással együtt mért 
tömegük megállapítása mellett veszi át, és azokat fémjelzés után az  átvételkor kiadott elismervény bevonása 
és érvénytelenítése mellett, a  kifizetett számla ellenében adja ki a  bemutatónak. A  bemutató a  fémjelzési 
megrendelőlapon a fémjelzett nemesfém tárgy átvételét igazolni köteles.

16. §  Ha a fémjelzett nemesfém tárgy alakja vagy anyaga javítás vagy átdolgozás következtében lényegesen megváltozik, 
a  javítást vagy átdolgozást végző a  nemesfém tárgyat ismételten köteles megvizsgálás és esetleges fémjelzés 
céljából a nemesfémvizsgáló és -hitelesítő hatóságnak bemutatni.

7. A hatósági vizsgálat

17. §  A fémjelzési kötelezettség alá tartozó nemesfém tárgyat a nemesfémvizsgáló és -hitelesítő hatóság
a) a magyar fémjel alkalmazása esetén az e rendeletben,
b) az  Egyezmény szerinti Közös Ellenőrző Jel alkalmazása esetén az  Egyezményben, valamint 

a nemesfémtárgyak ellenőrzéséről és jelöléséről szóló, Bécsben, 1972. november 15. napján aláírt Egyezmény 
2001. október 4. napján elfogadott PMC/W 7/99 számú módosítása kötelező hatályának elismeréséről és 
kihirdetéséről szóló 135/2008. (V. 16.) Korm. rendeletben

meghatározottak szerint az ügyfél kérelme alapján, igazgatási szolgáltatási díj megfizetése ellenében megvizsgálja.

18. §  A nemesfémvizsgáló és -hitelesítő hatóság fémjelzés céljára bemutatott nemesfém tárgy finomsági fokának 
megállapítása előtt köteles megvizsgálni, hogy
a) a fémjelzési megrendelőlapot megfelelően állították-e ki;
b) a  bemutatott nemesfém tárgy a  finomsági foktól eltekintve megfelel-e az  e  rendeletben meghatározott 

előírásoknak.

19. § (1) A  nemesfém tárgy finomsági fokát mintavételi terv alapján, a  nemesfémvizsgáló és -hitelesítő hatóság a  nemzeti 
rendszerben akkreditált minőségbiztosítási rendszerrel rendelkező laboratóriuma által végzett analitikus vizsgálattal 
állapítja meg a következők szerint:
a) az arany és ezüst finomságát tűzi vizsgálattal, űzési eljárással,
b) az ezüst finomságát Gay–Lussac-elven alapuló potenciometriás titrálással,
c) a platina finomságát gravimetriás módszerrel,
d) a palládium finomságát gravimetriás módszerrel.

 (2) Ha a  vizsgálat a  nemesfém tárgy aránytalan értékvesztéséhez, illetve a  végleges tönkremeneteléhez vezethet, 
vagy az  ötvözet alkotóelemeinek vizsgálata más vizsgálati módszert igényel, az  (1)  bekezdés a)–d)  pontjában 
meghatározott vizsgálatok nem alkalmazhatók, a  nemesfémvizsgáló és -hitelesítő hatóság ezek helyett 
röntgenfluoreszcenciás spektrometriás mérést vagy arany esetében mikrotűzi vizsgálatot alkalmazhat.

 (3) Ha az  (1)  bekezdés a)  pontja szerinti vizsgálatot az  ISO 11426 szabvány szerint, az  (1)  bekezdés c)  pontja szerinti 
vizsgálatot az  ISO 11489 szabvány szerint, az  (1)  bekezdés d)  pontja szerinti vizsgálatot az  ISO 11490 szabvány 
szerint végzik, azt úgy kell tekinteni, hogy az e rendelet követelményeinek megfelel.

 (4) A nemesfém tárgy finomsági fokának vizsgálata érdekében a nemesfémvizsgáló és -hitelesítő hatóság a nemesfém 
tárgyat szükség esetén egészben vagy részben beolvaszthatja, illetve a nemesfém tárgyból megfelelő mennyiségű 
anyagot vághat ki.

 (5) A  nemesfém tárgyak esetében a  jogszabályban megállapított finomsági foktól való negatív irányú eltérés nem 
fogadható el.

 (6) A  készítő vagy a  kereskedő a  fémjelzési kötelezettség alá tartozó nemesfém tárgy anyagát képező ötvözetet 
félkész állapotban is bemutathatja analitikus vizsgálatra. Ebben az  esetben a  kész nemesfém tárgy finomsági 
foka karcvizsgálattal vagy röntgenfluoreszcenciás spektrometriás méréssel megállapítható, ismételt analitikai 
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vizsgálat előírása nem szükséges. A  félkész állapottól való eltérés esetében a  tárgy fémjelzése iránti kérelmet 
a nemesfémvizsgáló és -hitelesítő hatóság visszautasítja.

20. § (1) A  fémjelzésre bemutatott olyan nemesfém tárgyat, amely az 1. mellékletben meghatározott finomsági fokot eléri, 
de az e rendeletben előírt feltételeknek nem felel meg, a nemesfémvizsgáló és -hitelesítő hatóság a bemutatónak 
a hiányok pótlása céljából visszaadja, ha a kisebb hiányok pótolhatók, és azok pótlására a bemutató kötelezettséget 
vállal.

 (2) Ha nemesfém tárgy bemutatója a  megállapított hiány pótlását megtagadja, a  nemesfém tárgyat fémjelzés nélkül 
kell a bemutatónak kiadni.

 (3) Az (1) bekezdésben említett kisebb hiányok a következők:
a) Magyarország területén készült nemesfém tárgyon az  engedélyezett névjel hiánya, vagy nem megfelelő 

alkalmazása, így a fel nem ismerhető, kopott vagy nem a meghatározott helyen lévő jel,
b) a bemutatott nemesfém tárgy nedves vagy szennyezett,
c) a bemutatott nemesfém tárgy elemeinek forrasztási kötései gyengék, ezért utánforrasztás szükséges,
d) a  nem nemesfém díszítőelemek, kövek kapcsolódása a  nemesfém tárgyhoz bizonytalan, azok könnyen 

elválaszthatók a tárgytól.
 (4) A nemesfémvizsgáló és -hitelesítő hatóság a fémjelzés megtagadásáról határozatot hoz, és a (2) bekezdés szerint jár 

el, ha
a) a bemutatott nemesfém tárgy olyan durván van kikészítve, hogy a fémjel nem alkalmazható az e rendeletben 

előírtaknak megfelelően vagy a fémjel a további megmunkálás során könnyen megsérülhet,
b) a  láncszemek vagy a  záróelemek nincsenek forrasztva, kivéve a  nemesfém tárgy sérülése nélkül nem 

szétszerelhető gépi vagy kézi kötésű láncokat vagy
c) a több alkatrészből álló nemesfém tárgy összes alkatrészeit nem mutatják be.

21. § (1) Ha a  fémjelzési kötelezettség alá tartozó nemesfém tárgy a  fémjelzési megrendelőlapon feltüntetett finomsági 
fokot nem éri el, a  nemesfémvizsgáló és -hitelesítő hatóság a  bemutatót erről értesíti. A  bemutató az  értesítés 
kézhezvételétől számított 8 napon belül a  22.  § szerinti döntővizsgálatot kérhet, ennek hiányában a  nemesfém 
tárgyat a bemutatónak fémjelzés nélkül kell kiadni.

 (2) A nemesfém tárgy finomsági fokának vizsgálata, illetve a 22. § szerinti döntővizsgálat eredményének ismeretében 
a  nemesfém tárgy bemutatója kérheti a  nemesfém tárgynak az  1.  mellékletben megállapított finomsági foknak 
megfelelő, kisebb finomsági érték szerinti fémjelzését.

 (3) Ha nemesfém tárgy finomsági fokának vizsgálata, illetve a 22. § szerinti döntővizsgálat eredményeként a nemesfém 
tárgy az  1.  mellékletben meghatározott, az  adott nemesfémre előírt legalacsonyabb finomsági foknak sem felel 
meg, a nemesfém tárgyat a bemutatónak fémjelzés nélkül kell kiadni.

 (4) A  finomsági fok megállapításánál a  40.  § szerinti szerelvényt és a  41.  §-ban meghatározott díszítést nem kell 
figyelembe venni.

22. § (1) A  döntővizsgálatot a  hatóság két párhuzamos, egymás ellenőrzésére szolgáló vizsgálattal végzi. 
A  döntővizsgálatban nem vehet részt az  a  személy, aki az  alapvizsgálatban részt vett, valamint az  a  személy, aki 
az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény szerint szakértőként sem járhatna el.

 (2) A két eredmény számtani középarányosa adja a döntővizsgálat eredményét.

8. Fémjelzés, a hivataljel és névjel elhelyezése

23. § (1) Ha a fémjelzési kötelezettség alá tartozó nemesfém tárgy a jogszabályi előírásoknak megfelel, a nemesfémvizsgáló 
és -hitelesítő hatóság a  finomsági fokát igazoló fémjellel, valamint hivataljellel látja el az  5.  mellékletben 
meghatározott betűsoros tárgycsoport mutatóban megjelölt helyre. A  fémjelet a  nemesfém tárgyon maradandó 
alakváltozást eredményező módon kell elhelyezni, ha ennek nincs technikai akadálya.

 (2) Magyarország területén készült nemesfém tárgyba a  készítő, a  külföldről Magyarország területén történő 
forgalmazásra irányuló kereskedelmi tevékenység céljából behozott nemesfém tárgyba a  kereskedő köteles 
a  névjelet az  5.  mellékletben meghatározott betűsoros tárgycsoport mutatóban megjelölt helyre tisztán és 
felismerhetően beütni.

 (3) Ha a  beütött jel nem ismerhető fel, a  hatóság a  nemesfém tárgyat a  névjel beütésének pótlására visszaadhatja 
a bemutatónak. A hatóság a készítő vagy a kereskedő kérelmére elvégzi a névjel beütését.
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 (4) A  nemesfémvizsgáló és -hitelesítő hatóság a  jogszabályi előírásoknak nem megfelelő nemesfém tárgy esetén 
a  fémjelzés megtagadásáról, ezáltal a  nemesfém tárgy Magyarországon történő forgalomba hozatalának 
megtiltásáról határozatot hoz.

24. §  A fémjelek – ideértve az  annak részét képező évszám betűjelét is –, valamint a  fémjelzéssel kapcsolatos egyéb 
hivatalos jelek alakját és rajzát továbbá a fémjelek leírását a 3. melléklet tartalmazza.

25. § (1) A hivataljel a H betű, két oldalon egyenes, alul és felül ívelt keretben.
 (2) A  nemesfémtárgyak ellenőrzéséről és jelöléséről szóló, Bécsben, 1972. november 15. napján aláírt Egyezmény 

szerinti Közös Ellenőrző Jel alakját és rajzát a  4.  melléklet tartalmazza. A  Közös Ellenőrző Jel (CCM) a  3.  melléklet 
szerinti fémjelekkel esik egy tekintet alá, ideértve annak hamisításáért való felelősséget is.

 (3) A fémjelet alkalmazni kell magán a nemesfém tárgyon, továbbá lehetőleg alkatrészein és díszítésein is. A nemesfém 
tárgyon alkalmazandó fémjel, a névjel, továbbá az egyéb jel elhelyezésének helyét az 5. melléklet határozza meg.

 (4) Magyarország területén forgalmazott, fémjelzési kötelezettség alá tartozó nemesfém tárgyon a  fémjelen, 
a  hatóság jelén, a  névjelen, a  finomságjelen, valamint idegen anyaggal kitöltött üreges nemesfém tárgy 
esetében a  nemesfémötvözet grammtömegét jelző számon kívül további jelzésként kizárólag a  készítők, illetve 
az iparművészek által használt mesterjel alkalmazható.

26. § (1) Ha a nemesfém tárgy egy darabból áll, tehát sem tartozékai, sem forrasztott alkatrészei, díszítései nincsenek, akkor 
a nemesfém tárgy egy fémjelet kap.

 (2) Ha a nemesfém tárgyat tartozékkal látják el, vagy a nemesfém tárgynak forrasztott alkatrészei, díszítései vannak, azt 
a főrészt, melyhez a kiegészítő tartozik, a fémjelen kívül a hivataljellel is el kell látni.

 (3) A  fémjelet lehetőség szerint úgy kell elhelyezni, hogy könnyen felismerhető és megtalálható legyen, a nemesfém 
tárgyon a lehető legkisebb sérülést okozza, és az esetleges jogtalan áthelyezése a fémjel sérülése nélkül ne legyen 
lehetséges.

 (4) Ha az alkalmazott fémjel vagy a hivataljel nem ismerhető fel, a bemutató a nemesfém tárgy átvételekor vagy az azt 
követő nyolc napon belül a hatóságtól a fémjelnek vagy a hivataljelnek helyes elhelyezését kérheti.

27. § (1) Azokon a nemesfém tárgyakon, amelyekre az 5. mellékletben meghatározott betűsoros tárgycsoport mutató nem 
tartalmaz útmutatást, a fémjel, a hivataljel, valamint névjel beütési helyét a nemesfémvizsgáló és -hitelesítő hatóság 
állapítja meg.

 (2) Ha a  nagy értékű nemesfém tárgyon a  fémjel a  nemesfém tárgy sérülése, illetve értékcsökkenést eredményező 
deformációja nélkül nem alkalmazható, a  fémjel helyett a  nemesfémvizsgáló és -hitelesítő hatóság lézer 
fémjel elhelyezését vagy minőségtanúsító bizonylat kiadását engedélyezi a  6.  mellékletben meghatározott 
nyomtatványon.

 (3) A (2) bekezdésben meghatározott fémjelet helyettesítő bizonylatnak kísérnie kell a nemesfém tárgyat.

28. §  Ha nem áll rendelkezésre megfelelő nagyságú felület a  fémjel vagy névjel elhelyezésére, a  nemesfémvizsgáló és 
-hitelesítő hatóság dönt a fémjel vagy névjel alóli mentesítésről.

9. A nemesfém tárgyak tárolása, a fémjelrajzolatok kifüggesztése

29. § (1) A kizárólag tudományos, egészségügyi, oktatási vagy ipari célból készült nemesfém tárgy a  felhasznált nemesfém 
minőségének hiteles vizsgálata tekintetében a nemesfémvizsgáló és -hitelesítő hatóság hatáskörébe tartozik.

 (2) A 10. § (2) bekezdés i) és j) pontja szerinti nemesfém tárgyak készítése esetén a készítő, külföldről történő behozatal 
esetében a kereskedő a nemesfém tárgy finomságát ezredrészben kifejező finomsági számjellel látja el.

30. § (1) Az  eladásra szánt nemesfém tárgyakat az  árusítóhelyeken a  nem nemesfémből készült tárgyaktól elkülönítve és 
megfelelő felirattal megjelölve kell tartani.

 (2) A  készítő, illetve a  kereskedő a  raktárában vagy üzlethelyiségében lévő, fémjellel még el nem látott, nem 
mintakollekcióként szolgáló nemesfém tárgyat fémjelzésre a  hatóság részére történő bemutatásig a  fémjelzett 
nemesfém tárgyaktól elkülönítve „Nem eladó fémjelzetlen nemesfém tárgyak” felirattal megjelölve a  vásárlók 
számára nyitva nem álló helyen tartja.
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 (3) A  készítő, illetve a  kereskedő a  raktárában, vagy üzlethelyiségében lévő fémjelzetlen, mintakollekcióként 
szolgáló nemesfém tárgyakat a  fémjelzett nemesfém tárgyaktól elkülönítve tartja, és „Mintakollekció, nem eladó, 
fémjelzetlen tárgyak” felirattal látja el.

 (4) A készítő, illetve a kereskedő a fémjelzetlen tárgyakról naprakész nyilvántartást vezet az átvétel idejének, az eladó 
vagy megbízó nevének és címének, a nemesfém tárgy megnevezésének, valamint tömegének feltüntetésével.

 (5) Az  (1)–(4)  bekezdésben foglalt, a  nemesfém tárgyak elkülönítésére vonatkozó rendelkezéseket a  kirakatban 
elhelyezett nemesfém tárgyakra is alkalmazni kell.

 (6) Az  (1)  bekezdés alkalmazásában eladásra szánt nemesfém tárgy minden olyan nemesfém tárgy, amely 
az  árusítóhelyen található, és a  készítő vagy kereskedő nem javítás, vagy beolvasztás céljából vagy nem 
mintakollekcióként tárolja.

31. §  A kereskedő az  üzlethelyiségében a  3. és 4.  mellékletben foglalt, valamint a  32.  § szerinti egyenértékűségi 
vizsgálat eredményeként a  nemesfémvizsgáló és -hitelesítő hatóság által határozatban megállapított és közzétett 
nemesfémvizsgáló és -hitelesítő szervezetek által alkalmazott, egyenértékűnek elismert fémjeleket jól látható 
helyen kifüggeszti.

10. A hitelesítés és a tanúsítás egyenértékűsége

32. § (1) A nemesfém tárgy tanúsítását és hitelesítését egyenértékűnek és ezáltal a hatóság által elfogadottnak kell tekinteni, 
ha az alábbi feltételek együttesen teljesülnek:
a) a  nemesfém tárgy az  Európai Unió valamely tagállamából, Törökországból vagy az  Európai Gazdasági 

Térségről szóló megállapodásban részes valamely államból származónak minősül,
b) az  a)  pont szerinti államban jogszabály vagy más általánosan kötelező érvényű rendelkezés írja elő 

a fémjelzési kötelezettséget, illetve a fémjelzés a forgalomba hozatal előfeltétele,
c) az a) pont szerinti állam szabályozása e rendelettel azonos módon értelmezi a nemesfém tárgy fogalmát, és 

a  nemesfém tárgyak azonos körére írja elő a  fémjelzési kötelezettséget, ideértve a  fémjelzési kötelezettség 
alóli mentesülés eseteit is,

d) az  a)  pont szerinti állam szabályozása az  e  rendelet szerinti finomsági fokok szerinti fémjelzést teszi 
lehetővé, a  fémjelek nemesfémek és finomsági fokok szerint elkülönülnek, így e  rendelettel azonos módon 
tájékoztatják a fogyasztókat a nemesfém fajtájáról és finomságáról,

e) a  nemesfém tárgyak vizsgálata, hitelesítése és a  nemesfémtartalom tanúsítása során alkalmazott 
anyagvizsgálati módszer a nemesfém tárgyakra vonatkozó magyar jogszabályi előírásokkal azonos vagy azzal 
egyenértékű,

f ) az  a)  pont szerinti állam fémjelzési kötelezettségre vonatkozó szabályozása előírja a  nulla negatív tűrést 
a finomsági fokok megállapításánál,

g) az  a)  pont szerinti államban olyan jogszabály van hatályban, amely büntetés terhe mellett megtiltja 
a vizsgálatra jogosult nemesfémvizsgáló intézetek fémjeleinek hamisítását vagy szabálytalan használatát, és 
a nemesfém tárgy engedély nélküli átalakítását, valamint

h) a nemesfém tárgyak vizsgálatát, hitelesítését és a nemesfémtartalom tanúsítását független szervezet végzi.
 (2) Az  (1)  bekezdés e)  pontja esetében a  nemesfém tárgyak vizsgálata, hitelesítése és a  nemesfémtartalom 

tanúsítása során alkalmazott anyagvizsgálati módszert a  nemesfém tárgyakra vonatkozó magyar jogszabályi 
előírásokkal azonosnak vagy azzal egyenértékűnek kell tekinteni, ha az anyagvizsgálatot a 19. § (3) bekezdésében 
meghatározott szabvány szerint végzik. Az  alkalmazott anyagvizsgálati módszert abban az  esetben is 
egyenértékűnek kell tekinteni, ha alkalmas a  nemesfémtartalom vizsgálatának a  nemesfém tárgyakra vonatkozó 
magyar jogszabályi előírásokkal azonos mérési pontossággal történő megállapítására.

 (3) Az (1) bekezdés h) pontja esetében a nemesfém tárgyak vizsgálatát, hitelesítését és a nemesfémtartalom tanúsítását 
végző szervezet akkor tekinthető függetlennek, ha
a) a  tanúsítást végző szervezetben a  fémjelzési kötelezettség alá tartozó nemesfém tárgyat készítő, javító, 

árverező vagy azzal kereskedő nem rendelkezik tulajdonosi részesedéssel, valamint felette sem közvetlenül, 
sem közvetve nem gyakorol irányító befolyást, és

b) a nemesfém tárgyak vizsgálatát, hitelesítését és a nemesfémtartalom tanúsítását végző szervezet tagja nem 
rendelkezik tulajdonosi részesedéssel, vagy nem áll munkaviszonyban a  nemesfém tárgyat készítő, javító, 
árverező vagy azzal kereskedő vállalkozással.
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33. § (1) Az egyenértékűség vizsgálatára irányuló kérelemben meg kell jelölni
a) azt, hogy a  nemesfém tárgy vizsgálatának egyenértékűségét a  kérelmező az  Európai Unió mely tagállama, 

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes mely állam vagy Törökország mely független 
nemesfémvizsgáló- és hitelesítő szervezete vonatkozásában kéri megállapítani;

b) az  a)  pont szerinti államban a  nemesfém tárgyak és termékek forgalmazására vonatkozó jogszabály vagy 
egyéb általánosan kötelező érvényű előírás számát, jogforrási szintjét és címét, valamint

c) az a) pont szerinti szervezet nevét, székhelyét, levelezési címét.
 (2) Ha az adatokban történő változás a nemesfémvizsgáló és -hitelesítő hatóság tudomására jut, megvizsgálja a 32. § 

(1) bekezdése szerinti feltételek fennállását. Ha a feltételek változása miatt az szükséges, a változásoknak megfelelő 
új határozatot hoz, vagy ha a feltételek már nem állnak fenn, határozatát visszavonja.

 (3) A  nemesfémvizsgáló és -hitelesítő hatóság által a  tanúsítás és hitelesítés egyenértékűségének tárgyában 
hozott határozatban elismert fémjelet, anyagvizsgálati módszert, valamint a  független szervezetként elismert 
nemesfémvizsgáló és -hitelesítő szervezet nevét a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Hivatalos Értesítőben, 
valamint az  iparügyekért felelős miniszter által vezetett minisztérium honlapján közzé kell tenni. A  közzétett, 
egyenértékűnek elismert fémjelzést végző nemesfémvizsgáló és -hitelesítő szervezetek vonatkozásában a vizsgálati 
módszerek, illetve a  fémjel által biztosított információk azonosságát vagy egyenértékűségét, továbbá a  szervezet 
függetlenségét ellenkező bizonyításig vélelmezni kell.

11. A nemesfém tárgyakra vonatkozó jogszabályi előírások betartásának hatósági ellenőrzése

34. §  A készítőre, a  javítóra, az  árverezőre és a  kereskedőre, valamint a  nemesfém tárgyakra vonatkozó jogszabályi 
előírások megtartását a hatóság ellenőrzi.

35. § (1) A hatóság ellenőrzési jogkörében eljárva próbavásárlást végezhet.
 (2) A  próbavásárláshoz a  hatóság közreműködő személyt vehet igénybe. A  közreműködő személy részére 

a közreműködést igénybe vevő hatóság megbízólevelet állít ki, amely tartalmazza a közreműködő személy nevét, 
továbbá azt, hogy mely készítő, javító, árverező vagy kereskedő milyen típusú ellenőrzésben vesz részt.

 (3) Próbavásárlás esetében a  hatóság az  ellenőrzési jogosultságát a  próbavásárlás befejezésekor igazolja, ezzel 
egyidejűleg a készítő, a  javító, az árverező, a kereskedő a termék visszavétele mellett köteles a vételárat a hatóság 
részére megtéríteni.

12. Külföldi megrendelésre, illetve külföldi forgalomba hozatal céljára készített nemesfém tárgyakra 
vonatkozó rendelkezések

36. § (1) A  külföldi megrendelésre, illetve külföldön történő forgalomba hozatal céljára az  e  rendeletben meghatározott 
követelményeknek meg nem felelő nemesfém tárgy is készíthető.

 (2) A  külföldi megrendelésre, illetve külföldön történő forgalomba hozatal céljára készített, és az  1.  mellékletben 
meghatározott finomsági foktól eltérő nemesfém tárgynak Magyarország területén történő forgalomba hozatala 
tilos.

 (3) Külföldön történő forgalomba hozatal céljára készített nemesfém tárgy és nemesfém alapanyag esetében 
a  nemesfém tárgyakat finomságuk ellenőrzése céljából kiszállításukat megelőzően árujegyzék kíséretében be kell 
mutatni a nemesfémvizsgáló és -hitelesítő hatóságnak.

 (4) Ha a  (3)  bekezdés szerint bemutatott nemesfém tárgyak finomsága megfelelő, a  nemesfémvizsgáló és -hitelesítő 
hatóság az  árujegyzéket igazoló záradékkal látja el, az  áru kiviteli vámkezelése csak a  záradékolást követően 
végezhető el.

 (5) A  külföldi megrendelésre, illetve külföldön történő forgalomba hozatal céljára készített, és az  e  rendeletben 
meghatározott finomsági foktól eltérő nemesfém tárgyat Magyarország területén történő forgalomba hozatalra 
szánt tárgyaktól elkülönítve kell raktáron tartani.

 (6) A  készítő, a  javító, az  árverező, valamint a  kereskedő köteles a  külföldi megrendelésre, illetve külföldön történő 
forgalomba hozatal céljára készített, és az  1.  mellékletben meghatározott finomsági foktól eltérő nemesfém 
tárgyakról naprakész nyilvántartást vezetni, amely tartalmazza a  nemesfém tárgy megnevezését, a  nemesfém 
fajtáját, tömegét és finomságát.
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13. Üreges és kombinált nemesfém tárgyakra vonatkozó rendelkezések

37. § (1) Üreges nemesfém tárgyat csak egyéb fémmel, vagy nem fémes anyaggal lehet kitölteni, a  tárgy anyagánál 
alacsonyabb finomságú, illetve attól eltérő nemesfémmel nem.

 (2) Az üreges tárgy fémjelzését a nemesfémvizsgáló és -hitelesítő hatóság akkor végzi el, ha
(a) a  kitöltés a  nagyobb igénybevételnek kitett használati tárgy ellenállóbbá tételéhez, illetve állóképességének 
biztosításához elkerülhetetlenül szükséges, és
(b) a tárgy kitöltését a hatóság előzetesen jóváhagyta.

 (3) A (2) bekezdésben meghatározott fémjelzés iránti kérelemnek tartalmaznia kell
a) a kérelmező nevét;
b) a kérelmező 5. § (1) bekezdés a) pontja szerinti nyilvántartási számát;
c) a nemesfém tárgy kitöltésére szolgáló anyag megnevezését;
d) a nemesfém tárgy gyártásának műszaki leírását, valamint
e) a nemesfém rész gramm tömegét.

 (4) A kérelem benyújtásával egyidejűleg azt a nemesfém tárgyat is be kell mutatni, amelyre a kérelem vonatkozik.
 (5) A kitöltött nemesfém tárgyon a nemesfémből készült rész gramm tömegét arab számmal fel kell tüntetni.

38. § (1) A  kombinált tárgyat a  készítő, javító vagy a  kereskedő kérelmére a  nemesfémvizsgáló és -hitelesítő hatóság 
fémjelezi, ha a kombinált tárgy megfelel az alábbiakban meghatározott feltételeknek:
a) a felhasznált fém színe egyértelműen megkülönböztethető a nemesfém színétől,
b) a nemesfém rész alkalmas fémjel elhelyezésére, és
c) a fém rész alkalmas a „METAL” megnevezés látható elhelyezésére.

 (2) Ha a  fémjelzésre bemutatott kombinált tárgy az  (1)  bekezdésben előírt feltételeknek nem felel meg, de 
a hiányosságok pótolhatóak, a nemesfémvizsgáló és -hitelesítő hatóság a tárgyat a bemutatónak a hiányok pótlása 
céljából visszaadja.

 (3) Ha a  kombinált tárgy bemutatója a  megállapított hiány pótlását megtagadja, vagy a  hiányosságok nem 
pótolhatóak, a nemesfémvizsgáló és -hitelesítő hatóság a fémjelzés iránti kérelmet elutasítja és a kombinált tárgyat 
fémjelzés nélkül adja ki.

14. A nemesfém tárgy anyagát képező ötvözet előállítása, a nemesfém tárgy készítése és díszítése

39. §  A nemesfém tárgy csak olyan ötvöző fémet tartalmazhat a nemesfémen kívül, amely lehetővé teszi, hogy a 19. §-ban 
meghatározott vizsgálati eljárásokkal a  nemesfém tárgy minden részében kétségtelenül megállapítható legyen 
annak finomsági foka.

40. § (1) A  nemesfém tárgy összeszerelése alkalmával a  nemesfém tárgy használhatóságának biztosítására feltétlenül 
szükséges szerelvény bármilyen megfelelő szilárdságú anyagból készülhet, ha a  szerelvény különállása könnyen 
felismerhető, és az a nemesfém tárgytól elválasztható.

 (2) Könnyen felismerhető és elválasztható szerelvényt tilos a nemesfém tárgyhoz úgy kapcsolni, hogy az a nemesfém 
tárggyal egyező anyagnak látsszon, tilos továbbá az  ilyen, nem nemesfémből készült szerelvényt aranyozni, 
ezüstözni, platinázni vagy palládiumozni.

41. § (1) Az  aranytárgyon kizárólag arany-, ezüst-, platina- vagy palládiumötvözetből, ezüst-, platina- és palládiumtárgyon 
pedig kizárólag aranyötvözetből készült, az  1.  mellékletben meghatározott finomsági foknak megfelelő 
fémdíszítést lehet alkalmazni. A  díszítést úgy kell alkalmazni, hogy az  a  nemesfém tárgy többi részétől könnyen 
megkülönböztethető legyen.

 (2) Aranytárgyra azzal megegyező vagy attól eltérő színű, de az aranytárggyal azonos finomságú aranyötvözetből mind 
elválasztható formában, mind nemesfémforrasztással készíthető díszítés.

 (3) A  nemesfém tárgyra alkalmazott, és attól könnyen megkülönböztethető és elválasztható, a  tárgy alapanyagától 
eltérő anyagú nemesfémből készült díszítést a  finomsági fokot kifejező fémjellel kell ellátni. A  roncsolás nélkül 
megbonthatatlanul összeszerelt, fémjelzésre beadott tárgy csak a  benne előforduló legalacsonyabb finomságú 
ötvözet szerint fémjelezhető.

 (4) A  nemesfém tárgyak a  nemesfémötvözeteken felül bármely természetes vagy mesterséges úton előállított, 
a nemesfémmel nem összetéveszthető anyaggal díszíthetők.
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42. § (1) Aranyozáson, ezüstözésen, platinázáson, illetve palládiumozáson a nemesfém tárgyak arannyal, ezüsttel, platinával, 
palládiummal, illetve ezek ötvözeteivel való, bármely technológiával – kémiai, elektrokémiai, mechanikai vagy fizikai 
eljárással – történő felvitelét vagy bevonását kell érteni.

 (2) Ezüsttárgyat platinázni, palládiumozni tilos, kizárólag aranyozni, ródiumozni lehet, de csak olyan mértékben, hogy 
a nemesfém tárgy minden részében kétségtelenül megállapítható legyen annak finomsági foka. Az ilyen nemesfém 
tárgyat ezüsttárgyként kell fémjelezni.

 (3) Az  aranylemezzel borított ezüsttárgy felületét úgy kell kikészíteni – vésés, gyalulás vagy más megoldás útján –, 
hogy a tárgy ezüst alapanyaga látható, könnyen felismerhető legyen. A részben aranylemezzel borított ezüsttárgy 
felületét nem szükséges a fentieknek megfelelően kikészíteni.

 (4) Nemesfém tárgyon bevonat csak olyan módon és mértékben alkalmazható, hogy a  9.  § (2)  bekezdésében 
foglaltaknak eleget tegyen, és a nemesfém tárgy finomsági foka megállapítható legyen.

 (5) A nemesfém tárgy készítésénél forrasztóanyagul csak a tárgy finomságával megegyező finomságú ötvözetet szabad 
használni.

15. A nem nemesfém tárgyakra vonatkozó rendelkezések

43. § (1) A  nem nemesfémből készült tárgy elnevezése nem lehet a  tárgy anyagának tekintetében megtévesztő. A  nem 
nemesfémből készült tárgyra vonatkozó dokumentumban vagy a tárgyon alkalmazott elnevezésben az arany, ezüst, 
platina vagy a palládium szó nem használható.

 (2) A  nem nemesfémből készült, aranyozott, ezüstözött, platinázott vagy palládiumozott tárgyat tilos nemesfém 
tárgyként forgalomba hozni.

 (3) A  nem nemesfémből készült tárgyakon a  (2)  bekezdésben említett nemesfém bevonatokon kívül nemesfém 
ötvözetből készült díszítést alkalmazni tilos.

16. Záró rendelkezések

44. §  Felhatalmazást kap az  iparügyekért felelős miniszter, hogy – az adópolitikáért felelős miniszterrel egyetértésben – 
rendeletben szabályozza a  nemesfémvizsgáló és -hitelesítő hatóság fémjelzési, nemesfémtartalom-vizsgálati és 
-hitelesítési tevékenységéért, valamint az egyenértékűség-megállapítási eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási 
díj mértékét.

45. §  Ez a rendelet 2018. január 1-jén lép hatályba.

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

47. §  E rendelet tervezetének a  műszaki szabályokkal és az  információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó 
szabályokkal kapcsolatos információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló, 2015. szeptember 9-i (EU) 
2015/1535 európai parlamenti és tanácsi irányelv 5–7. cikke szerinti előzetes bejelentése megtörtént.

48. §  A Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő 
kijelöléséről, valamint a  területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 365/2016. (XI. 29.) Korm. 
rendelet 11.  § (2)  bekezdésében a  „nemesfém tárgyak vizsgálatáról, hitelesítéséről és nemesfémtartalmuk 
tanúsításáról, valamint a hitelesítés és tanúsítás egyenértékűségéről szóló kormányrendeletben” szövegrész helyébe 
a „nemesfém tárgyakkal kapcsolatos hatósági feladatokról és hatósági eljárási szabályokról, valamint a  nemesfém 
tárgyak készítésének és díszítésének szabályairól szóló kormányrendeletben” szöveg lép.

49. §  Hatályát veszti a  nemesfém tárgyak vizsgálatáról, hitelesítéséről és nemesfémtartalmuk tanúsításáról, valamint 
a hitelesítés és tanúsítás egyenértékűségéről szóló 187/2011. (IX. 14.) Korm. rendelet.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet a .../2017. (... ...) Korm. rendelethez 
 

A nemesfém tárgyakra vonatkozó kötelező finomsági fokok 
   A  B 

1.  Nemesfém tárgy megnevezése Finomsági fok 
 2.  platinatárgy  950 ezrelék 
 3.  platinatárgy  900 ezrelék 
 4.  palládiumtárgy  950 ezrelék 
 5.  palládiumtárgy  500 ezrelék 
 6.  aranytárgy  916 ezrelék 
 7. aranytárgy  750 ezrelék 
 8. aranytárgy  585 ezrelék 
 9. aranytárgy  375 ezrelék 

 10.  ezüsttárgy  925 ezrelék 
 11. ezüsttárgy  900 ezrelék 
 12. ezüsttárgy  835 ezrelék 
 13. ezüsttárgy  800 ezrelék 

1. melléklet az 508/2017. (XII. 29.) Korm. rendelethez
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2. melléklet a ../2017. (... ...) Korm. rendelethez 

 
A fémjelzési megrendelőlap kötelező adattartalma 

 
1. Ügyfél adatai: 
1.1. az ügyfél neve, címe; 
1.2. az ügyfél nyilvántartási száma. 
 
2. Fémjelzésre bemutatott nemesfém tárgyak: 
2.1. a nemesfém tárgy: 
2.1.1. típusa, 
2.1.2. finomsága, 
2.1.3. bruttó tömege; 
2.2. az áru megnevezése; 
2.3. darabszám; 
2.4. nettó tömeg (g); 
2.5. levonás (g); 
2.6. minta. 
 
3. Kért munkálatok: 
3.1. magyar fémjel elhelyezése; 
3.2. konvenció fémjel elhelyezése; 
3.3. lézer fémjel elhelyezése; 
3.4. fémjel-azonosítás; 
3.5. fémjeltörlés; 
3.6. javítás utáni bemutatás; 
3.7. névjel elhelyezése; 
3.8. finomságvizsgálat. 
 
 
4. Ügyfél cégszerű aláírása, bélyegző lenyomata. 

2. melléklet az 508/2017. (XII. 29.) Korm. rendelethez
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3. melléklet a …/2017. (... ...) Korm. rendelethez  

 
A fémjelzési kötelezettség alá tartozó nemesfém tárgyak fémjelei Magyarországon 

 
1. A fémjelek leírása 

 
A fémjelek a következők: 
1. az 1. mellékletben meghatározott, 950 ezrelék finomsági fokú platinatárgyra kard, felette az évszám betűjele, az 

évszám betűjel felett 950; a jel mélységében több szintű, 
2. az 1. mellékletben meghatározott, 900 ezrelék finomsági fokú platinatárgyra kard, alatta az évszám betűjele, az 

évszám betűjel alatt 900; a jel mélységében több szintű, 
3. az 1. mellékletben meghatározott, 950 ezrelék finomsági fokú palládiumtárgyakra sisak, balra az évszám betűjele, 

jobbra 950; a jel mélységében több szintű, 
4. az 1. mellékletben meghatározott, 500 ezrelék finomsági fokú palládiumtárgyakra sisak, balra az évszám betűjele, 

jobbra 500; a jel mélységében több szintű, 
5. az 1. mellékletben meghatározott, 916 ezrelék finomsági fokú aranytárgyakra korona, alatta az évszám betűjele és 

916, jobbra stilizált nap; a jel mélységében több szintű, 
6. az 1. mellékletben meghatározott, 750 ezrelék finomsági fokú aranytárgyakra korona, alatta az évszám betűjele és 

750, jobbra stilizált nap; a jel mélységében több szintű, 
7. az 1. mellékletben meghatározott, 585 ezrelék finomsági fokú aranytárgyakra szent korona, balra stilizált nap, a 

naptól balra az évszám betűjele, az évszám betűjel és nap alatt 585; a jel mélységében több szintű, 
8. az 1. mellékletben meghatározott, 375 ezrelék finomsági fokú aranytárgyakra korona, alatta az évszám betűjele és 

375; jobbra stilizált nap, a jel mélységében több szintű, 
9. az 1. mellékletben meghatározott, 925 ezrelék finomsági fokú ezüsttárgyakra stilizált híd (Lánchíd), felette az évszám 

betűjele; az évszám betűjel felett 925, a jel mélységében több szintű, 
10. az 1. mellékletben meghatározott, 900 ezrelék finomsági fokú ezüsttárgyakra stilizált híd (Erzsébet-híd), felette az 

évszám betűjele és 900; a jel mélységében több szintű, 
11. az 1. mellékletben meghatározott, 835 ezrelék finomsági fokú ezüsttárgyakra stilizált híd (veszprémi viadukt), alatta 

az évszám betűjele és 835; a jel mélységében több szintű, 
12. az 1. mellékletben meghatározott, 800 ezrelék finomsági fokú ezüsttárgyakra stilizált híd (Szabadság-híd), alatta az 

évszám betűjele, felette 800, a jel mélységében több szintű. 
 

2. A hivataljel és a fémjelek alakja és rajza 
 

Hivataljel 
(Hatóság jele) 

 
 

Platinatárgyakra 

 
 

Palládiumtárgyakra 

3. melléklet az 508/2017. (XII. 29.) Korm. rendelethez
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3. melléklet a …/2017. (... ...) Korm. rendelethez  

 
A fémjelzési kötelezettség alá tartozó nemesfém tárgyak fémjelei Magyarországon 

 
1. A fémjelek leírása 

 
A fémjelek a következők: 
1. az 1. mellékletben meghatározott, 950 ezrelék finomsági fokú platinatárgyra kard, felette az évszám betűjele, az 

évszám betűjel felett 950; a jel mélységében több szintű, 
2. az 1. mellékletben meghatározott, 900 ezrelék finomsági fokú platinatárgyra kard, alatta az évszám betűjele, az 

évszám betűjel alatt 900; a jel mélységében több szintű, 
3. az 1. mellékletben meghatározott, 950 ezrelék finomsági fokú palládiumtárgyakra sisak, balra az évszám betűjele, 

jobbra 950; a jel mélységében több szintű, 
4. az 1. mellékletben meghatározott, 500 ezrelék finomsági fokú palládiumtárgyakra sisak, balra az évszám betűjele, 

jobbra 500; a jel mélységében több szintű, 
5. az 1. mellékletben meghatározott, 916 ezrelék finomsági fokú aranytárgyakra korona, alatta az évszám betűjele és 

916, jobbra stilizált nap; a jel mélységében több szintű, 
6. az 1. mellékletben meghatározott, 750 ezrelék finomsági fokú aranytárgyakra korona, alatta az évszám betűjele és 

750, jobbra stilizált nap; a jel mélységében több szintű, 
7. az 1. mellékletben meghatározott, 585 ezrelék finomsági fokú aranytárgyakra szent korona, balra stilizált nap, a 

naptól balra az évszám betűjele, az évszám betűjel és nap alatt 585; a jel mélységében több szintű, 
8. az 1. mellékletben meghatározott, 375 ezrelék finomsági fokú aranytárgyakra korona, alatta az évszám betűjele és 

375; jobbra stilizált nap, a jel mélységében több szintű, 
9. az 1. mellékletben meghatározott, 925 ezrelék finomsági fokú ezüsttárgyakra stilizált híd (Lánchíd), felette az évszám 

betűjele; az évszám betűjel felett 925, a jel mélységében több szintű, 
10. az 1. mellékletben meghatározott, 900 ezrelék finomsági fokú ezüsttárgyakra stilizált híd (Erzsébet-híd), felette az 

évszám betűjele és 900; a jel mélységében több szintű, 
11. az 1. mellékletben meghatározott, 835 ezrelék finomsági fokú ezüsttárgyakra stilizált híd (veszprémi viadukt), alatta 

az évszám betűjele és 835; a jel mélységében több szintű, 
12. az 1. mellékletben meghatározott, 800 ezrelék finomsági fokú ezüsttárgyakra stilizált híd (Szabadság-híd), alatta az 

évszám betűjele, felette 800, a jel mélységében több szintű. 
 

2. A hivataljel és a fémjelek alakja és rajza 
 

Hivataljel 
(Hatóság jele) 

 
 

Platinatárgyakra 

 
 

Palládiumtárgyakra 
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Aranytárgyakra 

 
 

Ezüsttárgyakra 
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4. melléklet a …/2017. (... ...) Korm. rendelethez 

 
A nemesfém tárgyak ellenőrzéséről és jelöléséről szóló, Bécsben, 1972. november 15. napján aláírt Egyezmény 

szerinti Közös Ellenőrző Jel (CCM) alakja és rajza 
 

Platinatárgyakra 

 
 

Palládiumtárgyakra 

 
 

Aranytárgyakra 

 
 

Ezüsttárgyakra 

 

4. melléklet az 508/2017. (XII. 29.) Korm. rendelethez
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5. melléklet a …/2017. (... ...) Korm. rendelethez 

 
A fémjel, a hatóság jele és a névjel elhelyezésének betűsoros tárgycsoport mutatója 

 
A betűsoros tárgycsoport mutató betűrendben sorolja fel az egyes nemesfém tárgyak csoportjait, mindegyik mellett 

megjelölve azt a helyet, ahová a fémjelet és a hatóság jelét, továbbá a névjelet el kell helyezni. 
A betűsoros tárgycsoport mutató szempontjából alkatrésznek a könnyen felismerhető, és elválasztható nemesfém 

alkatrészt kell tekinteni. 
A jelek rövidítései a következők: 
F - fémjel 
H - a kijelölt szervezet jele 
N - névjel 

   A  B  C 

1. 
A fémjelzésre bemutatott tárgy 

megnevezése 
 A jel elhelyezésének megnevezése  Alkalmazandó jel 

2. Brossok, melltűk, kitűzők  a fenék vagy a hátlap vagy a tű  F. N. (H) 

3. Nyakékek 
 a középső tag 
a kapcsolt láncrészek: lásd a „Láncok” pontot 

 F. N. (H) 

4. 
Fejdíszek 

 

 a test belső széle  F. N. (H) 
5. 
 

 a többi alkatrész  F. 

6. 
 
 

Fülbevalók 
 
 

 a főrész, vagy a horog  F. N. (H) 

7.  a többi alkatrész  F. 
8. Gyűrű vagy gyűrűszerű tárgyak  a sín belső vagy külső része, vagy a fej  F. N. (H) 

9. Karkötők  a test a zár közelében vagy a zárnyelv vagy a 
nyelvház 

 F. N. (H) 

10. Láncok (karláncok, bokaláncok, 
hasláncok) 

 
 

 egyik vagy mindkét végén az utolsó jelezhető 
láncszem, vagy a végkarika 

 F. N. (H) 

11. 
 

 vagy a hossztól függően  F. N. H 

12. Medálok, függelékek  a fenék vagy a hátlap vagy a fül  F. N. 
13. Nyakkendőtűk  a test belső része  F. N. 
14. Óra karkötő 

 
 

 a zárószerkezet  F. N. (H) 
15. 

 
 a másik rész  F. 

16. Óratokok  a test  F. N. (H) 
17. Szíjas órák  a test  F. N. 
18. Zárszerkezetek  a zártest mindkét része  F. N. (H) 
19. Csőszerű tárgyak  a perem  F. N. 
20. Dobozok  az oldalrész széle, fenék vagy láb  F. N. (H) 
21. Edények  a fenék vagy a perem  F. N. (H) 
22. Evőeszközök  a test vagy a nyél  F. N. (H) 
23. Fedők és fedelek  a perem  F. N. (H) 
24. Fogantyúk, nyelek  a test széle vagy pereme  F. N. (H) 
25. Gyertyatartók 

 
 

 a talpazat  F. N. (H) 
26. 

 
 a többi alkatrész  F. 

27. Hengeres tárgyak  a fenék vagy a perem  F. N. (H) 
28. Huzalszerű tárgyak  a test széle  F. N. 
29. Keretek  a keret széle vagy a fenék  F. N. (H) 
30. Lemezszerű tárgyak  a test széle vagy pereme  F. N. 
31. Nem szabályos geometriájú 

tárgyak 
 
 

 a test  F. N. (H) 

 
32. 

 a többi alkatrész  F. 

5. melléklet az 508/2017. (XII. 29.) Korm. rendelethez
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33. Poharak, serlegek  a fenék, talpazat vagy a perem  F. N. (H) 
34. Rúdszerű tárgyak  a test széle vagy talp  F. N. 
35. Szerszámok 

 
 

 a test  F. N. (H) 
36. 

 
 a többi rész vagy alkatrész  F. 

37. Szobrok, kisplasztikák  a talpazat vagy a test  F. N. 
38. Talpazatok  a test széle vagy a perem  F. N. 
39. Tányérok, korongok  a fenék vagy a perem  F. N. 
40. Tűszerű tárgyak  a test szélén  F. N. 
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6. melléklet a …/2017. (... ...) Korm. rendelethez  

 
A 27. § (2) bekezdése szerinti minőségtanúsító bizonylat (certifikát) 

 
Budapest Főváros Kormányhivatala 
Minőségi Tanúsítvány 
 
1. A fémjelzést kérő neve: 
 
2. A vizsgálatra bemutatott nemesfém tárgy 
2.1. megnevezése: 
2.2. azonosító jelzése: 
2.3. származási helye: 
2.4 anyaga: 
2.5. tömege: 
 
3. A bemutatott nemesfém tárgy hivatalosan megállapított finomsága: .......ezrelék. 
 

E tanúsítvány a nemesfém tárgyakkal kapcsolatos hatósági feladatokról és hatósági eljárási szabályokról, valamint a 
nemesfém tárgyak készítésének és díszítésének szabályairól szóló 508/2017. (XII. 29.)  Korm. rendelet 6. mellékletében 
foglaltak alapján került kiállításra. 

A minőségi tanúsítvánnyal ellátott nemesfém tárgyat fémjelzési szempontból egyenértékűnek kell tekinteni a magyar 
fémjellel ellátott nemesfém tárggyal. 

 
 

  

6. melléklet az 508/2017. (XII. 29.) Korm. rendelethez
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A Kormány 509/2017. (XII. 29.) Korm. rendelete
a nemzetközi forgalom számára ideiglenesen megnyitott repülőtéren közlekedő légi járművek 
határforgalmi ellenőrzésével, a nemzetközi forgalomban közlekedő vasúti és vízi járművek menet 
közbeni ellenőrzésével, valamint a munkavégzés céljából határátkelőhelyen kívül történő határátlépéssel 
kapcsolatos kiegészítő eljárási rendelkezésekről

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

1. A nemzetközi forgalom számára ideiglenesen megnyitott repülőtéren a nemzetközi forgalomban 
közlekedő légi járművek határforgalmi ellenőrzésével kapcsolatos kiegészítő eljárási rendelkezések

1. § (1) A  nemzetközi határforgalom számára ideiglenesen megnyitott repülőtéren a  nemzetközi forgalomban közlekedő 
légi jármű elhagyását, a  légi járműbe való beszállást, valamint áru ki- és berakodását az  általános rendőrségi 
feladatok ellátására létrehozott szerv és – az  Európai Unió valamely tagállamába irányuló légi járat kivételével – 
a vámhatóság ellenőrzi.

 (2) A  nemzetközi határforgalom számára ideiglenesen megnyitott repülőtéren a  nemzetközi forgalomban közlekedő 
belső légi járat elhagyása, a  légi járműbe való beszállás, valamint áru ki- és berakodása esetén az  ellenőrzés 
mellőzhető.

 (3) A  légi járműnek az  (1)  bekezdésben meghatározott repülőtérről történő indítása esetén a  határforgalmi és 
– az Európai Unió valamely tagállamába irányuló légi járat kivételével – a vámellenőrzést követően ellenőrizni kell 
a szükséges hatósági engedélyt.

2. A nemzetközi forgalomban közlekedő vasúti és vízi járművek menet közbeni ellenőrzésével 
kapcsolatos kiegészítő eljárási rendelkezések

2. § (1) Nem menetrend szerint közlekedő autóbuszon, vasúti és vízi járművön történő menet közbeni ellenőrzés kérelemre 
engedélyezhető.

 (2) Az  Európai Uniónak a  schengeni vívmányokat nem teljeskörűen alkalmazó tagállamával közös határszakaszon 
történő menet közbeni ellenőrzést a megyei rendőrfőkapitány engedélyezi.

 (3) Az  Európai Unióban fennálló tagsággal nem rendelkező állammal közös határszakaszon történő menet közbeni 
ellenőrzést a megyei rendőrfőkapitány a vámhatóság parancsnokával együttesen engedélyezi.

 (4) A  kérelmet a  menet közbeni ellenőrzés tervezett időpontja előtt legalább tizenöt nappal a  megyei 
rendőr-főkapitánysághoz kell benyújtani. A megyei rendőr-főkapitányság a benyújtott kérelemről a (3) bekezdésben 
foglalt esetekben haladéktalanul értesíti a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező vámhatóságot.

3. § (1) A menet közbeni ellenőrzésre irányuló – a 2. § (1) bekezdése szerinti – kérelemnek tartalmaznia kell
a) a kérelmező

aa) természetes személy állampolgárságát, úti okmányának számát, vagy
ab) jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet bírósági bejegyzésének vagy 

nyilvántartásba vételének számát;
b) a jármű útvonalát, a határátlépés tervezett helyét, idejét;
c) a jármű típusát, forgalmi rendszámát, színét, vízi jármű esetén lajstromozását és nevét;
d) a járművezető nevét, születési helyét, idejét, lakcímét, állampolgárságát, úti okmányának számát;
e) az utasok számát, állampolgárságát, valamint
f ) az értesítési címet (postai cím, telefon- vagy telefaxszám).

 (2) Az eljáró hatóság határozathozatal helyett a kérelmezővel hatósági szerződést köthet.
 (3) A menet közbeni ellenőrzés akkor engedélyezhető, ha

a) az nem veszélyezteti a rendőrség – és a 2. § (3) bekezdésében foglalt esetben a vámhatóság – jogszabályban 
meghatározott feladatainak ellátását, továbbá

b) előzetesen megállapodásban rögzítik a  menet közbeni ellenőrzés rendjét, valamint a  kérelmező 
kötelezettségvállalását arra vonatkozóan, hogy a  menet közbeni ellenőrzéssel járó többletköltségeket 
a  menet közbeni ellenőrzést követő nyolc napon belül a  rendőrség – és a  2.  § (3)  bekezdésében foglalt 
esetekben a vámhatóság – részére, a megállapodásban rögzített számlájára átutalja.
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3. A munkavégzés céljából határátkelőhelyen kívül történő határátlépéssel kapcsolatos kiegészítő 
eljárási rendelkezések

4. § (1) Nemzetközi szerződés alapján a  határátkelőhelyen kívüli munkavégzés céljából történő határátlépést 
a schengeni vívmányokat nem teljeskörűen alkalmazó európai uniós tagállammal közös határszakaszon a megyei 
rendőrfőkapitány engedélyezi.

 (2) Nemzetközi szerződés alapján a határátkelőhelyen kívüli munkavégzés céljából történő határátlépést nem európai 
uniós tagállammal közös határszakaszon a megyei rendőrfőkapitány a – hatáskörrel és illetékességgel rendelkező – 
vámhatóság parancsnokával együttesen engedélyezi.

 (3) A  kérelemnek – a  nemzetközi szerződés eltérő rendelkezésének hiányában – tartalmaznia kell a  határátlépés 
tervezett helyét, idejét, a  munkavégzés helyét, célját, időtartamát, a  munkát végző személyek nevét, lakcímét, úti 
okmányának számát, a visszalépés tervezett helyét, várható időpontját.

4. Záró rendelkezések

5. §  Ez a rendelet 2018. január 1-jén lép hatályba.

6. §  Ez a  rendelet a  személyek határátlépésére irányadó szabályok uniós kódexéről (Schengeni határ-ellenőrzési 
kódex) szóló, 2016. március 9-i 2016/399/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges 
rendelkezéseket állapít meg.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 510/2017. (XII. 29.) Korm. rendelete
a kikötő, komp- és révátkelőhely, továbbá más hajózási létesítmény létesítéséről, használatbavételéről, 
üzemben tartásáról és megszüntetéséről

A Kormány a  víziközlekedésről szóló 2000.  évi XLII.  törvény 88.  § (1)  bekezdés p)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. FEJEZET 
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A rendelet hatálya

1. § (1) E  rendelet hatálya a  kikötő, úszóműves kikötőhely, komp- és révátkelőhely, úszóműállás, hajóhíd, veszteglőhely, 
vízisportpálya, vízi repülőtér, hajókiemelő berendezés (a  továbbiakban együtt: hajózási létesítmény) létesítésére, 
használatbavételére, fennmaradására, üzemben tartására, átalakítására, a  rendeltetéstől eltérő használatára, 
megszüntetésére terjed ki.

 (2) E rendelet hatálya nem terjed ki
a) a szükségkikötőre,
b) a hajózási hatóság által hivatalból kijelölt veszteglőhelyre és sportpályára,
c) a 20 m-t el nem érő hosszúságú úszólétesítmény kiemelésére szolgáló berendezésre.

 (3) E  rendelet rendelkezéseit a  Magyar Honvédség honvédelmi célú hajózási létesítményeire külön jogszabályban 
megállapított eltérésekkel kell alkalmazni.
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2. Értelmező rendelkezések

2. §  E rendelet alkalmazásában
 1. csónakkikötő: csak csónakok fogadására alkalmas kikötő, amelyben 50 csónaknál több nem helyezhető el,
 2. hajóállás: egy mértékadó hosszúságú úszó létesítmény kikötésére alkalmas kikötőrész (ezen belül egymás 

mellé köthető úszólétesítmények száma/szélessége a kikötő hatósági engedélyében kerül meghatározásra),
 3. hajóhíd: úszó létesítmények – hídként összeállított és szolgáló – együttese, közúti vagy vasúti forgalom 

víziúton keresztirányban történő átvezetésre,
 4. hajókiemelő berendezés: úszólétesítmények vízből történő kiemelésére, illetve vízrebocsátására szolgáló 

berendezés (pl. sólyapálya, hajóemelőmű, szárazdokk),
 5. határvonal: a kijelölt vízterületet határoló egyenes,
 6. jégmentes időszak tavon: a  jég elolvadásával kezdődő, és a  hártyajég part menti megjelenésével záródó 

időszak,
 7. kedvtelési célú kikötő: áru- és utasforgalmat nem bonyolító, ipari tevékenységet nem végző, sportolási, 

kedvtelési célú tevékenységre, kishajók és csónakok kiemelésére vagy vízre tételére, kiszolgálására, tárolására 
szolgáló kikötő,

 8. kereskedelmi kikötő: áruk hajó-part vagy hajó-hajó vagy hajó-vasúti, illetve hajó-közúti jármű közti ki-, illetve 
behajózására, be-, ki-, illetve átrakására, be-, illetve kitárolására, raktározására, a  kapcsolódó logisztikai 
szolgáltatások területére, és a  kikötőn belül megvalósult közlekedési kapcsolatok létesítményeire, továbbá 
utasok ki-, illetve beszállítására, valamint úszó létesítmények veszteglésére szolgáló kikötő,

 9. kikötőeszköz: úszó létesítmények kikötését, rögzítését (parthoz, más úszó létesítményhez, vízi létesítményhez) 
biztosító berendezés,

10. kompátkelőhely: közúti/vasúti jármű átkelését biztosító vízijármű kikötésére, és a közúti, illetve vasúti pályával 
való összekötésre szolgáló kikötőhely,

11. köteles komp: nem szabadon közlekedő (kötélpályás) komp,
12. létesítmény: parti és vízterület, továbbá egy vagy több építmény (műtárgy, épület) közös rendeltetésű 

együttese,
13. pályajel: a  Hajózási Szabályzatban vagy hajósoknak szóló hirdetményben előírt, illetve a  hajózási hatóság 

által jóváhagyott, a  vízisportpályán folytatott tevékenységet irányító, vagy segítő jelzés, vagy jelzésként 
meghatározott objektum (pl. vízijármű),

14. révátkelőhely: gyalogos átkelő forgalmat kiszolgáló vízijármű kikötésére szolgáló kikötőhely,
15. Ro-Ro-kikötő: közúti/vasúti járművek ki- és behajózására, várakozására, kereskedelmi eljárásaira, 

a járművekkel kapcsolatos egyéb szolgáltatásokra szolgáló kikötő,
16. sarokpont: a kijelölt vízterület szomszédos határvonalainak metszéspontja,
17. személykikötő: utasforgalomra szolgáló kereskedelmi kikötő, amely lehet

17.1. hajóállomás, ahol a  személyek hajóra, illetve hajóról partra jutását egy vagy több úszóművön 
keresztül biztosítják,

17.2. kiépített partfalú kikötő, ahol közvetlenül a partfalhoz lehet kikötni,
18. úszóműállás: parthoz vagy egyéb módon rögzített úszóművel kialakított, úszólétesítmények tartózkodására 

szolgáló és úszóműves kikötőhelynek nem minősülő veszteglőhely,
19. úszóműves kikötőhely: olyan kikötőhely, amelynél az  úszólétesítmények az  utasok be- és kiszállása 

(hajóállomás) vagy rakodási műveletek (úszóműves rakodóhely) céljából a  parthoz tartósan kikötött és 
kikötőeszközökkel ellátott úszóműhöz köthetnek ki. Az úszóműves kikötőhely lehet önálló hajóállomás vagy 
kikötő része,

20. úszóműves rakodóhely: olyan kikötőhely, amelynél az  úszólétesítmények úszóműhöz köthetnek ki és ott 
rakodási műveleteket végezhetnek,

21. üzemi kikötő: úszólétesítmények építésével, karbantartásával, javításával, átalakításával és bontásával 
összefüggő tevékenység végzésére szolgáló kikötő,

22. vízijármű vízterületen történő tárolása: üzemen kívüli vízijármű tárolása céljára kialakított vízterületen történő 
raktározása,

23. vízi repülőtér: légi jármű fel- és leszállására, illetve vízen való mozgására, álló helyzetben való kiszolgálására, 
veszteglésére kijelölt és biztosított vízterület,
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24. vízisportpálya: a hajózási hatóság által sportolásra, kedvtelésre vagy egyéb vízi rendezvény tartására kijelölt 
vízterület, amely lehet
24.1. zárt vízisportpálya: a  nem kedvtelési célú vízijárművek, továbbá fürdés elől tartósan vagy 

ideiglenesen elzárt és megjelölt vízterület,
24.2. nyílt vízisportpálya: kedvtelési célú közlekedésre kijelölt, de nem zárt vízterület,

25. zárt vízterület: az  illetékes hajózási hatóság által valamely tevékenység végzésére engedélyezett, és jelekkel 
kijelölt vízterület, amelyen – az engedélyben meghatározott úszó létesítményen, illetve személyeken kívül – 
vesztegelni, tartózkodni és közlekedni tilos.

3. Az eljárások általános szabályai

3. § (1) A  hajózási létesítmények létesítéséhez, használatbavételéhez, üzemben tartásához, fennmaradásához, 
átalakításához, rendeltetéstől eltérő használatához, továbbá megszüntetéséhez – a  4.  § (1)  bekezdésében 
meghatározott kivétellel – a hajózási hatóság engedélye szükséges.

 (2) Hajózási hatósági eljárások:
a) elvi létesítési engedélyezési eljárás,
b) létesítési engedélyezési eljárás,
c) használatbavételi engedélyezési eljárás,
d) üzemben tartási engedélyezési eljárás,
e) fennmaradási engedélyezési eljárás,
f ) rendeltetéstől eltérő használati engedélyezési eljárás,
g) megszüntetési engedélyezési eljárás,
h) adatváltozás átvezetése.

 (3) Hajóhíd, úszóműállás, úszóműves rakodóhely, hajóállomás, veszteglőhely, vízisportpálya, vízi repülőtér tekintetében 
az  e)  pont kivételével a  (2)  bekezdésben meghatározott eljárásokat – a  (2)  bekezdés e)  pontja kivételével – kell 
lefolytatni.

4. § (1) A hajózási hatóság engedélye nélkül végezhető:
a) hajózási létesítmény olyan felújítása (karbantartása), amely nem jár együtt a  létesítmény rendeltetésszerű 

használatának korlátozásával, és nem okoz eltérést a létesítési és használatbavételi engedélyben foglaltakhoz 
képest,

b) az  engedélyezett tevékenységnek megfelelő műszaki jellemzőkkel és paraméterekkel rendelkező elem 
cseréje,

c) a  létesítési engedélyben megállapított geometriai méretek visszaállítása (kivéve külön jogszabály szerint 
engedélyköteles vízimunka).

 (2) A  hajózási hatóság engedélye nélkül végezhető munkát az  üzemeltető előzetesen köteles bejelenteni a  kikötő 
használatbavételét engedélyező hajózási hatóságnak.

5. § (1) Az engedély iránti kérelmet a kérelmező írásban vagy elektronikus úton terjeszti elő.
 (2) A  kérelmet a  hajózási hatóság által rendszeresített formanyomtatványon a  következő adattartalommal kell 

benyújtani
a) kérelmező értesítési címe (telefon/fax, e-mail-cím),
b) kérelemmel érintett, illetve szomszédos ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai (tulajdoni lap, helyszínrajz),
c) a 2. pont szerinti ingatlanok földrajzi koordinátái (EOV, GPS, folyamkilométer),
d) korábbi hatósági eljárásokra utalás (eljáró hatóság megnevezése, eljárás tárgya, határozat száma),
e) tervdokumentációt készítő tervező adatai, amennyiben tervdokumentáció kerül benyújtásra (neve, címe, 

tervezői jogosultságának száma),
f ) mellékletek felsorolása.

6. §  Ha e  rendelet előírja a  kérelmező létesítési, bontási, fennmaradási, rendeltetésmódosítási jogosultságának 
igazolását, a jogosultság igazolható különösen:
a) hajózási létesítmény létesítésének, illetve fennmaradásának kérelmezése esetén az  érintett földrészletre 

vonatkozó tulajdonjogát- (kezelői, tartós földhasználati jogát) feltüntető ingatlan-nyilvántartási tulajdoni 
lap egy hónapnál nem régebbi hiteles másolatával, hagyatékátadó végzéssel, bírósági vagy államigazgatási 
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határozattal, illetőleg a  tulajdonjogának (kezelői, tartós földhasználati jogának) az  ingatlan-nyilvántartásba 
való bejegyzésére alkalmas szerződéssel, illetve – haszonélvezettel terhelt ingatlan esetében  – 
a haszonélvező hozzájáruló nyilatkozatával vagy az ezt pótló jogerős bírósági ítélettel,

b) az  a)  pont alá nem tartozó minden egyéb munka esetében a  tulajdonjogra (kezelői, tartós földhasználati 
jogra) vonatkozó nyilatkozatával és – haszonélvezettel terhelt ingatlan esetében – a  haszonélvező 
hozzájáruló nyilatkozatával vagy az ezt pótló bírósági ítélettel,

c) idegen tulajdonban álló ingatlanon történő létesítés esetében az  ingatlannal rendelkezni jogosult 
hozzájáruló nyilatkozatával vagy az ezt pótló bírósági ítélettel, illetőleg a kisajátítási eljárás útján megszerzett 
ingatlan birtokba adását vagy a kisajátítási határozat azonnali végrehajtását elrendelő határozattal,

d) közös tulajdonban álló ingatlanon történő létesítés, illetve fennmaradás kérelmezése esetében, 
a tulajdonostárs hozzájáruló nyilatkozatával vagy az ezt pótló bírósági ítélettel,

e) a hajózási létesítmény területén vagy azt 50 m-nél kisebb távolságra megközelítő nyomvonalas létesítmény 
üzemben tartójának nyilatkozatával.

7. § (1) Ha az e rendeletben előírt követelményeket műszakilag nem vagy aránytalanul nagy költséggel lehet megvalósítani, 
a hajózási hatóság a létesítmény üzemeltetését korlátozhatja.

 (2) A  hajózási létesítményt, illetőleg annak bármely részét csak a  létesítési (fennmaradási) és használatbavételi, 
üzemben tartási engedélyben meghatározott, továbbá a rendeltetésének megfelelő célra és úgy szabad használni, 
hogy az egészséget, az élet- vagy közbiztonságot, a vízi közlekedés biztonságát ne veszélyeztesse, biztosítsa a vízi 
közlekedés akadálytalanságát és a legkisebb mértékű környezetterhelést és igénybevételt idézze elő.

 (3) A hajózási hatóság az érdekelteket az engedély nélküli tartósan eltérő használat megszüntetésére kötelezheti.
 (4) A hajózási létesítményeket az engedélyező hatóság tartja nyilván.

II. FEJEZET 
A HAJÓZÁSI LÉTESÍTMÉNYEKKEL KAPCSOLATOS EGYES HAJÓZÁSI HATÓSÁGI ELJÁRÁSOK

4. Az elvi létesítési engedély

8. § (1) A  hajózási létesítményre vonatkozó létesítési, illetőleg a  rendeltetés megváltoztatása iránti kérelem benyújtása 
előtt, annak elhelyezésére, általános kialakítására, a  műszaki, geometriai jellemzőire, illetőleg új rendeltetése 
megvalósíthatóságára, továbbá az  azzal kapcsolatos szakmai követelmények jogszabályban meghatározott 
előírásoktól eltérő műszaki megoldásának előzetes tisztázására elvi létesítési engedély kérhető.

 (2) Üzemelő vagy építés alatt álló – e  rendelet hatálya alá tartozó – kikötő, átkelőhely 1000 méteres körzetében 
tervezett kikötőre/átkelőhelyre minden esetben elvi engedélyt kell kérni.

 (3) Az elvi létesítési engedélyt a hajózási hatóságtól kell kérni.

9. § (1) Elvi létesítési engedély iránti kérelem elbírálásához a kérelmező építési jogosultságának igazolása nem szükséges.
 (2) Az  elvi létesítési engedély iránti kérelem benyújtása során – annak tartalmától függően – igazolni kell a  tervezési 

jogosultságot.
 (3) Az  elvi létesítési engedély iránti kérelemhez mellékelni kell a  tervezett műszaki megoldás előtervét és műszaki 

leírását az 1. és 2. melléklet szerinti tartalommal.

10. §  Az elvi létesítési engedély iránti kérelem elbírálása során a hajózási hatóság vizsgálja, hogy
a) a tervezett hajózási létesítmény megfelel-e a jogszabályokban előírt szakmai és műszaki követelményeknek, 

illetőleg az azoktól eltérően tervezett műszaki megoldás engedélyezhető-e,
b) a  tervezett hajózási létesítmény elhelyezése, rendeltetése és kialakítása megfelelő-e, illetve alkalmas-e 

a rendeltetésszerű használatra.

11. § (1) Az engedély hatályának időtartama nem haladhatja meg az egy évet. Az engedély időbeli hatálya, ha a vonatkozó 
jogszabályok időközben nem változtak meg, egy ízben legfeljebb egy évvel meghosszabbítható.

 (2) Az elvi létesítési engedély alapján építési munka nem végezhető.
 (3) Az  elvi létesítési engedély a  létesítési engedély megadását illetően a  hajózási hatóságot az  (1)  bekezdésben 

foglaltak keretei között és az  (5)  bekezdés figyelembevételével köti azokban a  kérdésekben, amelyekről az  elvi 
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létesítési engedélyben kifejezetten rendelkezett, kivéve, ha a  vonatkozó jogszabályok a  létesítési, engedélyezési 
eljárás megindítását megelőzően megváltoztak.

 (4) Az elvi létesítési engedély hatályát veszti, ha a véglegessé válásától számított egy év elteltéig nem kérnek létesítési 
engedélyt a létesítményre, illetve az igénybe venni tervezett területre időközben létesítési engedélyt adtak ki.

 (5) Ugyanazon területre több elvi létesítési engedély is kiadható.

5. A létesítési engedélyezési eljárás

12. § (1) A kérelmet írásban vagy elektronikus úton lehet benyújtani.
 (2) A létesítési engedélyt a (3) bekezdésben foglaltak figyelembevételével a megvalósítani kívánt létesítmény egészére 

kell kérni.
 (3) Több megvalósulási szakaszra bontott építkezés esetében az  egyes szakaszokban megépítendő létesítményre, 

illetőleg rendeltetésszerű és biztonságos használatra önmagukban alkalmas létesítményrészekre szakaszonként 
külön-külön is lehet létesítési engedélyt kérni, a  létesítmény egészének általános helyszínrajzában bemutatva 
a létesítményrészt.

13. § (1) A létesítési engedély iránti kérelem benyújtása során az alábbiakat kell igazolni:
a) a kérelmező építési jogosultságát;
b) azt, hogy a  tervezett műszaki megoldás megfelel a  vonatkozó jogszabályoknak, valamint a  tervező a  terv 

készítéséhez szükséges tervezői jogosultsággal rendelkezik, továbbá a vonatkozó nemzeti szabványtól eltérő 
műszaki megoldás alkalmazása esetén a szerkezetnek, eljárásnak vagy számítási módszernek a szabványossal 
való legalább egyenértékűségét, illetve azt, hogy az építmény tervezésekor alkalmazott műszaki megoldás 
megfelel az építményekkel szemben támasztott általános követelményeknek;

c) azt, hogy a  létesítménnyel érintett ingatlanon üzemelő vagy tervezett közművek üzemben tartói 
a szolgáltatást biztosítják, illetve elutasító nyilatkozat esetén a közműkiváltó műszaki megoldás lehetőségét.

 (2) A létesítési engedély iránti kérelemhez mellékelni kell:
a) a  tervezett hajózási létesítményre vonatkozó mellékletekben meghatározott tartalmú műszaki 

tervdokumentációt 3 példányban, nyilatkozatot a tervezett üzemeltetési formáról;
b) helyszínrajzot:

ba) a parti területre az ingatlanügyi hatóság által kiadott, három hónapnál nem régebbi térképmásolat 
alapján,

bb) a vízterületek vonatkozásában a mellékletek szerint,
bc) a  helyszínrajzokon a  létesítéssel érintett területek határát meghatározó pontokat ábrázolni és 

koordinátáit [EOV, GPS (legalább négy ponton), folyamkilométer] megadni szükséges,
bd) a helyszínrajzhoz az eredeti térképlap másolatát csatolni kell.

 (3) A több megvalósulási szakaszra bontott létesítés esetében csak az első szakasz engedélyezése iránti kérelemhez kell 
helyszínrajzot csatolni és a későbbiek során csupán a korábban becsatolt helyszínrajzra kell utalni, megjelölve, hogy 
az  azon feltüntetett több létesítményrész közül melyik létesítményrész kerül megépítésre. Ha azonban a  későbbi 
szakaszban a helyszínrajztól eltérően kívánják a létesítményt elhelyezni, a kérelemhez módosított helyszínrajzot kell 
csatolni.

 (4) A  műszaki tervdokumentációt a  hajózási hatóság felhívására elektronikus kapcsolattartás esetén is papír alapon 
kell benyújtani. A  számítógépes adatrögzítés módjáról a  hajózási hatóság honlapján közleményt tesz közzé, 
a közleményt a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Hivatalos Értesítőben is közzé kell tenni.

14. §  A  hajózási létesítmények műszaki tervdokumentációját az  építési előírásokban meghatározott általános 
követelményeknek és az  adott létesítményre vonatkozó előírásoknak megfelelő módon, a  létesítmény jellegétől 
függően az 1., 2. és 3. mellékletben meghatározott előírások szerint kell elkészíteni.

15. § (1) Az engedély iránti kérelem elbírálása során a hajózási hatóság köteles meggyőződni arról, hogy
a) a kérelmező rendelkezik-e építési jogosultsággal,
b) a tervezett építkezés, a helyszínrajz és a hajózási létesítmény műszaki tervei megfelelnek-e a mellékletekben 

megállapított feltételeknek, illetőleg az  azoktól eltérő tervezett műszaki megoldás engedélyezett vagy 
engedélyezhető-e,
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c) a  hajózási létesítménnyel érintett földrészlet a  helyénél, rendeltetésénél, kialakításánál és méreteinél fogva 
alkalmas-e a tervezett létesítmény elhelyezésére, valamint a földrészlet a településrendezési tervnek, illetőleg 
a jogszabályoknak megfelelő kialakítása megtörtént-e,

d) a  létesítmény rendeltetésszerű használhatóságához szükséges járulékos építmények, illetőleg közlekedési, 
közmű- és energiahálózathoz való csatlakozás megvalósítása biztosított-e,

e) a  tervezőként megjelölt szerv, illetőleg személy rendelkezik-e a  tervezés tárgya szerinti tervezői 
jogosultsággal.

 (2) A hajózási hatóság az engedély kiadását megtagadja, ha a tervezett hajózási létesítmény a 13. és 14. §-ban foglalt 
követelményeknek nem felel meg, vagy a helyi településrendezési tervvel és szabályokkal ellenkezik.

16. § (1) A  hajózási hatóság a  létesítési engedély megadása esetén a  határozat véglegessé válása után az  engedélyezésre 
benyújtott műszaki tervek egy példányát az engedélyező hatóság tervnyilvántartásában helyezi el, egy példányát 
pedig engedélyezési záradékkal a kérelmezőknek kiadja. A hajózási hatóság az engedélyes kérelmére a műszaki terv 
azon további példányait is ellátja engedélyezési záradékkal, amelyeket a kérelmező e célból nyújtott be.

 (2) A hajózási hatóság a  létesítési engedély megtagadása esetén a műszaki terv egy példányát visszatartja, a  további 
példányait pedig a kérelmezőnek kiadja.

 (3) A  létesítési engedély véglegessé válásáról szóló értesítés ingatlanügyi hatóságnak történő megküldésekor 
az ingatlanügyi hatóság – az általa kiadott engedélynek megfelelően – a hajózási létesítmények által érintett terület 
művelési ágát a hajózási hatósági határozatnak megfelelően hivatalból bejegyzi.

17. § (1) A  létesítési engedély a  véglegessé válásának napjától számított két év elteltével hatályát veszti, kivéve, ha 
a  létesítést ez  alatt az  idő alatt megkezdték és a  tervnek megfelelően végzik. Az  elsőfokú hajózási hatóság 
a létesítési engedély hatályát
a) a  kérelmező – engedély hatályának lejárta előtt benyújtott – kérelmére mindaddig, amíg az  engedély 

megadásakor fennálló szabályok vagy körülmények időközben nem változtak meg, egy-egy évre ismételten 
– de legfeljebb 5 év teljes tartamra – meghosszabbíthatja,

b) új eljárásban bírálja el, ha a  kérelmező elmulasztotta a  létesítési engedély hatályát – annak lejárta előtt  – 
az a) pont alapján meghosszabbíttatni és az építmény a 19. § szerinti használatbavételi engedély megadására 
még nem alkalmas.

 (2) A  kérelmező csak a  véglegessé vált létesítési engedély és az  ahhoz tartozó – engedélyezési záradékkal ellátott  – 
helyszínrajz és műszaki tervek alapján, az  engedély hatályának időtartama alatt, továbbá a  saját felelősségére és 
veszélyére építkezhet.

 (3) A létesítési engedély jogosultja helyébe a jogutódja léphet.

18. § (1) A létesítési engedélytől és az ahhoz tartozó helyszínrajztól és műszaki tervektől való eltéréshez a hajózási hatóság 
engedélye szükséges, kivéve azt az eltérést, amely
a) nem érinti a létesítmény helyszínrajzi elhelyezését, rendeltetését, és
b) nem változtatja meg befogadó vagy teljesítő képességét, geometriai paramétereit, és
c) nem változtatja meg az alkalmazott berendezéseket,
d) nem létesítési vagy építési engedélyköteles.

 (2) Az eltérés engedélyezése iránti kérelemhez az eltérés jellegétől függően
a) a helyszínrajzi elhelyezés változása esetén módosított helyszínrajzot,
b) a módosított műszaki tervrészletet,
c) a műszaki leírás változása esetén, módosított műszaki leírást
kell csatolni.

 (3) A  hajózási hatóság újonnan készített – teljes körű – műszaki tervek bemutatására kötelezheti a  kérelmezőt, 
ha a módosítás az engedélyezett műszaki tervek több részletére terjed ki.

 (4) Az eltérés engedélyezése során – az eltérés jellegétől függően – a létesítési engedély visszavonható, és egyidejűleg 
új létesítési engedély adható ki.

 (5) A létesítési engedély nem váltja ki a jogszabály alapján kötelező egyéb engedélyeket, különösen
a) a vízjogi engedélyt,
b) az épületekre az építési engedélyt (illetve az elvi építési engedélyt),
c) környezetvédelmi engedély alapján létesíthető, üzemeltethető hajózási létesítmény esetén a véglegessé vált 

környezetvédelmi engedélyt,
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d) termőföld vagy belterületi, de mezőgazdasági művelés alatt álló föld felhasználásával járó építési 
tevékenység esetén az ingatlanügyi hatóság más célú hasznosításhoz adott engedélyét.

6. A használatbavételi engedély

19. § (1) A létesítési engedélyhez kötött hajózási létesítmény csak használatbavételi engedély alapján vehető használatba és 
üzemeltethető a továbbiakban.

 (2) A hajózási hatóság a használatbavételi engedélyben a hajózási létesítmény üzemben tartását az alábbi időtartamra 
engedélyezi:
a) hajóállomásnál, egyéb úszóműves kikötőhelynél, vízisportpályánál, vízi repülőtérnél, úszóműállásnál és 

hajóhídnál 5 évre,
b) kiépített partfalú kikötőnél, komp- és révátkelőhelynél, csónakkikötőnél és veszteglőhelynél 10 évre.

 (3) A használatbavételi engedélyt a kérelmezőnek a hajózási hatóságtól a használatbavétel előtt kell kérnie.
 (4) Több megvalósulási szakaszra bontott építkezés esetében az  egyes szakaszokban megépített – rendeltetésszerű 

és biztonságos használatra önmagukban alkalmas – létesítményrészekre szakaszonként külön-külön is lehet 
használatbavételi engedélyt kérni.

 (5) Ha a  használatbavételi eljárást megelőzően a  létesítmény vagy egyes berendezései, létesítményrészei műszaki 
átadásra kerülnek, akkor erről az engedélyező hatóságot 8 nappal azt megelőzően értesíteni kell. A hajózási hatóság 
a műszaki átadáson – szükség esetén – részt vesz és megállapításait közli, melyeket a használatbavételi engedély 
kiadásakor figyelembe kell venni.

20. § (1) A használatbavételi engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell:
a) a létesítmény helyének és rendeltetésének megjelölését, illetőleg a hajózási létesítmény megnevezését,
b) a  létesítési engedély számát és keltét és azt, hogy az  5.  § (2)  bekezdés szerinti adatlapban 

meghatározottakban változás nem történt,
c) kikötő esetében az üzemeltetési formát.

 (2) A kérelem benyújtásakor igazolni kell:
a) azt, hogy az építési munkát a létesítési engedélynek, az ahhoz tartozó helyszínrajznak és műszaki terveknek, 

továbbá az  esetleg engedélyezett eltérésnek megfelelően, a  szakmai, minőségi és biztonsági előírások 
megtartásával szakszerűen végezték, valamint az  építmény rendeltetésszerű és biztonságos használatra 
alkalmas,

b) ha a hajózási létesítményt a véglegessé vált és végrehajtható létesítési engedélytől, valamint a  jóváhagyott 
műszaki tervdokumentációtól eltérően alakították ki, de az eltérés a 4. § (1) bekezdés előírásai szerint nem 
engedélyhez kötött, a felelős műszaki vezető eltérést ismertető nyilatkozatát,

c) a közműcsatlakozás megtörténtét.
 (3) A kérelemhez mellékelni kell

a) a  megvalósulási tervdokumentációt 3 példányban, valamint az  engedélyezési eljárásba bevonandó 
szakhatóságok száma szerint további 1-1 példányban,

b) azoknál a  hajózási létesítményeknél, amelyekre jogszabály üzemeltetési szabályzatot vagy kikötőrendet 
(együtt szabályzat) ír elő, a kérelemhez csatolni kell a jóváhagyott szabályzatot vagy annak tervezetét.

 (4) Több megvalósítási szakaszra bontott hajózási létesítmény megvalósult részének használata és üzemben 
tartása érdekében a  hajózási hatóság az  érintettet a  használatbavételi engedély iránti kérelem és mellékleteinek 
benyújtására kötelezheti.

21. § (1) A használatbavételi engedély iránti kérelem elbírálása során a hajózási hatóság vizsgálja:
a) az engedélyezési tervben foglaltakat és
b) a közműcsatlakozás megtörténtét, valamint
c) azt, hogy

ca) az  építési munkát a  létesítési engedélynek, az  ahhoz tartozó műszaki tervdokumentációnak, 
továbbá az esetleg engedélyezett eltérésnek megfelelően végezték-e el, valamint

cb) a  létesítmény a  létesítési engedélyben megjelölt rendeltetésének megfelelő és biztonságos 
használatra alkalmas állapotban van-e.
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 (2) A  használatbavételi engedély csak akkor adható meg, ha a  létesítmény a  19–20.  §-ban foglalt követelményeknek 
megfelel.

 (3) A használatbavételi engedély visszavonásig, illetve a létesítmény megszüntetéséig hatályos.

22. § (1) A használatbavételi engedély megadásáról hozott határozatnak tartalmaznia kell:
a) a biztonságos használatot nem veszélyeztető kisebb hibák és hiányosságok esetében – határidő kitűzésével – 

a megállapított hibák és hiányosságok megszüntetése érdekében szükséges további munkálatok elvégzésére 
vonatkozó kötelezést,

b) az üzemben tartási jogosultság időtartamát, valamint annak meghosszabbítására való kötelezettséget.
 (2) A  hajózási hatóság a  használatbavételi engedély megadását az  észlelt hibák és hiányosságok megszüntetéséig 

–  az  egész létesítményre vagy annak egy részére – a  hiányosságok jellegétől függően megtagadhatja és 
a létesítmény használatbavételét megtilthatja.

 (3) A  még befejezetlen létesítmény rendeltetésszerű és biztonságos használatra önállóan alkalmas részére vagy 
az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott esetben ideiglenes használatbavételi engedély adható. Ilyen esetben 
a végleges használatbavételi engedély csak a létesítmény teljes befejezése után adható ki.

7. A fennmaradási engedély

23. § (1) Ha a hajózási létesítményt (létesítményrészt) engedély nélkül vagy az engedélytől eltérő módon (a  továbbiakban: 
szabálytalanul) létesítették, a hajózási hatóság arra – az építtető vagy a létesítménnyel rendelkezni jogosult kérelme 
alapján – fennmaradási engedélyt ad, ha a szabályossá tétel feltételei fennállnak vagy megteremthetők és a létesítő 
létesítési jogosultságát igazolta.

 (2) A  hajózási hatóság az  építtetőt – kérelem hiányában – a  fennmaradási engedély iránti kérelem benyújtására 
felhívhatja vagy az eljárást hivatalból lefolytathatja.

 (3) A fennmaradási engedély az (1) bekezdésben foglaltak érvényesítése mellett kiadható akkor is, ha
a) a hajózási létesítmény, létesítményrész átalakítással szabályossá tehető, vagy
b) a szabálytalansággal okozott érdeksérelem jelentéktelen, közérdeket nem sért, vagy a hajózási hatóság által 

meghatározott határidőn belül elhárítható.
 (4) Ha az  építtető az  értesítés szerinti határidőig nem nyújtja be a  fennmaradási engedély iránti kérelmét, illetőleg 

az  azzal kapcsolatos hiánypótlási felhívásnak a  megadott határidőben nem tesz eleget, vagy a  szabályossá tétel 
érdekében szükséges munkálatok elvégzését a  kötelezett nem vállalja, a  hajózási hatóság a  létesítmény bontását 
elrendeli.

 (5) A hajózási hatóság az eljárás során
a) megvizsgálja, hogy az  (1) és (4)  bekezdés szerint a  fennmaradási engedély megadásának feltételei 

fennállnak-e vagy megteremthetőek-e,
b) a  feltételek megléte esetén értesíti az  építtetőt a  fennmaradási engedély feltételeiről és 

jogkövetkezményeiről, egyidejűleg legfeljebb 60 napon belüli határidő kitűzésével a fennmaradási engedély 
iránti kérelem benyújtására hívja fel.

 (6) A  fennmaradási engedély egyben a  hajózási létesítményre vonatkozó használatbavételi engedély is, amennyiben 
ennek feltételei fennállnak. A létesítményre vonatkozó fennmaradási engedély megadásával egy időben a hajózási 
hatóságnak rendelkeznie kell a  létesítmény befejezésére vonatkozó továbbépítésről is. A  hajózási létesítmény 
építési munkáinak teljes befejezése után a 19. §-ban foglaltak szerinti használatbavételi engedélyezési eljárást kell 
lefolytatni.

 (7) A  meghatározott idő elteltét, illetőleg az  engedély visszavonását követően, továbbá ha a  fennmaradási 
engedélyben előírt átalakítási kötelezettséget nem teljesítették, a  hajózási létesítményt, létesítményrészt 
az  engedélyesnek kártalanítási igény nélkül le kell bontania. Az  átalakítási kötelezettség elmulasztása esetén 
a hajózási hatóság a lebontást elrendeli.

 (8) Ha a  szabálytalanul megépített hajózási létesítményre, létesítményrészre fennmaradási engedély nem adható, 
a hajózási hatóság elrendeli
a) a szabályossá tétel érdekében szükséges munkálatok elvégzését, vagy
b) ha a létesítmény fennmaradása átalakítással sem engedélyezhető, a lebontását.

 (9) A  szabálytalanul létesített hajózási létesítménnyel, létesítményrésszel kapcsolatban elrendelt átalakítást vagy 
bontást az ingatlan tulajdonosa (haszonélvezője, használója) köteles végrehajtani.
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24. § (1) A  fennmaradási engedély iránti kérelem benyújtásakor a  13.  §-ban meghatározottakon kívül igazolni kell, 
hogy a  létesítményt a  vonatkozó szakmai, minőségi előírások megtartásával, szakszerűen építették meg, és 
az a rendeltetésszerű és biztonságos használatra alkalmas.

 (2) A  fennmaradási engedély iránti kérelemmel benyújtott helyszínrajzon és a  műszaki terveken a  tényleges – még 
befejezetlen létesítmény (létesítményrész) esetében pedig a további tervezett – állapotot is ábrázolni kell.

 (3) Kikötő esetében a tulajdonosnak nyilatkoznia kell az üzemeltetési formáról.

25. § (1) A fennmaradási engedély iránti kérelem elbírálása során a hajózási hatóság vizsgálja különösen, hogy a megépített 
létesítmény (létesítményrész)
a) megfelel-e a hatályos jogszabályokban foglalt követelményeknek, illetve
b) átalakítással szabályossá tehető-e.

 (2) Létesítési jogosultság hiányában a  fennmaradási engedély iránti kérelmet el kell utasítani, a  létesítmény bontását 
és az  eredeti állapot helyreállítását el kell rendelni. Amennyiben a  fennmaradási engedély kiadásának egyéb 
feltételei fennállnak és a kérelmező igazolja, hogy az ügyben a tulajdonjog rendezése vagy jognyilatkozat pótlása 
iránt keresetet indított, a  hajózási hatóság az  engedélyezési eljárást kérelemre a  peres eljárás jogerős lezárásáig 
felfüggesztheti.

 (3) A fennmaradási engedély akkor adható meg, ha a hajózási hatóság a szabálytalanul megépített hajózási létesítmény 
(létesítményrész) átalakítását vagy elbontását nem rendeli el. A  fennmaradási engedély kiadására irányuló eljárás 
során egyébként a  létesítési és a  használatbavételi engedélyezési eljárásra vonatkozó rendelkezéseket kell 
megfelelően alkalmazni.

 (4) Amennyiben a hajózási hatóság a létesítmény rendeltetésének engedély nélküli megváltoztatását állapítja meg, úgy 
a létesítmény üzemeltetőjét a rendeltetéstől eltérő használat megszüntetésére kötelezheti.

26. § (1) Ha a  hajózási hatóság azt tapasztalja, hogy a  szabálytalan hajózási létesítmény korlátozza vagy veszélyezteti 
a  víziközlekedést, illetve annak műszaki állapota miatt alkalmatlan a  biztonságos üzemelésre, az  üzemben tartót 
kötelezi
a) a létesítmény üzemeltetésének ideiglenes vagy végleges megszüntetésére, vagy
b) a létesítmény egy részének vagy egészének átépítésére, javítására, korszerűsítésére.

 (2) A hajózási hatóság akkor is kötelezi az üzemben tartót a hajózási létesítmény átépítésre, javításra, korszerűsítésre, ha
a) a létesítmény eltér a létesítési és használatbavételi engedélyben foglaltaktól, vagy
b) a létesítmény műszaki jellemzői eltérnek az érvényben levő előírásoktól.

8. Az üzemben tartási engedély

27. § (1) A  hajózási létesítmény a  használatbavételi engedélyben meghatározott időszak lejártát követően csak üzemben 
tartási engedély birtokában üzemeltethető.

 (2) A hajózási hatóság az üzemben tartási engedélyt a 19. § (2) bekezdésében foglalt időtartamra adja ki.
 (3) A hajózási hatóság – a hajózási létesítmény műszaki állapotától és üzemeltetési körülményeitől függően – rövidebb 

üzemben tartási határidőt állapíthat meg.
 (4) A létesítmény vizsgálatának eredményeként a hajózási hatóság a hajózási létesítmény üzemben tartásának további 

engedélyezéséről dönt.
 (5) Ha az üzemben tartási engedély időbeli hatálya lejárt, illetőleg az ellenőrzés során a hajózási hatóság az üzemben 

tartást megtiltotta, a  hajózási létesítmény üzemét mindaddig szüneteltetni kell, amíg a  hajózási hatóság – újabb 
vizsgálat eredményeként – a további üzemelést engedélyezi.

28. § (1) Az üzemben tartási engedélyezési eljárás kérelemre indul.
 (2) Az  üzemben tartási engedély iránti kérelemnek az  5.  § (2)  bekezdésében foglaltakon kívül tartalmaznia kell 

a  használatbavételi, illetve – ha ilyen már kiadásra került – a  legutóbbi üzemben tartási engedély kiadása óta 
elvégzett engedélyhez és bejelentéshez nem kötött munkálatok rövid leírását.

29. §  A kérelem elbírálása során a hajózási hatóság vizsgálja, hogy
a) a hajózási létesítmény megfelel-e a korábbi engedélyben foglaltaknak,
b) történt-e engedélyköteles átalakítás vagy rendeltetéstől eltérő használat,
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c) a létesítmény egyes elemeinek műszaki állapota megfelel-e a további biztonságos üzemelés feltételeinek,
d) a létesítmény megfelel-e az egyéb hatályos jogszabályokban előírt feltételeknek.

30. § (1) A hajózási hatóság határozatának tartalmaznia kell
a) mely elemek esetében szükséges – műszaki, biztonsági okokból – felújítás, átalakítás, javítás, valamint az arra 

megállapított határidőt, továbbá a  létesítményre előírt munkálatok befejezéséig – szükség esetén  – előírt 
korlátozásokat,

b) az engedély időbeli hatályát.
 (2) Ha a  létesítmény nem felel meg a  hatályos jogszabályokban előírt és egyéb biztonsági feltételeknek, a  hajózási 

hatóság a  további üzemeltetés feltételeinek megállapításával a  létesítmény üzemeltetését az észlelt hiányosságok 
megszüntetéséig megtiltja.

9. A rendeltetéstől eltérő használat engedélyezése

31. § (1) A hajózási hatósági engedélyhez kötött építési munkával járó, rendeltetés megváltoztatására irányuló engedélyezési 
eljárásra a létesítési engedélyezési eljárás szabályait kell megfelelően alkalmazni.

 (2) A  létesítmény – létesítési engedélyhez nem kötött építési munkával járó, illetve építési munkával nem járó  – 
rendeltetésének megváltoztatására irányuló kérelmet a  6.  § megfelelő alkalmazásával a  jogosultság igazolása 
mellett lehet előterjeszteni a hajózási hatóságnál.

32. §  A  kérelemhez a  31.  §-ban foglaltakon túl mellékelni kell a  13.  § (2)  bekezdés a)  pontjában meghatározott 
tervdokumentációt 3 példányban, illetőleg az  eljárásban részt vevő szakhatóságok számától függően további 
1-1 példányban.

33. §  A kérelem elbírálása során a hajózási hatóság vizsgálja, hogy
a) a módosított rendeltetésű létesítmény megfelel-e a biztonsági követelményeknek, valamint
b) a rendeltetés módosításával létrejövő létesítmény az érintett területen engedélyezhető-e.

10. Megszüntetési engedély

34. §  Hajózási létesítmény megszüntetésére vonatkozó eljárást akkor kell lefolytatni, ha
a) a tulajdonos, illetve az üzemben tartó tevékenységével fel kíván hagyni,
b) a  hajózási létesítmény nem felel meg a  hatályos jogszabályok rendelkezéseinek és a  műszaki 

követelményeknek.

35. §  A hajózási létesítmény megszüntetésére vonatkozó kérelemnek tartalmaznia kell
a) a megszüntetés indokolását,
b) a megszűnő létesítmény hiányában bekövetkező helyzet hajózásbiztonsági elemzését,
c) a megszűnő létesítmény elbontása utáni helyszínrajzot,
d) az elbontott létesítményből származó maradványok, anyagok elhelyezésének tervét,
e) a  területnek a  létesítmény létesítése előtti állapotára történő helyreállításának tervét vagy az  ettől eltérő 

megoldás tervét és indokolását.

36. § (1) A kérelem elbírálása során a hajózási hatóság vizsgálja
a) a létesítmény megszüntetésének hajózásbiztonsági következményeit,
b) az esetleges további üzemeltetés feltételeit,
c) a létesítmény üzemeltetésében érdekeltek véleményét,
d) a nemzetközi szerződésekből eredő kötelezettségeket,
e) a benyújtott helyreállítási tervet
és határoz a megszüntetés engedélyezéséről.

 (2) Abban az esetben, ha azt nemzetközi szerződéses kötelezettségből következően a hajózási létesítményt fenntartani 
célszerű, illetve kötelező, a hajózási hatóság tájékoztatja a közlekedésért felelős minisztert.
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37. §  Ha a hajózási hatóság a megszüntetést engedélyezi, a határozatnak tartalmaznia kell:
a) a környezet rehabilitáció során történő kialakításának főbb paramétereit,
b) a munkálatok elvégzésének – szükség esetén szakaszokra bontott – határidejét.

III. FEJEZET 
AZ EGYES LÉTESÍTMÉNYEKRE VONATKOZÓ KÜLÖN SZABÁLYOK

11. A kikötőre, valamint a komp- és révátkelőhelyre, továbbá a hajókiemelő berendezésre vonatkozó 
részletes szabályok

38. §  E fejezet alkalmazásában:
1. partfal: a rakpart víz felőli oldala, amely lehet

a) függőleges,
b) rézsűs partélű,
c) úszóelemes,
d) támoszlopos,

2. rakpart: az úszólétesítmények kikötésére szolgáló partrész.

39. §  A létesítési engedélyezési tervnek – a 13. § (1) bekezdésében foglaltakon kívül – tartalmaznia kell:
a) a kikötő, illetve átkelőhely létesítésének célját (pl. kereskedelmi, ipari, személy-, kedvtelési célú hajók számára 

szolgáló kikötő, kompátkelés),
b) átnézeti térképet (1:10 000-től 1:25 000-ig méretarányban),
c) a  kikötő/átkelőhely és a  hajókiemelő berendezés telepítési helyszínrajzát 1:2000–1:5000 méretarányban, 

amely tartalmazza a  tervezett létesítményeket a meglévő és bontásra előirányzott létesítményekkel együtt, 
valamint 1:200–1:500 méretarányban a jellemző keresztszelvényeket,

d) a kikötő vízterületének, valamint a hozzá kapcsolódó víziút 500-500 m (az átkelés esetében annak tengelyétől 
mért 200-200 m, ha az  átkelés jeleit ennél nagyobb távolságban kell elhelyezni, akkor az  elhelyezés 
távolságáig) hosszú (tavon széles) szakaszának, hajókiemelő berendezés partterületét határoló (a kiemelésre 
szolgáló) vízterület 100 m szélességű (ha a meder ennél kisebb szélességű, akkor a teljes mederszélességre 
kiterjedő) mélységvonalas helyszínrajzát a  hajózási kisvízszint (HKV) és a  hajózási nagyvízszint (HNV), 
a  legnagyobb vízszint (LNV) és a  legmagasabb jeges vízszint megjelölésével, amelyen a  mélységvonalakat 
a vízterületre előírt kitűzési tervnek megfelelően kell alkalmazni,

e) talajmechanikai szakvéleményt,
f ) a létesítéshez szükséges ingatlan földnyilvántartási adatokat (ingatlan-nyilvántartási szemlét),
g) a  kikötő térségére jellemző vízmérce alap- és vízállásadatait országos rendszerben (nulla pont magassága, 

LKV, HKV, KÖV, HNV, LNV, MÁSZ) meghatározottak szerint,
h) tavi kikötő esetében az uralkodó széljárás meghatározását,
i) a kikötőt/átkelőhelyet használó úszólétesítmények főméreteit (hossz, szélesség, legnagyobb merülés),
j) a kikötő/átkelőhely kapcsolatát, a közúti, vasúti pályával, csővezetékkel,
k) a kikötő építményeinek tervét és leírását, valamint véglegessé vált hatósági engedélyeit,
l) tervezői nyilatkozatot a  hajózási építményeknek a  műszaki leírásban megfogalmazott tevékenységre való 

műszaki alkalmasságáról.

12. Úszóműves rakodóhelyre, hajóállomásra, úszóműállásra, hajóhídra, veszteglőhelyre, 
vízisportpályára és vízi repülőtérre vonatkozó részletes szabályok

40. §  Úszóműves rakodóhelyre, hajóállomásra, úszóműállásra, hajóhídra, vízisportpályára, vízi repülőtérre és 
veszteglőhelyre
a) nem vonatkoznak a 4. és 7. alcímben és – a veszteglőhely kivételével – a 10. alcímben foglaltak,
b) e rendelet egyéb előírásait a 40–43. §-ban és a 2. mellékletben foglaltak szerint kell alkalmazni.

41. §  A  létesítési engedélyezési tervnek, a  legfeljebb egy nyilvántartásra nem kötelezett úszóműből álló úszóműállás 
kivételével – az 5. § (2) bekezdésében és a 13. § (1) bekezdésében foglaltakon kívül – tartalmaznia kell:
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a) az általános helyszínrajzot és a létesítmény elhelyezésének műszaki terveit;
b) a  létesítmény vízterületének, valamint a  víziút hozzá kapcsolódó 500-500 m hosszú szakaszának 

mélységvonalas helyszínrajzát;
c) a  helyi vízmérce alapadatait (ha nincs, akkor a  legközelebbi országos vízmérce alapadataira vonatkoztatott 

helyi adatokat): helye, 0 pont magassága, legkisebb vízállás, legnagyobb vízállás;
d) a létesítmény részét képező és azt használó úszó létesítmény jellemző adatait;
e) az üzemeltetési rend tervét (ha a hajózási létesítményre azt jogszabály előírja, akkor a külön jogszabályban 

meghatározottak szerint);
f ) úszóműves rakodóhely, hajóállomás, nyilvántartásba vételre kötelezett úszóművekből álló úszóműállás és 

hajóhíd esetében:
fa) a csatlakozó partél elöntési vízszintjét,
fb) közúti kapcsolatát,
fc) az úszólétesítményen – a vízbe esett személyek kimentésére – elhelyezett mentőeszközöket,
fd) az  úszólétesítmények kikötési helyeinek, közlekedési útjainak és munkahelyeinek (munkaterület) 

megvilágítását,
fe) az alkalmazott úszólétesítmények (veszélyhelyzetben könnyen oldható) kikötését és az  illetéktelen 

beavatkozástól való védelmét.

42. §  A  28.  §-ban foglaltaktól eltérően az  úszóműves rakodóhely, a  hajóállomás, a  nyilvántartásba vételre kötelezett 
úszóművekből álló úszóműállás, a  hajóhíd, a  vízisportpálya és a  vízi repülőtér üzemben tartási engedélyének 
(időszakos szemle) kiadását kell kérelmeznie a  létesítmény üzemben tartójának akkor is, ha az  engedélyezett 
létesítmény
a) megbontást, vagy eltávolítást követően – a  használatbavételi engedélyben foglaltak szerint  – 

visszahelyezésre kerül,
b) a létesítmény területén történt hajózási balesetet követően 8 napon belül.

43. §  A hajózási létesítmény üzemeltetője – e rendelet egyéb előírásain kívül – a következő esetekben köteles bejelentést 
tenni az engedélyező hatóságnál:
a) a létesítmény üzemképességét befolyásoló esemény,
b) úszóműves rakodóhely, a  hajóállomás, a  nyilvántartásba vételre kötelezett úszóművekből álló úszóműállás, 

a hajóhíd, a vízisportpálya és a vízi repülőtér megbontása vagy eltávolítása,
c) hajózási baleset,
d) az üzemeltetés megszüntetése.

13. Csak csónakok fogadására alkalmas kikötőkre vonatkozó részletes szabályok

44. § (1) A csónakkikötők hatósági eljárásaira az 5–8. alcímben és a 10. alcímben foglaltak kell alkalmazni.
 (2) A csónakkikötő üzemeltetője vagy tulajdonosa a kiadott engedélyben szereplő adatokban bekövetkezett változást 

köteles az engedélyező elsőfokú hajózási hatóság részére 8 napon belül bejelenteni.
 (3) A hajózási hatósági engedély iránti kérelemmel kapcsolatban az 5. §-ban előírtak szerint kell eljárni.
 (4) Az  építési, bontási, fennmaradási, rendeltetésmódosítási jogosultság igazolása és az  értesítendők adatainak 

beszerzése során a 6. § szerint kell eljárni.
 (5) Engedélyhez kötött tevékenységekkel kapcsolatban a 3. §-ban foglaltakat kell alkalmazni.

45. §  A létesítési engedélyezési tervnek – a 13. §-ban foglaltaktól eltérően – tartalmaznia kell
a) a kikötő létesítésének célját,
b) átnézeti térképet (1:10 000-től 1:25 000-ig méretarányban),
c) a  kikötőről telepítési helyszínrajzot kell benyújtani (1:2000–1:5000 méretarányban) amely tartalmazza 

a kikötő tervezett létesítményeit a meglévő, és bontásra előirányzott létesítményekkel együtt,
d) a kikötő vízterületének, valamint a hozzá kapcsolódó víziút 200-200 m hosszú, tavon 200 m-es sugarú körbe 

eső szakaszának mélységvonalas helyszínrajzát,
e) a létesítéshez szükséges ingatlan földnyilvántartási adatait (telekkönyvi szemléjét),
f ) tavi kikötő esetében az uralkodó széljárás meghatározását,
g) a kikötő megközelíthetőségének leírását,
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h) a kikötő építményeinek tervét és leírását, valamint véglegessé vált hatósági engedélyeit,
i) tervezői nyilatkozatot a  műszaki leírásban megfogalmazott tevékenységre való műszaki alkalmasságáról és 

az egyes építmények előírásoknak, szabványoknak való megfeleléséről.

IV. FEJEZET 
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

46. § (1) Ez a rendelet 2018. január 1. napján lép hatályba.
 (2) Hatályát veszti a  kikötő, komp- és révátkelőhely, továbbá más hajózási létesítmény létesítéséről, 

használatbavételéről, üzemben tartásáról és megszüntetéséről szóló 50/2002. (XII. 29.) GKM rendelet.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet az 510/2017. (XII. 29.) Korm. rendelethez

A kikötőre, valamint a komp- és révátkelőhelyre, továbbá a hajókiemelő berendezésre vonatkozó 
követelmények

A kikötőnek, az átkelőhelynek és a hajókiemelőnek az alábbi követelményeknek kell megfelelnie:
 1. Geometriai méretek, elhelyezés

1.1. A  medencés kikötő helyét úgy kell kiválasztani, hogy a  zajló jég a  medencébe ne hatolhasson be, 
árvízlevonuláskor a kikötő teljes védettséget nyújtson, a szél és hullámzás hatása a kikötőben közlekedő és 
veszteglő hajók számára a legkisebb legyen.

1.2. A  nagyhajók fogadására szolgáló kikötő vízterületének fenékszintjét (a  továbbiakban: KFSZ) a  kikötővel 
kapcsolódó víziútra érvényes HKV-hez – a  víziút osztályának megfelelően megállapított vízmélység alatt 
0,4 m-re kell megállapítani (KFSZ = HKV – előírt hajóútmélység – 0,4 m).

 Kishajók fogadására szolgáló kikötő vízmélységét a – hajózási hatóság által elfogadott – mértékadó kishajók 
merülésének figyelembevételével kell megállapítani. A hajófenékmeder távolságnak – HKV-nél – el kell érnie 
a 0,4 m-t.

 Az előírt vízmélységet a  medence területén kikötésre, veszteglésre és közlekedésre használt teljes 
vízterületen biztosítani kell.

1.3. A nagyhajók közlekedésére szolgáló (beleértve az ipari) folyami medencés kikötő bejárati csatornáját a víziút 
olyan szelvényébe kell tervezni, amelyben a  sodorvonal (HKV-nél) a  tervezett kikötő partoldala közelében 
van.

1.4. A  nagyhajók közlekedésére szolgáló, illetve az  ipari (folyami) medencés kikötő bejárati csatornájának 
tengelye és a folyó sodorvonala által bezárt szög a 30 fokot, a hajózási nagyvízszintnél – a bejárati csatorna 
szelvényében – mért 2,2 m/s-nél nagyobb vízsebesség esetén a 15 fokot nem haladhatja meg.

1.5. A nagyhajók közlekedésére szolgáló, bejárati csatornával rendelkező, medencés kikötőben a bejárati csatorna 
mélységének (BCM) – figyelembe véve az  iszapteret – el kell érnie a kikötő vízterületének fenékmélységére 
előírt mélység alatt legalább 0,2 m-t (BCM = HKV – előírt hajóútmélység – 0,6 m).

1.6. A  nagyhajók közlekedésére szolgáló kikötő bejárati csatorna szélességét – a  HKV alatt az  előírt 
hajóútmélységet 0,2 m-rel meghaladó mélységben – legalább 40 m-ben kell megállapítani (ettől indokolt 
esetben meglévő tavi kikötőnél a hajózási hatóság eltérést engedélyezhet).

1.7. A nagyhajók közlekedésére szolgáló medencés kikötőben kialakított fordítóhelyet úgy kell kialakítani, hogy 
abba a  fogadni kívánt legnagyobb hosszúságú hajó hosszának legalább 1,2-szeresét elérő átmérőjű kör 
beírható legyen (a medencére előírt vízmélységben).

1.8. A szabadfolyású folyószakaszhoz kapcsolódó, nagyhajók közlekedésére szolgáló vagy ipari és kereskedelmi 
medencés kikötőben mederbe fektetett műtárgyat, keresztező létesítményt elhelyezni csak a  létesítési 
tervben engedélyezett mederfenék szintje alatt 5 m űrszelvényt megtartva szabad; a  műtárgy fedetlen 
részelemmel nem létesíthető.



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2017. évi 231. szám 38931

1.9. A  nagyhajók közlekedésére szolgáló kikötő méreteit úgy kell megállapítani, hogy a  rakpart mellé 
egyidejűleg annyi hajó állhasson, amennyi a tervezett forgalom lebonyolításához szükséges, és a kikötőben 
a  hajóközlekedés zavartalan legyen. A  rakpart hossza a  rakodóhoz egyszerre álló áru- vagy személyszállító 
hajók teljes hosszának legalább 1,2-szerese kell, legyen.

1.10. A rakpart, illetve az ipari kikötő kezelőpartjának szintmagasságát legalább a HNV felett 0,5 m magasságban 
–  az  országos közforgalmú és a  nemzetközi jelentőségű belföldi kikötőknél („E” kikötőknél) a  mértékadó 
árvízszint felett legalább 0,5 m-rel – kell kialakítani. A  rakpartot – a  ki- és berakodásra kerülő áruk 
figyelembevételével – többszintesen is ki lehet alakítani, ekkor az  első mondatban meghatározott feltételt 
a legmagasabb szint vonatkozásában kell alkalmazni.

1.11. A  tavi kikötőnél a  móló felső szintjének megállapításakor a  hajózási idényben előforduló legnagyobb 
vízszinten kívüli – a zónába sorolás szerinti – legnagyobb hullámmagasságot is figyelembe kell venni.

1.12. Csatornakikötők, valamint duzzasztott szakaszon létesített kikötők rakpartmagasságát a  – csak kishajók 
fogadására alkalmas kikötők kivételével – legnagyobb duzzasztási vízszint felett legalább 1,0 m-re kell 
kiépíteni.

1.13. Függőleges kikötő partfal (beleértve az  ipari kikötő kezelő partját) felső éléből (illetve függőleges 
síkjából) párkány, konzol vagy egyéb létesítmény – amely a  hajókat veszélyeztetheti – nem állhat ki; 
a  rakodó-berendezés pályája és a  partél között legalább 1,0 m távolságot, az  ott elhelyezett tartószerkezet 
széle és a part éle között legalább 0,6 m távolságot kell biztosítani.

1.14. A  hajók kikötésére szolgáló partfalakra és fogadó pillérekre kikötőbakokat, kikötőkarikákat kell elhelyezni 
olyan számban, hogy a  hajók kikötése minden vízállásnál biztonságosan legyen elvégezhető. A  bakok 
egymástól való távolsága a nagyhajózás által használt kikötőkben 25–30 m. A függőleges partfalba épített, 
valamint a rézsűben elhelyezett bakoknak süllyesztett kivitelűeknek kell lenniük.

1.15. A  nagyhajók fogadására szolgáló kereskedelmi kikötők függőleges kikötőpartfalain a  parti bakok 
függélyében úszó bakokat vagy függőlegesen 1,6–2,0 méterenként kikötőhorgokat, bakokat kell elhelyezni. 
Teljes partfalmagasságban használható úszó bak beépítése esetén, a parton nem kötelező bakok beépítése.

1.16. Az 1.15. pontban meghatározottaktól eltérő kikötőkben, a kikötőt használó hajók kötélbak elosztása szerint 
kell a baktávolságot megválasztani.

1.17. A  téli és a  menedék (szükség) kikötői célokra is használt kikötő vízmélységét a  hajózási hatóság előzetes 
előírása alapján, egyedileg kell megállapítani.

1.18. A pillérsoros kikötő – a kishajó fogadására alkalmas kikötők kivételével – pilléreinek magasságát, a hajózási 
nagyvízszint felett legalább 2 m-re, egymástól való távolságát – a  fogadni tervezett úszó létesítmények 
hosszának megfelelően – legalább két feltámaszkodási pontot biztosítva kell tervezni.

1.19. A közúti járművek hajóra rakására vagy onnan kirakására szolgáló kikötő és kompátkelés tervezett üzemelési 
vízállástartományában, a behajózást biztosító híd lejtőszöge nem haladhatja meg a 8%-ot. A lejáróút mentén 
–  személyek szállítására is szolgáló kikötőnél – legalább 1,1 méter széles járdákat kell az  utasok részére 
biztosítani. A  járda szegélyére eltávolíthatóan beépített korlátot kell felszerelni vagy optikai sávval kell 
biztosítani a gyalogos forgalom elválasztását.

1.20. Határkikötőnek, illetve a  határkikötő veszteglőhelyének alkalmasnak kell lennie a  víziút osztályának 
megfelelő mértékadó hajó, illetve hajókaraván (megbontás nélküli) kikötésére és a  határvizsgálat idejére 
történő veszteglésére.

 2. Terhelhetőség
2.1. A talajkutató fúrásokat a létesítménnyel összhangban a vonatkozó szabályok szerint kell végezni.
2.2. Tavi kikötő hullámverésnek kitett részeit rézsűburkolattal kell ellátni.
2.3. A  nagyhajók kikötésére szolgáló kikötőbakokat öntöttvasból vagy acélköpennyel ellátott vasbetonból kell 

készíteni, és a  talaj minőségétől függően legalább 1 m3-es alap (beton) tömbben kell elhelyezni. Feltöltött 
talaj esetében a  kikötőbakokat ki kell horgonyozni. A  bakok széle függőleges partfal esetében legalább 
30 cm, rézsűs partnál legalább 80 cm távolságra kell, hogy legyen a partéltől.

2.4. A  bakok geometriai méreteit a „Belvízi hajók műszaki felügyeleti előírásai”-ban a  hajókra meghatározottak 
szerint kell megállapítani.

2.5. Az úszó bakot úgy kell kialakítani, hogy a kötél megfeszült állapotában is követni tudja a vízszint változását. 
Az üzemen kívül helyezett úszó bakot lezuhanás, illetve a megszorult úszó bakot elmozdulás ellen biztosítani 
kell.
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2.6. Pillérsoros kikötő pilléreit bármely irányú dinamikus (horizontális) terhelésre is kell méretezni (a fogadni 
tervezett terhelt úszólétesítmény legnagyobb tömegét és a hajó 5 km/h sebességgel történő bármely irányú 
ütközését figyelembe véve).

2.7. Az  átkelő és a  Ro-Ro rakodó bejáró útjának (rámpának) az  átkelőhely forgalmi terhelésére alkalmasnak, 
továbbá a  komp, illetve Ro-Ro hajó kikötése során keletkezett súrlódás miatt fellépő igénybevételekkel, 
valamint a víz és a jég romboló hatásával szemben ellenállónak kell lennie.

2.8. Az átkelő és a Ro-Ro rakodó bejáró útjával (rámpával), valamint az ahhoz vezető utakkal szemben támasztott 
műszaki követelmények tekintetében a közúti közlekedésre és a vízügyre vonatkozó előírások betartandók.

2.9. Köteles kompoknál a  kompkötél feszítésére, illetőleg rögzítésére szolgáló csörlőt és kötélbakot 
rendeltetésüknek megfelelő szilárdsággal kell kialakítani, és betonalapba ágyazva kell elhelyezni mindkét 
parton.

2.10. A  ferdepályás hajókiemelőnek (sólya) – a  fogadni kívánt leghosszabb szokásos hajótestnek megfelelően  – 
kellő számú alátámasztással kell rendelkeznie a szükséges teherelosztás biztosítására, amelyről a tervezőnek 
a tervben nyilatkoznia kell.

 3. Használhatóság
3.1. A  kikötőt úgy kell tervezni, hogy az  megfeleljen a  területrendezési és fejlesztési, az  építési és biztonsági, 

a  honvédelmi, a  vízügyi, a  közegészségügyi és a  járványügyi, valamint a  táj- és környezetvédelmi, 
katasztrófavédelmi előírásoknak, és – „E”, illetve országos közforgalmú kikötő esetében – a  nemzetközi 
jelentőségű víziutakról szóló európai megállapodás követelményeinek is.

3.2. A  kikötőket és rakodókat úgy kell kialakítani, hogy azok szerves kapcsolatban legyenek a  szárazföldi 
közlekedés létesítményeivel.

3.3. A  kikötő helyét a  víziút mentén ott kell kijelölni, ahol a  vízi úthoz gépjármű közlekedésre alkalmas úti, 
„E” kikötő esetén pedig vasúti csatlakozás is biztosítható.

3.4. A  tavi kikötő bejárata közvetlenül a  hajóúthoz vagy a  kikötőt használó hajók közlekedésére alkalmas 
mederrészhez csatlakozzon.

3.5. A  tervezésnél figyelembe kell venni a kikötőhöz tartozó víziút hordalékviszonyait, a kikötőbejárat, valamint 
a kikötő feliszapolódásának várható mértékét, amelyet a tervben rögzíteni kell.

3.6. A  közúti és vasúti járművek hajóra rakására vagy onnan kirakására szolgáló kikötőben a  közúti járművek 
kiszolgálására, mérlegelésére, átrakására, várakozására alkalmas területet, illetve berendezéseket kell 
kialakítani.

3.7. Kedvtelési célú vízijárművek részére szolgáló kikötőben az  egymás melletti kikötőhelyek kijelölésénél 
a  fogadni tervezett kishajók részére (ha a  kikötött kishajó tengelye merőleges a  kikötőhelyre) olyan 
szélességű helyet kell biztosítani, hogy közöttük
– 6,2 méter testhosszúság alatt legalább 1 méter,
– 6,2 méter és azt meghaladó testhossz esetén legalább 1,5 méter,
– 10 méter vagy azt meghaladó testhossz esetén legalább 2 méter

 oldaltávolság álljon rendelkezésre. Ez  alól azok a  kikötőhelyek kivételt képeznek, ahol a  hajók oldalirányú 
elválasztására és kikötésére is rendelkezésre áll megfelelő létesítmény (pl. az eredeti létesítmény dokkszerűen 
van kialakítva).

3.8. Kedvtelési célú vízijárművek részére szolgáló kikötőben a  kikötőhelyek megközelítésére szolgáló hajóút 
szélességét a kikötőhelyet használó hajók hosszának legalább 1,5-szeresére kell tervezni.

3.9. Kedvtelési célú vízijárművek részére szolgáló kikötőhöz tartozóan a  helyi önkormányzati rendeletnek 
megfelelően személygépkocsi parkolót kell biztosítani.

3.10. Kedvtelési célú vízijárművek részére szolgáló közforgalmú kikötőben kikötőhelyeket kell fenntartani 
a tartósan bérelt kikötőhellyel nem rendelkező kishajók fogadására.

3.11. A ferdepályás hajókiemelőnek (sólya) a fogadni kívánt leghosszabb hajótest sérülésmentes (kellő mértékű és 
koordinált működésű alátámasztással való) kiemelését kell biztosítania.

 4. Teljesítmény
4.1. Az országos közforgalmú, az önkormányzati tulajdonú, valamint a nemzetközi jelentőségű víziutakról szóló 

európai megállapodás szerinti „E” minősítésű kereskedelmi kikötő teljesítményét úgy kell tervezni, hogy 
az megfeleljen nemzetközi szerződésben vállalt és meghirdetett rakodási feltételeknek; egyéb közforgalmú 
kikötő esetén a közlekedésért felelős miniszter által meghirdetett teljesítménykövetelményeknek.
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4.2. Az  országos közforgalmú, az  „E” és a  közforgalmú medencés kikötőt telelésre igénybe vehető terület 
biztosításával kell tervezni.

4.3. A  telelés céljára is szolgáló kikötő helyét és befogadóképességét a  hajóforgalom biztonsága, továbbá 
a hajózási idény kihasználhatósága figyelembevételével kell tervezni.

4.4. Az átkelőhely bejáró rámpáját az utasok és a gépjárművek egyidejű ki-, beszállítására alkalmas módon kell 
tervezni.

 5. Biztonság
5.1. Telelésre is szolgáló kikötő céljára csak olyan medencét szabad kijelölni, amelyben az úszólétesítmény a zajló 

jégtől, illetve jégnyomástól védett, illetve védelme megfelelő műtárgyakkal biztosítható.
5.2. Medencés kikötő bejárati csatornájából való ki- és behajózás, valamint a  folyami nyíltvízi kikötőnél a  hajó 

mozgásának, várakozásának akadálytalanságát biztosítani kell.
5.3. Medencés kikötő bejárati csatornájának torkolatában a  folyón a  torkolat felett 300 m és a  torkolat alatt 

500 m körzetben mederkábelt, medercsövet vagy hasonló műtárgyat olyan mélységben szabad elhelyezni, 
hogy a hajók horgonyainak használatát ne korlátozza; a fektetési mélységet az ott közlekedő hajótípusoktól, 
valamint a  meder talajától függően külön jogszabályban meghatározottak figyelembevételével a  hajózási 
hatóság állapítja meg. Ha a kikötő a nyomvonalas létesítmény után létesül, akkor üzemeltetési rendjében ezt 
a tényt figyelembe kell venni, illetve az engedély megtagadható, vagy feltételekhez köthető.

5.4. A folyami nyíltvízi kereskedelmi kikötő feletti vagy alatti csatlakozó folyószakaszon megfelelő veszteglőhelyet 
kell létesíteni.

5.5. A folyami nyíltvízi kikötő hajózási és vízi létesítményeit zajló jég elleni védelemmel kell ellátni.
5.6. Keskeny folyókon vagy folyószakaszon a folyami nyíltvízi kikötő közelében fordítóhelyet kell biztosítani.
5.7. A  hajó és a  part között közlekedő személyek részére a  függőleges partfalakba hajóállásonként lépcsőt kell 

beépíteni. Tavi kikötőnél az átcsapó hullámok elsodró hatása ellen hullámtörő falat kell létesíteni.
5.8. A  személykikötőnél a  személyforgalom lebonyolításához – beleértve a  mozgáskorlátozottak ki- és 

beszállításához – szükséges berendezéseket is biztosítani kell.
5.9. A  kikötőben és a  kikötő bejáratában a  HSZ előírásai szerinti és a  hajózási hatóság által engedélyezett 

jelzőeszközöket kell elhelyezni.
5.10. A  kikötőbakokat a  véletlen kötélkiakadás ellen biztosító formára kell kialakítani, azonban a  kötél egyszerű 

kiakasztását biztosítani kell.
5.11. A kikötőben a hajók kikötési helyeit, a közlekedési utakat és a munkahelyeket (munkaterületeket) az egyéb 

jogszabályokban és szabályzatokban előírt erősségű fénnyel kell megvilágítani.
5.12. A  kikötő rakpartján, illetve az  állandóan nyitott kikötőpontonon a  vízbe esett személyek kimentésére 

a következő (jóváhagyott) mentőeszközöket kell elhelyezni:
5.12.1. nagyhajók fogadására alkalmas kikötőben kikötőhelyenként legalább egy kötéllel ellátott 

mentőgyűrű, valamint egy személyek mentésére szolgáló csáklya,
5.12.2. személykikötőnél kikötőhelyenként két kötéllel ellátott mentőgyűrű, továbbá tavi és medencés 

kikötő esetében egy személyek mentésére szolgáló csáklya,
5.12.3. kishajó- és csónakkikötőnél kikötőnként legalább egy kötéllel ellátott mentőgyűrű, továbbá tavi 

és medencés kikötő esetében egy személyek mentésére szolgáló csáklya, valamint minden egyes 
mólón, illetve elkülönülő partszakaszon legalább egy kötéllel ellátott mentőgyűrű.

 A kihelyezett mentőeszközöket jól láthatóan meg kell jelölni és azokat folyamatosan használatra 
kész állapotban kell tartani. A  mentőeszközöket a  partéltől 10 méter távolságon belül kell elhelyezni. 
A  személykikötő függőleges partfalánál az  utasok ki- és beszállására megnyitott beszállóhelyet legalább 
1 méter magas korlátokkal kell a partfal szélétől elválasztani úgy, hogy a korlát és a partél közötti legalább 
0,6 m széles járófelület alkalmas legyen a kikötői műveletekhez szükséges munkák biztonságos végzésére.

5.13. A  veszélyes áruk rakodására szolgáló kikötőben biztosítani kell a  veszélyes áruk nemzetközi belvízi 
szállításának szabályzatában (a  továbbiakban: ADN) a  hajók számára előírt biztonsági és környezetvédelmi 
rendszerek kiszolgálását.

5.14. A  veszélyes áruk rakodására szolgáló kikötők raktározási építményeit, területeit úgy kell tervezni és 
kialakítani, hogy a  levegő, a  talaj, a  felszíni, illetőleg felszín alatti vizek szennyeződése kizárható legyen. 
Az  esetleges környezetszennyezés szakszerű mentéséhez megfelelő anyagokat és eszközöket kell 
az építményben vagy a területen tárolni.
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5.15. A  veszélyes áruk rakodására szolgáló kikötő tervezésénél az  egyéb jogszabályok és szabályzatok 
tűzvédelemmel kapcsolatos előírásait is meg kell tartani.

5.16. A  veszélyes áru rakodására szolgáló kikötőt az  ADN-ben és az  egyéb hajózási jogszabályokban előírt 
biztonsági távolságok figyelembevételével kell tervezni.

5.17. Veszélyes áru rakodására szolgáló kikötőhöz vagy kikötőhelyhez 300 méternél kisebb távolságában nem 
tervezhető nyíltvízi fordítóhely, másik kikötő bejárata, utasforgalmi építmény (az üzemanyag-szolgáltató, 
illetve ipari tevékenységet végző helytől tartandó távolságot a hajózási hatóság esetenként állapítja meg).

5.18. Veszélyes áru rakodására szolgáló kikötő függőleges partéllel vagy pillérsorral tervezhető. A  pillérsor 
kiegészíthető a kikötés biztonságát segítő úszóművekkel.

5.19. A 2. osztályú (pl. cseppfolyósított gáz) veszélyes áru rakodására
– folyami nyíltvízi kikötő nem engedélyezhető, kivéve
– csatornán vagy duzzasztott folyamszakaszon, ahol a  hajózási hatóság elvi létesítési engedélye 

– és különleges előírásai – szerint kell eljárni.
5.20. A  4.3., 6.1., 6.2., 8. osztályú (pl. mérgező, undort keltő, vízzel keveredve robbanó) veszélyes áru rakodására 

kizárólag medencés kikötő tervezhető, megfelelő környezetvédelmi berendezésekkel. A  kikötő területén 
a szennyezet vízfelület elhatárolására alkalmas eszközt kell üzemkész állapotban tartani.

5.21. Gyúlékony folyékony áruk rakodására szolgáló kikötőben
5.21.1. a  csőcsatlakozást – a  vízszennyezés megakadályozása céljából – a  hajón vagy a  parton – elfolyás 

ellen biztosítva – kell elhelyezni,
5.21.2. a parti rakodóhely és a rakodó irányító központja között hírközlő kapcsolatot kell kiépíteni,
5.21.3. a part és a hajók közötti közlekedés céljára szolgáló járókat nem éghető anyagból kell készíteni vagy 

ilyen anyaggal kell bevonni,
5.21.4. a  rakodás vezetője számára biztosítani kell a  rakodás folyamatának folyamatos áttekintését és 

az azonnal hatékony beavatkozás eszközrendszerét,
5.21.5. a rakodó berendezéseket túltöltést megelőző rendszerrel kell ellátni, és biztosítani kell a rakodásnak 

a partról és a hajóról való leállítás lehetőségét is,
5.21.6. a  vízbe került gyúlékony folyékony anyagok elfolyásának, szétterjedésének megakadályozására 

a  vízfelület elhatárolására alkalmas eszközt kell üzemkész állapotban tartani (medencés kikötő 
esetén a bejárat teljes elzárására alkalmasnak kell lennie).

5.22. Az 5.20.  pont hatálya alá tartozó folyékony anyagok rakodása esetén, közúti vagy vasúti járműbe vagy 
járműből hajóba vagy hajóból rakodásra szolgáló kikötőben, kikötőhelyen a  rakodást állványzatra épített 
csőrendszeren át kell biztosítani, amely mobil csőrendszerrel csak ideiglenesen váltható ki. Az  állványzatot 
a  kikötő árvízi partélétől legalább 1 m távolságig kell megépíteni, ahonnan elforgatható vagy leszerelhető 
kialakítást kell alkalmazni a víz feletti szakasz áthidalására.

5.23. Pillérsoros kikötőnél biztosítani kell
– a pillérsoron való biztonságos közlekedés lehetőségét,
– a pilléreken át való partra jutás lehetőségét legalább két helyen,
– a pilléreken való kikötés lehetőségét.

5.24. Minden kereskedelmi kikötőben biztosítani kell a  hajón vagy a  rakodás során keletkezett árumaradék, 
továbbá minden kikötőben a  hulladék, az  olajos fenékvíz, illetve egyéb szennyvíz átvételét és szakszerű 
kezelését.

5.25. A  köteles komp felső vezetőkötelét a  víziút osztályának függvényében külön jogszabályban foglaltaknak 
megfelelően kell a víziút felett átvezetni.

5.26. Ha a  köteles komp vezetőkötele nem alakítható ki az  5.25.  alpont szerinti magasságban, akkor olyan 
vezetőkötelet kell alkalmazni, amely a  mederfenékre fekszik és a  komp az  áthaladáskor szedi azt fel és 
elhaladását követően leereszti (mélyvezetésű kötél). A  nemzetközi jelentőségű víziutakról szóló európai 
megállapodás szerinti „E” jelű víziúton kötél segítségével közlekedő átkelés nem üzemeltethető, kivéve olyan 
gépi hajtással rendelkező köteles kompot, amelynek kötele megfelel a külön jogszabályban foglaltaknak.

5.27. A felső vezetésű kötél leeresztésének lehetőségét mindkét partról biztosítani kell. Gépi kötélfeszítésnél, illetve 
leeresztésnél biztosítani kell, hogy áramkimaradás esetén a  kötél mindkét parttól kézi beavatkozással is 
leereszthető legyen.

5.28. Köteles komp kötelének parti rögzítési pontja és a  kötél által elérhető parti sáv körül biztonsági területet 
kell kijelölni, amelyen utasok, járművek nem tartózkodhatnak, valamint építmények nem helyezhetők el 
(ideiglenesen sem).
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5.29. A  köteles komp kötelét olyan távolságra kell elhelyezni a  kikötőhelyek tengelyétől, hogy a  tervezett 
üzemelési időszakban előforduló vízállástartományban biztonságosan használható legyen.

5.30. Az alacsony vezetésű kompkötél kifeszített állapotát a külön jogszabályban előírt jelzésrendszerrel meg kell 
jelölni.

5.31. A komp kikötőhelyen történő kikötésének alkalmasnak kell lennie a gépjárművek behajózásának biztonságos 
elvégzésére.

5.32. Az  ADR hatálya alá tartozó árut továbbító gépjármű akkor szállítható együtt a  kompon más járművekkel, 
ha az  azokon szállított veszélyes anyagokat szállító gépjárművek egymás között vagy egyéb járművektől 
biztonsági távolság tartására vonatkozó előírás nincs, továbbá együvé rakás tilalma alá nem esik; utasok ilyen 
gépjárművel együtt nem szállíthatók;

5.33. Az  átkelőhelyen közlekedő motoros hajó részére kikötőmólót vagy kikötőpontont kell létesíteni; 
az átkelőhely parti bejáratát zárólánccal kell ellátni, és a bejáratnál az „A hajó kikötése előtt a hídra lépni tilos” 
feliratú táblát kell elhelyezni. Ha a  partviszonyok a  veszélytelen be- és kiszállást lehetővé teszik, az  átkelő 
közvetlenül a parthoz is kiköthet. Az utasok beszállítására szolgáló kikötőhelyen – annak teljes hosszában – 
korlátot kell elhelyezni, amelynek kialakítására vonatkozóan a hajózási hatóság rendelkezik.

5.34. A  kompátkelőhely lejáró útjának közút felé eső végénél sorompót (zárókorlátot vagy záróláncot) kell 
elhelyezni, és azt üzemzárástól üzemkezdetig, továbbá, ha a komp tartósan nem közlekedik, zárva kell tartani.

5.35. A  lejáróút mindkét oldalán a  vízállás ingadozásának megfelelő számban kikötőbakokat kell elhelyezni. Ha 
a  kikötőbakok az  utasokra, a  vízijárművekre, vagy a  komppal szállított közúti járművek mozgására veszélyt 
jelentenek, a kikötőbakok a talajszint alá süllyesztett, megfelelő kiképzésű és szilárdságú más berendezéssel 
is helyettesíthetők.

5.36. A gyalogos lejáróút mellé, amennyiben a lejáróút lejtése a 15%-ot meghaladja, korláttal ellátott lépcsőt kell 
építeni.

5.37. Az átkelőhelyen táblát kell elhelyezni, amelyen kompátkelőhely esetében
– a komp hordképességét,
– a szállítható utasok, járművek, állatok számát,
– a szállítható járművek megengedett legnagyobb tengelynyomását, és
– a járművek és állatok szállítására vonatkozó egyéb előírásokat, révátkelés esetében
– a szállítható utasok számát

 kell feltüntetni.
5.38. A  határkikötőnek alkalmasnak kell lennie a  víziúton a  hatályos jogszabályok szerint fuvarozható bármely 

áruval határvizsgálatra jelentkező úszólétesítmény kikötésére, a  határ- és vámvizsgálat idejére történő 
veszteglésre. Ellenkező esetben a határkikötő üzemben tartójának ezt kiváltó megoldást kell biztosítania.

5.39. Függőleges kikötőpartfal vízfelszín alatti részeit a  kikötő üzemben tartója köteles 10 évenként 
megvizsgáltatni és a vizsgálat eredményéről a hajózási hatóságot tájékoztatni.

5.40. A  ferdepályás hajókiemelő (sólya) gépi és biztonsági berendezéseinek biztosítania kell vészhelyzet 
(pl.  energiaellátási zavar, kötélszakadás, elakadás, megcsúszás) esetén is a  balesetveszély-mentes állapotot, 
továbbá a kiemelési és leeresztési folyamat bármely fázisban történő veszély nélküli megszakíthatóságát.

5.41. A ferdepályás hajókiemelő (sólya) veszélyzónáját a munkafolyamatban részt nem vevők számára egyértelmű 
jelzéssel kell jelölni és az illetéktelenek részéről történő bejárást tiltani.

5.42. A  ferdepályás hajókiemelőt (sólya) az  emelőfelületén (sólyakocsik) mozgatott úszólétesítmény elmozdulás 
elleni védelmét biztosító rögzítő eszközökkel kell ellátni.

 6. Egyéb követelmények
6.1. A kikötőben a hajók részére ivóvíz- és áramvételező helyet kell biztosítani.
6.2. A  kikötőt használók számára megfelelő térvilágítást kell biztosítani. A  térvilágítás olyan kell legyen, hogy 

a  munkaterületeket és a  közlekedési utakat kellően megvilágítsa, de a  kikötőben és a  kikötő közelében 
műveletező hajók számára zavaró hatást ne keltsen. Ha az  átkelőhelyen és a  személykikötőben a  vízijármű 
napnyugta és napkelte közötti időszakokban is közlekedik, a  kikötőhelyet, az  utasok tartózkodási helyét,  
be- és kiszálló helyét, valamint a közlekedési utakat meg kell világítani.

6.3. Személykikötőben és átkelőhelyen az  utasok részére váróhelyiséget, ivóvízellátást, WC-t és hulladékgyűjtő 
ládákat, az  átkelőhely személyzete részére pedig pihenő és étkező helyiséget, továbbá – szükség esetén  – 
hálóhelyiséget kell biztosítani.
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6.4. Az átkelőhelyen (mindkét parton) és a személykikötőben a menetrend és díjszabás kifüggesztésére alkalmas 
táblát kell elhelyezni.

2. melléklet az 510/2017. (XII. 29.) Korm. rendelethez

Úszóműves rakodóhelyre, hajóállomásra, úszóműállásra, hajóhídra, veszteglőhelyre, vízisportpályára 
és vízi repülőtérre vonatkozó követelmények

 1. Úszóműves rakodóhelyekre és hajóállomásokra vonatkozó kiegészítő előírások
1.1. Nagyhajók fogadására alkalmas hajóállomásoknál a kikötőbakokat öntöttvasból, vagy acélköpennyel ellátott 

vasbetonból kell készíteni és a  talaj minőségétől függően legalább 1 m3-es alap (beton) tömbben kell 
elhelyezni. Az  úszóművek kikötését biztosító támgerendáknak és a  kialakított támfészkeknek alkalmasnak 
kell lennie a személykikötőben kiköthető összes úszólétesítmény egyidejű fogadására.

1.2. Az  egymás mellé köthető úszólétesítmények maximális számát úgy kell meghatározni, hogy a  kapcsolódó 
víziúton a  közlekedést és más hajózási létesítmény biztonságos üzemeltetését a  kikötött vízijárművek ne 
akadályozzák.

1.3. Határkikötőben az  úszóműves kikötőhelynek alkalmasnak kell lennie az  utasokat szállító és a  víziúton 
szállítható bármely áruval határvizsgálatra jelentkező úszólétesítmény kikötésére és a határvizsgálat idejére 
történő veszteglésre. Ellenkező esetben a  határkikötő üzemben tartójának ezt kiváltó megoldást kell 
biztosítania.

 2. Úszóműállással kapcsolatos kiegészítő előírások
2.1. Nyilvántartásba vételre kötelezett úszóműből álló úszóműállás

2.1.1. Az  úszóműállást úgy kell elhelyezni, hogy a  csatlakozó víziúton a  közlekedést és más hajózási 
létesítmény biztonságos üzemeltetését ne akadályozza.

2.1.2. Az úszómű kikötését biztosító támgerendáknak, és a kialakított támfészkeknek, illetve ezek helyett 
alkalmazott eszközöknek alkalmasnak kell lennie az  úszóműálláson kikötött úszólétesítmény 
biztonságos veszteglésére.

2.2. Nyilvántartásba vételre nem kötelezett úszóműből álló úszóműállás
2.2.1. A létesítési engedély kérelemhez csatolni kell

a) az  elhelyezésre tervezett vízterület és a  csatlakozó partszakasz helyszínrajzát (1:2000 
méretarányban és a csatlakozási pont 300 méteres térsége),

b) a rögzítés, megközelítés módját és a közlekedésre szolgáló eszközöket tartalmazó tervet,
c) annak bemutatását, hogy az úszóműállás nem korlátozza, akadályozza a víziközlekedést, 

illetve az  ahhoz kapcsolódó hajózási létesítmények biztonságos használatát, valamint 
megfelel a Hajózási Szabályzat (a továbbiakban: HSZ) előírásainak,

d) a használt víz- (és ha parthoz csatlakozik a part) parti terület tulajdonosának (kezelőjének) 
hozzájárulását,

e) az úszóművön feltűntetett azonosítási adatokat (tulajdonos neve, elérhetősége).
2.2.2. A létesítési és a használatba vételi eljárás (és engedély) összevonható.
2.2.3. Úszóműhöz kötve csak csónak vesztegelhet, illetve az úszóműállás csak csónak úszóműre emelésére 

használható.
2.2.4. Az úszóműhöz köthető csónakok számát és a mellékötés helyét a hajózási hatóság állapítja meg.

 3. Hajóhíddal kapcsolatos kiegészítő előírások
3.1. Hajóhidat (pl.  pontonhíd) nehezen belátható folyószakaszra (pl. kanyarulatba) nem szabad telepíteni, vagy 

ha az  elkerülhetetlen, akkor annak – bármely időjárási körülmények között észlelhető – megjelöléséről 
gondoskodni kell.

3.2. Hajóhíd üzemeltetéséhez a  hajózási hatóság által előírt hajózási csatornákon üzemelő VHF rádiót kell 
biztosítani.

3.3. A  hidat és a  megközelítés során érintett víziútszakaszt a  megfelelő hajózást irányító jelzésekkel kell ellátni 
(a külön jogszabályban meghatározottak szerint).
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3.4. Víziúton csak a  víziút osztályának megfelelő méretű legnagyobb úszólétesítmény és kötelék biztonságos, 
napi többszöri áthaladását biztosító nyitható hajóhidat lehet létesíteni.

3.5. Osztályozott és osztályba nem sorolt, de víziközlekedésre megnyitott vízen (külön jogszabályban 
meghatározottak szerint) a kedvtelési célú vízijárművek áthaladási lehetőségét folyamatosan biztosítani kell 
(az áthaladásra biztosítandó keresztmetszetet a  víz jellegének megfelelően a  hajózási hatóság esetenként 
állapítja meg).

3.6. Nemzetközi és regionális jelentőségű víziúton (a külön jogszabályban meghatározottak szerint) hajóhíd csak 
ideiglenesen (katasztrófavédelmi, vagy közérdekű beruházás végrehajtása célból) létesíthető.

3.7. A hajóhíd alatt és felett a vízijárművek várakozására veszteglő és felette fordító helyet kell kijelölni.
3.8. A hajóhíd rögzítését úgy kell megoldani, hogy üzemeltetése minden terhelési esetben, üzemelési állapotba, 

és vízállásnál biztonságos maradjon.
3.9. A  híd megvilágítása csak olyan lehet, hogy a  vízi közlekedés résztvevői számára zavarást (káprázást, 

elvakítást) ne okozzon.

 4. Vízisportpályával kapcsolatos előírások
4.1. Zárt vízisportpályák

4.1.1. Biztosítani kell, hogy az  egymás közelében kijelölt pályákon folytatott tevékenységek ne zavarják 
egymást
4.1.1.1. az  egymás mellett kijelölendő pályák között legalább 20 m széles biztonsági sávot kell 

biztosítani,
4.1.1.2. a  biztonsági sáv területe más tevékenység (pl. csónak, fürdőeszköz közlekedése) céljára 

nem vehető igénybe,
4.1.1.3. vízi repülőtér mellett a biztonsági sáv szélessége legalább 100 m legyen.

4.1.2. A  pálya határait 50 méterenként (vagy indokolt esetben kisebb távolságonként) legalább  
0,4 × 0,25 méter méretű, a HSZ szerinti A.1. jellel és az ezeket összekapcsoló kötélre felfűzött sárga 
színű műanyag bójákkal kell megjelölni; a  hajóút felől legalább 3 db radarreflektorral meg kell 
jelölni; folyón, tavon és duzzasztott bögén, valamint kijelölt pálya esetén a hajóút felőli határvonal 
mindkét végpontját, illetőleg körülhajózható pálya esetében minden sarokpontját, az A.1. jellel meg 
kell jelölni és az A.1. jelet éjszakai jelzéssel együtt kell üzemeltetni.

4.1.3. Folyón kijelölt pályánál
4.1.3.1. a  pálya víz felőli határa a  hajóút szélétől legalább 50 m távolságban, part felőli határa 

a  mindenkori partéltől legalább 20 m-re kerüljön kijelölésre. A  pálya kijelölésével nem 
keletkezhet hajóútszűkület,

4.1.3.2. a  part és a  pálya part felőli határa között, a  pálya megközelítése céljára legalább  
10 m széles bejáró utat kell kijelölni.

4.1.4. A pályához vezető utat mindkét oldalán 10 m-enként sárga műanyag bójákkal kell megjelölni.
4.1.5. A pálya határait a parton fürdést tiltó táblákkal is meg kell jelölni.
4.1.6. Vízijárművenként legalább 2500 m2 vízterületet kell kialakítani.
 A zárt pályán legfeljebb 65 kW teljesítményű, távleállításra alkalmas motoros vízi sporteszköz 

közlekedése megengedett; ennél nagyobb teljesítmény esetén a  pálya méreteit a  teljesítmény 
arányában kell növelni, valamint a  megnövelt méretű pályán legfeljebb egy 65 kW-nál nagyobb 
teljesítményű motoros vízi sporteszköz közlekedhet egyidejűleg. Az  alkalmazott motoros vízi 
sporteszköz teljesítménye az utóbbi esetben sem haladhatja meg a 100 kW-ot.

4.1.7. Eltérő tulajdonságú vízi sporteszközök egyazon pályán történő egyidejű használata tilos.
4.2. Nyílt vízisportpálya

4.2.1. Pálya hajóútszűkület, gázló, kikötőbejárat, nyíltvízi kikötőhely és sűrűn beépített partok közelében 
nem létesíthető.

4.2.2. Pálya csak közúton megközelíthető helyen jelölhető ki.
4.3. Ideiglenes versenypálya
 Az ideiglenes versenypályán – zárt pálya területén belüli jel kivételével – kizárólag a  HSZ vagy a  versenyt 

meghirdető hajósoknak szóló hirdetmény által meghatározott jel alkalmazható. A  zárt pálya területén 
alkalmazott jel nem lehet összetéveszthető a HSZ jeleivel. A versenypálya sarokpontjának megjelölésére – ha 
azt a hajózási hatóság jóváhagyta – veszteglő vízijármű is alkalmazható.
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 5. Vízi repülőtérrel kapcsolatos előírások
5.1. A  vízi repülőtér sarokpontjait jól azonosító radarreflektorral és tetőjelként a  HSZ szerinti A.1.  nappali és 

éjszakai jelzéssel felszerelt bójával kell jelölni.
5.2. Olyan vízterületen, ahol egyéb közlekedési, munkavégzési vagy fürdési tevékenység nem folytatható, 

az A.1. nappali és éjszakai jelzés elhagyható.
5.3. A közlekedés korlátozásának minimális szintjére kell törekedni, illetve azt lehetőleg ki kell küszöbölni.
 Az állandó helyen telepített építményeket, úszólétesítményeket, berendezéseket úgy kell kialakítani, 

hogy ahhoz közlekedési magatartás-korlátozást ne tegyen szükségessé; a  repülőtér méreteinek és 
elhelyezkedésének illeszkednie kell a víziút főbb jellemzőihez.

 6. Veszteglőhellyel kapcsolatos előírások
6.1. Veszteglőhelynek meg kell felelnie a  víziút osztályában meghatározott követelményeknek (külön 

jogszabályban meghatározottak szerint).
6.2. A meder feleljen meg a biztonságos horgonyzás követelményeinek.
6.3. A közelben ne legyen horgonyzást korlátozó műtárgy, létesítmény.
6.4. Lehetőség szerint part mellé kerüljön kialakításra.
6.5. Jogszabályban előírt jelekkel meg kell jelölni.
6.6. Havarialekötő (külön jogszabályban meghatározottak szerint) vagy nagyvízi veszteglőhely esetében parti 

kikötés lehetőségét biztosítani kell.

3. melléklet az 510/2017. (XII. 29.) Korm. rendelethez

Csak csónakok fogadására alkalmas kikötőkre vonatkozó követelmények

 1. A kikötőnek az alábbi követelményeknek kell megfelelnie:
1.1. A  kikötő parton történő megközelíthetőségének minden esetben biztosítottnak kell lennie. Amennyiben 

építési engedély köteles épület is kialakításra kerül, abban az  esetben a  közúti megközelíthetőségnek is 
biztosítottnak kell lennie.

1.2. A kikötő helyét úgy kell kiválasztani, a szél- és hullámzás hatása a kikötőben közlekedő és veszteglő csónakok 
számára a legkisebb legyen.

1.3. Tavi kikötőnek és a  vízi úthoz csatlakozó bejáratának vízmélysége nem lehet 1 méternél kisebb a  HKV-hez 
viszonyítva.

1.4. Tavi kikötőt megközelítő bejárati csatorna szélessége 3 méternél nem lehet kevesebb. (Nádasban lévő 
kikötő esetén a  hajózási hatóság kisebb szélességet is engedélyezhet.) A  kikötő bejáratát – vízi közlekedés 
irányítására szolgáló jelzésekkel – meg kell jelölni.

1.5. Tavi kikötőben a vendégmólók járószintjét botlásmentesen úgy kell kialakítani, hogy a csónakokba történő 
ki-beszállás biztonságosan elvégezhető legyen. A vendégmólók járófelületének szélessége 1,5 méternél nem 
lehet kevesebb.

1.6. Vendégmólós kikötőben a  tartócölöpöket, illetve úszótesteket úgy kell kialakítani, hogy jegesedés esetén 
a sérülés veszélyének kitett cölöprész, illetve úszótest eltávolítható legyen.

1.7. Csónakkikötőt – amennyiben éjszaka is tervezik használni – térvilágítással is el kell látni.
1.8. A tavi kikötő kialakításánál a hajózási idényben előforduló legnagyobb vízszintet figyelembe kell venni.
1.9. A kikötőben minden csónak részére legalább egy külön kikötőeszközt (kötélbak, kikötőkarika) kell elhelyezni.
1.10. A kikötő vendégmólóit bármely irányú dinamikus (horizontális) terhelésre méretezni kell.
1.11. A  kikötőben egy kötéllel ellátott mentőgyűrűt, továbbá tavi és medencés kikötő esetében egy személyek 

mentésére szolgáló csáklyát, valamint minden egyes mólón, illetve elkülönülő partszakaszon legalább egy 
kötéllel ellátott mentőgyűrűt kell elhelyezni. A  mentőeszközöket a  partéltől 10 méter távolságon belül kell 
elhelyezni.

1.12. A  közforgalmú kikötőben, ivóvízellátást, WC-t, továbbá minden kikötőben hulladékgyűjtő ládákat kell 
biztosítani.
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A Kormány 511/2017. (XII. 29.) Korm. rendelete
a közúti közlekedésre vonatkozó közigazgatási hatósági ügyekben alkalmazandó kiegészítő eljárási 
szabályokról

A Kormány a  közúti közlekedésről szóló 1988.  évi I.  törvény 48.  § (3)  bekezdés a)  pont 19.  alpontjában kapott felhatalmazás 
alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A közúti járművek műszaki megvizsgálásával kapcsolatos kiegészítő eljárási szabályok

1. § (1) A  típusbizonyítvány kiadása iránti kérelmet a  jármű gyártója nyújthat be, ha a  típus tekintetében teljesíti 
a hulladékká vált gépjárművekről szóló kormányrendeletben a gyártó számára meghatározott kötelezettségeket.

 (2) A  közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet (a  továbbiakban: ER.) 
Függelékeiben meghatározott EK típusjóváhagyás szerint kiadott típusbizonyítvány az  azt kérelmező gyártó 
(a  továbbiakban: a  típusbizonyítvány jogosítottja) részére a  típusbizonyítványban meghatározott járműtípus, 
típusváltozat, kivitel tekintetében – a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki 
feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendeletben (a  továbbiakban: MR.) meghatározott követelmények 
teljesítéséig – általános forgalomba helyezési engedélynek minősül.

 (3) A  közlekedési hatóság vizsgálja az  (1)  bekezdésben foglalt feltétel meglétét. Ha a  vizsgálat során hiányosságot 
állapít meg, a  korábban kiadott általános forgalomba helyezési engedély időbeli hatályát a  közlekedési hatóság 
a hiányosság megszüntetéséig felfüggeszti.

 (4) Járműsorozat forgalomba helyezésének engedélyezésére irányuló kérelemre a  közlekedési hatóság – a  járművek 
alvázszámait is tartalmazó – sorozat forgalomba helyezési engedélyt ad ki.

2. § (1) A  járműhonosítási eljárás alkalmazásának feltétele, hogy a belföldi üzemeltetés céljából behozott közösségi jármű 
tulajdonjogát megszerző ügyfél a kérelem benyújtása során igazolja
a) a  származási ország hatósága által kiadott nem harmonizált adattartalmú forgalmi engedélyben szereplő 

adatokat vagy harmonizált adattartalmú forgalmi engedély I. és II. részében meghatározott adatokat, feltéve, 
hogy a jármű származási tagállamában ez utóbbi kiállításra került, továbbá

b) a  forgalomban való részvétel jogosultságát, ideértve a  származási országban alkalmazott 
közlekedésbiztonsági és környezetvédelmi ellenőrzési rendszernek való megfelelőséget.

 (2) A  járműhonosítási eljárás során vizsgálni kell a  jármű azonosító adatait, valamint az  (1)  bekezdés a)  pontjában 
említett okmányait, továbbá meg kell állapítani és elektronikusan rögzíteni a  jármű nyilvántartásba vételéhez 
szükséges – az  ER. 1. számú mellékletében foglalt „Műszaki adatlap”-on meghatározott – adatokat. A „Műszaki 
adatlap”-on fel kell tüntetni a  (2)  bekezdésben említett, a  járműhonosítási eljárás alapjául szolgáló okmányok 
azonosítóit, valamint – gépjárművek esetén – a Műszaki adatlapon fel kell tüntetni a kilométer számláló műszer által 
jelzett értéket és a rögzítés időpontját (dátumát) is.

 (3) Ha megállapításra kerül, hogy a  jármű nem üzemképes, vagy a  közlekedés biztonságát veszélyezteti, illetve 
a környezetet súlyosan szennyezi, a közlekedési hatóság a „Műszaki adatlap” időbeli hatályaként a „Műszaki adatlap” 
kiadásának napját tünteti fel.

3. § (1) A  közlekedési hatóság kérelemre a  típusbizonyítvány érvényességi idejét meghosszabbítja, ha a  járműtípusnak 
a  típusbizonyítványban meghatározott műszaki jellemzőit a  gyártó a  típusbizonyítvány kiadása óta nem 
változtatta meg, és a járműtípus továbbra is megfelel az MR.-ben meghatározott előírásoknak. A típusbizonyítvány 
érvényességi idejének meghosszabbításakor az  engedélyezésre irányadó rendelkezéseket megfelelően alkalmazni 
kell.

 (2) A  típusbizonyítványban, a  sorozat forgalomba helyezési engedélyben és az  egyedi forgalomba helyezési 
engedélyben meg kell határozni azt is, hogy a  járműtípushoz vagy a  járműsorozathoz tartozó járművek, továbbá 
az  a  jármű, amelynek a  forgalomba helyezését engedélyezték, milyen járműfajtaként vehetnek részt a  közúti 
forgalomban.

 (3) A típusbizonyítványt a közlekedési hatóság típusjóváhagyási eljárás keretében, adja ki. A típusbizonyítvány kiadását 
írásban kell kérni. A típusbizonyítvány kiadásával kapcsolatos eljárásra – az ER. 4. § (5)–(7) bekezdésében, valamint 
a 4/A–8. §-ában foglalt eltérésekkel – az ER. Függelékeinek rendelkezései az irányadók.

 (4) A  típusbizonyítvány kiadása iránti kérelmet a  jármű gyártója nyújthatja be, ha a  típus tekintetében teljesíti 
a hulladékká vált gépjárművekről szóló kormányrendeletben a gyártó számára meghatározott kötelezettségeket.
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 (5) A  típusjóváhagyási eljárás részét képezi a  típusvizsgálat, kivéve, ha az  Európai Közösségek tagállamának illetékes 
hatósága valamely járműtípusra „EK típusjóváhagyó okmányt” adott ki.

 (6) Az  M1, valamint az  N1 kategóriába tartozó gépkocsitípushoz kiadott típusbizonyítványban és az  új gépkocsi 
forgalomba helyezési engedélyében meg kell határozni a CO2-kibocsátás értékét.

 (7) A  típusvizsgálatot a  közlekedési hatóság, illetve – külön jogszabályban meghatározott esetben – a  közlekedési 
hatóság által a  típusvizsgáló engedélyezésének részletes eljárási szabályait, a  típusvizsgálóval kötendő hatósági 
szerződés tartalmát meghatározó külön kormányrendeletben meghatározott tanúsító szervezet (a  továbbiakban: 
típusvizsgáló) végzi.

 (8) A  típusbizonyítvány kérelmezője köteles egy – a  járműtípushoz tartozó, vizsgálatra alkalmas állapotú – járművet 
díjmentesen
a) a típusvizsgálat elvégzéséhez a típusvizsgáló rendelkezésére bocsátani, valamint
b) a járműtípus konstrukciós jellemzőinek részletes megismerése céljából a közlekedési hatóságnak bemutatni.

 (9) Típusvizsgáló tevékenységet az a tanúsító szervezet végezhet, amely megfelel a tevékenység végzésére vonatkozó 
feltételeket meghatározó külön jogszabályban foglaltaknak, valamint
a) a  vizsgálni kívánt járműkategória, alkatrész, tartozék, önálló műszaki egység, illetve járműtulajdonság 

tekintetében az ER. Függelékeiben meghatározottaknak, és
b) rendelkezik az MR.-ben meghatározott követelményeknek való megfelelőség vizsgálatához szükséges

ba) megfelelő szakmai felkészültségű vizsgáló személyzettel,
bb) vizsgáló berendezésekkel, és
bc) vizsgálati előírásokkal (pl. az  Egyesült Nemzetek Európai Gazdasági Bizottságának jóváhagyási 

előírásai, európai uniós normák, vonatkozó szabványok).

4. §  A részecske kibocsátást csökkentő rendszer utólagos beépítésére jogosító alkalmazási engedély kiadása 
a közlekedési hatóság hatáskörébe tartozik. A kérelem benyújtása során igazolni kell
a) az  Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban kiadott, a  részecske kibocsátást 

csökkentő rendszerre vonatkozó jóváhagyást, vagy a  részecske kibocsátást csökkentő rendszer MR.-ben 
foglaltaknak való megfelelőségét, továbbá

b) a beépítéshez szükséges feltételek és technológia rendelkezésre állását.

5. § (1) A  forgalomba helyezés előtti vizsgálat elvégzésére irányuló kérelmet a  közlekedési hatóság vagy a  közlekedési 
hatóság által engedélyezett tanúsító szervezet által üzemeltetett vizsgáló állomáson (a  továbbiakban: vizsgáló 
állomás) lehet benyújtani.

 (2) A gyártó, a forgalmazó, a javító vagy az üzemeltető kérelmére a közlekedési hatóság – a vizsgálati feltételek megléte 
esetében – a forgalomba helyezés előtti vizsgálatot a kérelmező telephelyén is elvégezheti.

 (3) A  forgalomba helyezés előtti vizsgálat során a  hatósági szerződéssel rendelkező vizsgáló állomás tanúsító 
szervezetként jár el.

 (4) A  forgalomba helyezés előtti vizsgálat alapján a  közúti forgalomban való részvételre alkalmasnak minősített 
M1 és N1 kategóriába tartozó gépkocsi, valamint L kategóriába tartozó motorkerékpár és segédmotoros kerékpár 
esetében meg kell állapítani és a „Műszaki adatlap”-on rögzíteni kell, hogy a  jármű a  regisztrációs adóról szóló 
2003. évi CX. törvény szerinti személygépkocsi vagy motorkerékpár.

 (5) Ha a forgalomba helyezés előtti vizsgálat eredménye szerint a jármű a közúti forgalomban való részvételre műszaki, 
közlekedésbiztonsági és környezetvédelmi szempontból alkalmasnak minősül, illetve az ER. 10. § (4) bekezdésben 
meghatározott esetben ki kell adni a megfelelt minősítésű „Műszaki adatlap”-ot, amely tartalmazza
a) a jármű forgalomba helyezéséhez szükséges műszaki és környezetvédelmi adatokat,
b) a jármű közlekedésbiztonsági és környezetvédelmi megfelelőségének igazolását, valamint
c) a forgalmi engedély időbeli hatályaként a következő időszakos vizsgálat határidejét, valamint – gépjárművek 

esetén – a kilométer-számláló műszer által jelzett értéket és a rögzítés időpontját (dátumát) is.
 (6) A közlekedési hatóság az időszakos vizsgálatot a vizsgáló állomáson, vagy az üzemeltető kérelmére – a vizsgálathoz 

szükséges tárgyi feltételek megléte esetén – a kérelmező telephelyén végzi.
 (7) A  trolibusz forgalomba helyezése engedélyezésének feltétele, hogy a  trolibusztípus elektromos- és biztosító 

berendezései az energiaellátó rendszerrel kompatibilisek legyenek.

6. § (1) Az  autóbuszok emelt sebességgel történő közlekedésre jogosító engedélyt a  közlekedési hatóság az  autóbusz 
üzemeltetőjének, gyártójának, forgalmazójának a kérelmére adja ki vagy hosszabbítja meg annak időbeli hatályát.
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 (2) Az engedély első alkalommal történő kiadására irányuló eljárásban a kérelmezőnek igazolnia kell, hogy az autóbusz 
megfelel az MR.-ben az emelt sebességgel közlekedéshez meghatározott műszaki feltételeknek.

7. § (1) A már forgalomba helyezett gépjármű, mezőgazdasági vontató és ezek pótkocsija átalakításához szükséges előzetes 
engedélyt a  közlekedési hatóságtól kell a  jármű tulajdonosának kérnie. A  kérelemhez csatolni kell az  elbíráláshoz 
szükséges műszaki dokumentációt.

 (2) Az engedélyben a közlekedési hatóság feltételeket határozhat meg. Az előírt feltételek teljesítését – az engedélyben 
meghatározott esetekben – az előzetes engedélyt kiadó szerv az engedély záradékolásával igazolja.

2. A nemzetközi közúti áru- és személyszállítás végzése engedélyezésével kapcsolatos kiegészítő 
eljárási szabályok

8. § (1) A közlekedési hatóság a Nemzetközi Időszakos Vizsgálati Bizonyítványt az üzemben tartó kérelmére
a) elvégzett minősítő vizsgálat alapján alkalmasnak minősített járműhöz, vagy
b) pótkocsi esetén jármű műszaki érvényességi idején belül, szemle alapján
adja ki, vagy a korábban kiadott Nemzetközi Időszakos Vizsgálati Bizonyítvány időbeli hatályát meghosszabbítja.

 (2) A  Nemzetközi Időszakos Vizsgálati Bizonyítvány érvényességi idejét a  forgalmi engedély érvényességi idejével 
megegyezően kell megállapítani.

3. A menetíró szerelőműhelyek és a menetíró szerelői tevékenység engedélyezése, a menetíró készülék 
szerelésének hatósági ellenőrzése, valamint a tachográf-kártyák kiadásával kapcsolatos kiegészítő 
eljárási szabályok

9. § (1) A műhelyengedély iránti kérelem a menetíró készülékről szóló 75/2016. (XII. 29.) NFM rendeletben [a továbbiakban: 
75/2016. (XII. 29.) NFM rendelet] meghatározott adatok megadásán túl tartalmazza a menetíró szerelőműhelyként 
üzemeltetni kívánt telephely címét és az alkalmazni kívánt menetíró szerelő nevét.

 (2) A műhelyengedély iránti kérelem benyújtásakor igazolni kell azt, hogy
a) a kérelmező az adózás rendjéről szóló törvény szerint köztartozásmentes adózónak minősül, ha a kérelmező 

nem szerepel az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozásmentes adózói adatbázisban,
b) a képviseletre jogosult személy vonatkozásában nem áll fenn a 75/2016. (XII. 29.) NFM rendelet 14. §-a szerinti 

összeférhetetlenség.
 (3) A  műhelyengedélyben szereplő adatok változása esetén a  menetíró szerelőműhely képviselője 8 napon belül 

köteles a változást bejelenteni és a műhelyengedély módosítását kérni.
 (4) A  műhelyengedély jogosultja helyébe annak polgári jogi jogutódja léphet, ha a  jogutódlást követő 30 napon 

belül a  jogutódlás megállapítása iránt kérelmet terjeszt elő, és a  műhelyengedélyre irányadó jogszabályi 
követelményeknek megfelel.

 (5) Ha a menetíró szerelőműhely az engedélyezés alapjául szolgáló feltételeket nem tudja biztosítani, a tevékenységét 
meg kell szüntetnie vagy szüneteltetnie kell. A  megszüntetést és a  szüneteltetést a  menetíró szerelőműhely 
vezetője köteles a közlekedési hatóságnak 8 napon belül – a szüneteltetés várható időtartamának megjelölésével – 
írásban vagy elektronikus úton bejelenteni.

 (6) A menetíró szerelőműhely a tevékenységét a műhelyengedélyben foglaltaknak megfelelően végezheti.

10. § (1) A  menetíró szerelői tevékenység engedélyezés iránti kérelemben meg kell adni a  kérelmezőnek a  közúti 
közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (a továbbiakban: Kkt.) 27/B. § (2) bekezdés a)–d) pontjai szerinti adatait.

 (2) A kérelem benyújtásakor igazolni kell
a) az előírt iskolai végzettség, szakképesítés megszerzését,
b) a  kérelmező vonatkozásában a  75/2016. (XII. 29.) NFM rendelet szerinti összeférhetetlenségi követelmény 

teljesülését,
c) a 75/2016. (XII. 29.) NFM rendeletben előírt szaktanfolyam elvégzését.

 (3) A szerelői engedély tartalmazza a Kkt. 27/B. § (2) bekezdésében felsorolt adatokat.
 (4) A közlekedési hatóság a Kkt. 27/B. § (2) bekezdése szerinti Szerelői névjegyzékbe a menetíró szerelőt az engedély 

jogerőre emelkedését követően, hivatalból veszi fel.
 (5) A  szerelői engedélyben szereplő adataiban bekövetkezett változásokat a  menetíró szerelő a  változás 

bekövetkezését követő 8 napon belül köteles írásban bejelenteni a közlekedési hatóságnak.
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11. § (1) A  kártyakiadási kérelem benyújtásakor a  közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről, a  közúti 
közlekedésben használt menetíró készülékekről szóló 3821/85/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről 
és a  közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályok összehangolásáról szóló 561/2006/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról szóló, 2014. február 4-i 165/2014/EU európai parlamenti és tanácsi 
rendeletben (a  továbbiakban: 165/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet) meghatározott természetes 
személyazonosító adatokat, továbbá az  üzembentartóra vagy a  menetíró szerelőműhelyre vonatkozó adatokat 
a közlekedési hatóság által meghatározott formanyomtatványon kell megadni, valamint ezek hitelességét igazolni 
kell.

 (2) A  kártyakibocsátó hatóság a  tachográf-kártya kiadására irányuló kérelem átvételével egyidejűleg a  járművezetői 
kártya, az  ellenőrzőkártya, valamint a  műhelykártya esetén a  kérelmező személy képmását és névaláírását 
elektronikus úton rögzíti.

 (3) A kártya kiadása iránti kérelmet el kell utasítani, ha a kérelmező
a) a  kártya kiadásához tartozó természetes személyazonosító adatainak, névaláírás mintájának vagy 

képmásának a  kártyakibocsátó hatóság, valamint a  kártya megszemélyesítésében közreműködő 
kártyagyártó által történő kezeléséhez nem adja írásbeli hozzájárulását,

b) már rendelkezik – a kérelmezettel megegyező típusú – hatályos tachográf-kártyával, vagy
c) nem rendelkezik a kártya kiadáshoz szükséges feltételekkel.

 (4) A  kártyakiadási eljárás során a  kártyakibocsátó hatóság, továbbá – megbízása alapján – a  kártya 
megszemélyesítésében közreműködő kártyagyártó a részére átadott személyazonosító adatokat a személyes adatok 
védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvényben, a 165/2014/EU európai parlamenti és tanácsi 
rendeletben, valamint a Kkt.-ben meghatározott módon kezeli.

12. §  A kártyakiadási eljárás megkezdésekor a kártyakibocsátó hatóság a bemutatott okmányok, a Kkt. 44/A. §-a szerint 
nyilvántartás (a  továbbiakban: kártyanyilvántartás), valamint az  EGT tagállamok közti elektronikus kapcsolat útján 
ellenőrzi, hogy a kérelmező rendelkezik-e érvényes tachográf-kártyával.

13. § (1) A megszemélyesített kártyák adatairól, valamint a kapcsolódó elektronikus biztonsági adatokról a kártyakibocsátó 
hatóság vezeti a  kártyanyilvántartást. A  kártyanyilvántartásban a  kiadott tachográf-kártyán rögzített adatokat 
kártyatípusonként külön adatállományban kell rögzíteni.

 (2) A  kártyanyilvántartásból adatszolgáltatás csak a  hatósági feladatának ellátásához szükséges adatokra kiterjedően 
jogszabályban erre felhatalmazott szervezet számára teljesíthető.

14. § (1) A  megszemélyesített, előállított és járműnyilvántartásba vett járművezetői és vállalkozáskártya – a  kérelmező 
választása szerint – személyesen a kérelem benyújtásának helyén vehető át vagy postai úton továbbítható.

 (2) A műhelykártyát a menetíró szerelőműhely, az ellenőrzőkártyát a Kkt. 20. § (11) bekezdés a) pont aa) alpont szerint 
ellenőrzésre jogosult szervezet részére kell postai úton továbbítani.

 (3) A  műhelykártyához tartozó személyes azonosító kód kizárólag a  kártyatulajdonos részére adható át, illetve 
postázható.

 (4) Az  (5)  bekezdés a) és b)  pontja szerinti esetben a  tachográf-kártya tulajdonosának a  bejelentése alapján 
a kártyakibocsátó hatóság a tachográf-kártyát hatálytalanítja és annak tényét a kártyanyilvántartásba bejegyzi.

 (5) A  kártyanyilvántartásból megállapítható kártyatulajdonos kérelme alapján a  kártyakibocsátó hatóság 
a  kártyanyilvántartásban rögzített adatok felhasználásával a  korábban kiadott tachográf-kártya helyett új, azzal 
azonos időbeli hatályú tachográf-kártyát ad ki, ha
a) az elveszett, eltulajdonították vagy megsemmisült,
b) az valamely okból működésképtelenné vált,
c) annak időbeli hatálya lejárt,
d) a kártyatulajdonos szokásos tartózkodási helye Magyarország lett.

 (6) Az  (5)  bekezdés b) és c)  pontja esetén a  kártyacsere iránti kérelemhez csatolni kell a  korábban kiadott tachográf-
kártyát, amelyet a kártyakibocsátó hatóság visszavon.

 (7) Az  (5)  bekezdés d)  pontja alapján indult eljárás során az  új tachográf-kártya átvételekor a  külföldi hatóság által 
kibocsátott tachográf-kártyát be kell vonni, amelyet a bevonás okának megjelölésével további intézkedés céljából 
meg kell küldeni a kibocsátó hatósághoz.
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15. §  A közlekedési hatóság
a) előzetes tájékoztatás nélküli ellenőrzés formájában,
b) eseti célellenőrzés formájában, vagy
c) a rendelkezésre álló elektronikus adatok elemzésével
rendszeresen ellenőrzi a menetíró készülékek szerelését, amely során kiemelten vizsgálja a menetíró szerelőműhely 
tevékenységét, a  jogszabályi előírásoknak, illetve a  műhelyengedélyben foglaltaknak való megfelelést, valamint 
a műhelykártya jogszerű használatát.

4. A veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó névjegyzékbe vétele

16. § (1) A  hatályos típusbizonyítvánnyal rendelkező veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadót kérelmére a  közlekedési 
hatóság felveszi a veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadók névjegyzékébe.

 (2) A névjegyzéket a közlekedési hatóság az internetes honlapján naprakészen hozzáférhetővé teszi.
 (3) Azt a  tanácsadót, akinek a  típusbizonyítványa hatályát vesztette, a  közlekedési hatóság hivatalból törli 

a névjegyzékből.
 (4) A tanácsadót kérelmére és halála esetén a névjegyzékből törölni kell.

5. Záró rendelkezések

17. §  Ez a rendelet 2018. január 1-jén lép hatályba.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 512/2017. (XII. 29.) Korm. rendelete
a kerékbilincs alkalmazásával és a járművek elszállításával kapcsolatos eljárás során alkalmazandó 
kiegészítő és eltérő közigazgatási hatósági eljárási szabályokról

A Kormány a  közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 28/A.  §-ában kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 
15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A  közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény (a  továbbiakban: közterület-felügyeletről szóló törvény) 
rendelkezése alapján végrehajtott, a  jármű elszállítására irányuló közterület-felügyelői intézkedés során a  jármű 
elszállításának megkezdését megelőzően készítendő jegyzőkönyvre az  általános közigazgatási rendtartásról szóló 
2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) szabályait kell alkalmazni.

 (2) A jármű elszállításának megkezdése előtt készített jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell
a) a  kerékbilincs közterület-felügyelet általi alkalmazására, a  járművek elszállítására, valamint a  felmerült 

költségekre vonatkozó szabályokról szóló 55/2009. (X. 16.) IRM rendelet (a továbbiakban: IRM rendelet) 9. § 
(2) bekezdés a)–c), e), valamint g)–i) pontjában foglaltakat,

b) a jármű elszállítás előtti helyét,
c) a  jármű forgalmi rendszámát, gyártmányát, típusát, színét, és külföldi rendszámú jármű esetén 

az államjelzését,
d) a  jármű elszállítás előtt látható sérüléseit és egyéb meghibásodását, a  jármű állapotát, különleges 

felszereléseit,
e) a tárolóhely címét és telefonszámát, ahol az elszállított jármű átvehető,
f ) a lezáratlanul talált járműben lévő ingóságok tételes felsorolását,
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g) az IRM rendelet 11. §-ában foglaltak alkalmazására utalást, ha a jármű elszállítására az abban foglaltak miatt 
került sor.

2. § (1) A  jármű elszállításáról az  ismert üzemben tartót a  jegyzőkönyv egy példányának megküldésével haladéktalanul, 
de legkésőbb 48 órán belül értesíteni kell, és fel kell szólítani, hogy fizetési kötelezettségét teljesítse, valamint 
a járművet és a járműben található ingóságokat vegye át.

 (2) Az üzemben tartót az (1) bekezdés szerinti értesítésben figyelmeztetni kell, hogy a közterület-felügyelet a járművet 
az IRM rendeletben foglalt feltételek szerint értékesítheti.

3. §  A külföldi forgalmi rendszámú jármű elszállítása esetén az  üzemben tartó megállapítása céljából a  közterület-
felügyelet az  Ákr. 25.  §-ának megfelelő alkalmazásával megkeresi annak az  államnak a  feladat- és hatáskörrel 
rendelkező hatóságát, ahol a járművet forgalomba helyezték.

4. §  A forgalmi rendszámmal nem rendelkező jármű felnyitására felvett jegyzőkönyvben a felnyitás és a  lezárás tényén 
felül rögzíteni kell a  jármű azonosításához szükséges adatokat, a  járműben talált tárgyak felsorolását és a felnyitás 
során észlelt, a beszállításkor nem rögzített sérüléseket is.

5. §  A közterület-felügyelet a  közterület-felügyeletről szóló törvényben meghatározott esetekben a  jármű 
árveréssel történő értékesítéséről, vagy a  jármű egyéb módon történő hasznosításáról Ákr. döntésre vonatkozó 
rendelkezéseinek alkalmazásával dönt.

6. §  Ez a rendelet 2018. január 1-jén lép hatályba.

7. §  E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 513/2017. (XII. 29.) Korm. rendelete
a közúti közlekedési nyilvántartás működéséről és az adatszolgáltatás rendjéről

A Kormány a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 41/C. §-ában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezés

1. §  A közúti közlekedési nyilvántartással kapcsolatos adatkezelési és hatósági feladatokat a  közúti közlekedési 
nyilvántartó szerv (a  továbbiakban: Nyilvántartó) és a  fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) 
hivatala (a továbbiakban: közlekedési igazgatási hatóság) látja el.

2. Az adatközlés rendje

2. § (1) A  közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény (a  továbbiakban: Kknyt.) 14.  §-a alapján 
a  nyilvántartás részére adatközlésre kötelezett szervek az  ott megjelölt adatokról és az  azokban bekövetkezett 
változásokról, a hatáskörükben meghozott jogerős vagy végleges határozatokról értesítik a Nyilvántartót.

 (2) Az  (1)  bekezdésben megjelölt szervek az  adatközlést közvetlen számítógépes hálózaton vagy az  adatvédelmi és 
adatbiztonsági követelményeknek megfelelő egyéb módon teljesíthetik.

3. § (1) A közlekedési igazgatási hatóság, valamint a Nyilvántartó a közlekedési hatóság által igazolt vezetési jogosultságra, 
az egészségi alkalmasságra vonatkozó adatokat, az engedélyek kiállítása, cseréje, pótlása során keletkezett adatokat, 
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továbbá a  vezetésre való jogosultság szünetelésének tényét, határidejét az  engedély-nyilvántartásban rögzíti, és 
a keletkezett iratokat továbbítja az okmánytárnak.

 (2) A  külföldi hatóság által kicserélt és visszaküldött magyar vezetői engedélyt érvényességi idejének lejártáig tárolja 
az okmánytár, ezt követően megsemmisíti.

4. § (1) A közlekedési igazgatási hatóság az eljárása során keletkezett, továbbá a közlekedési hatóság által az ügyfél útján 
megküldött, a  Kknyt. 9.  § (2)  bekezdésben meghatározott adatokat, a  forgalmi engedélyben, a  törzskönyvben 
szereplő személyazonosító, járműazonosító és egyéb műszaki adatokat, továbbá a  járműokmány kiállítása, 
cseréje, pótlása során keletkezett adatokat a  járműnyilvántartásban rögzíti, és az  annak alapját képező iratokat 
az okmánytárnak továbbítja.

 (2) A Nyilvántartót az előzetes eredetiségvizsgáló vállalkozás értesíti a szakértői állomások által készített szakvélemény 
megállapításairól.

3. Az okmánytár tartalma

5. § (1) Az okmánytár tartalmazza
a) a  vezetésre jogosító engedélyek kiállítására, érvényesítésére, cseréjére, pótlására, valamint a  vezetési 

jogosultság szünetelésére,
b) a  járművek első forgalomba helyezésére, forgalomból történő kivonására, a  járműokmányok kiállítására, 

érvényesítésére, cseréjére és pótlására,
c) a Kknyt. 8. §-ában és 9. §-ában meghatározott nyilvántartásba bejegyzett adatok változására, törlésére,
d) az adatszolgáltatás korlátozására, tiltására, valamint az azt visszavonó nyilatkozatra, az adathelyesbítésre és 

az adatszolgáltatásra
vonatkozó iratokat.

 (2) Az  okmánytár a  közlekedési igazgatással összefüggő jogok keletkezésével, módosulásával és megszűnésével 
kapcsolatos iratokat nyilvántartásba veszi, és a Kknyt.-ben meghatározott ideig kezeli.

 (3) Az okmánytár az eljárás során keletkező egyéb iratokat a nyilvántartásba vételtől számított egy évig őrzi meg, ezt 
követően az iratkezelési szabályoknak megfelelően selejtezi.

4. Adatigénylés

6. § (1) Egyedi adatszolgáltatás iránti kérelem a közlekedési igazgatási hatósághoz nyújtható be.
 (2) A  Kormány által rendeletben kijelölt adatigénylő szervek eseti jelleggel egyedi adatszolgáltatási kérelmet 

nyújthatnak be a Nyilvántartóhoz.
 (3) Csoportképző ismérvek szerinti adatszolgáltatás iránti kérelmet a Nyilvántartóhoz lehet benyújtani.
 (4) Ha a közlekedési igazgatási hatósághoz benyújtott egyedi adatigénylés az okmánytárból történő adatszolgáltatásra 

is irányul, a közlekedési igazgatási hatóság a szükséges iratokat megkeresés útján a Nyilvántartótól szerzi be.
 (5) A  kérelmező az  adat igénylésekor azt a  tényt vagy eseményt köteles megjelölni, amely az  adatfelhasználási cél 

alapját képező – az érintett és közötte fennálló – kapcsolatot hitelt érdemlően igazolja.
 (6) A  kérelmező az  általa megjelölt személy, személyi kör kapcsolatfelvétel céljából történő megkeresését 

a Nyilvántartótól igényelheti.
 (7) A  kérelmet személyesen vagy meghatalmazott képviselő útján vagy postai úton írásban lehet benyújtani, illetve 

az adatszolgáltatás közvetlen hozzáféréssel is igényelhető.
 (8) A kérelemnek tartalmaznia kell az 1. melléklet szerinti adatokat.

7. § (1) A  Nyilvántartó a  közvetlen hozzáféréssel történő adatigénylés engedélyezéséről vagy elutasításáról határozattal 
dönt.

 (2) A  közvetlen hozzáféréssel megvalósuló adatigénylésre a  Nyilvántartó az  adatigénylővel szerződést köthet, amely 
kiterjed az adatszolgáltatás adatvédelmi és adatbiztonsági feltételeire is.

 (3) A Nyilvántartó a már engedélyezett közvetlen adatigénylés útján történő adatszolgáltatást határozattal megtagadja, 
ha
a) az adatigénylő részére történő adatszolgáltatás jogalapja megszűnt, vagy
b) a (2) bekezdés szerinti szerződés érvénytelen vagy hatálytalanná vált.
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5. Adatszolgáltatást korlátozó vagy tiltó nyilatkozat

8. §  Az érintett személy személyes adatainak szolgáltatását korlátozó vagy tiltó nyilatkozatát (a továbbiakban: korlátozó 
nyilatkozat), valamint annak visszavonását személyesen vagy meghatalmazott képviselője útján a  közlekedési 
igazgatási hatóságnál írásban teheti meg. A korlátozó nyilatkozat adattartalmát a 2. melléklet tartalmazza.

6. Adatszolgáltatás

9. § (1) A  közlekedési igazgatási hatóság és a  Nyilvántartó vizsgálja az  adatszolgáltatás céljának és jogalapjának 
megfelelőségét, a  kérelem tárgyának azonosításához elégséges adatok meglétét, a  jogszabályban meghatározott 
mértékű igazgatási szolgáltatási díj (a továbbiakban: díj) befizetésének igazolását.

 (2) Csoportképző ismérvek alapján történő adatigénylés esetén a  Nyilvántartó a  teljesítést megelőzően írásban 
tájékoztatja a kérelmezőt az adatszolgáltatás teljesítésének várható idejéről és díjának összegéről.

 (3) A díj befizetése igazolható a banki átutalás másolatával vagy a feladóvevény fénymásolatával.

10. § (1) Az  adatszolgáltatás teljesíthető a  közlekedési igazgatási hatóság és a  Nyilvántartó hivatali helyiségében történő 
kézbesítéssel, számítástechnikai eszközön, postai úton vagy engedélyező határozat alapján közvetlen hozzáféréssel.

 (2) Az  okmánytár által kezelt iratokról másolatot kiadni és azokból adatot szolgáltatni a  Kknyt.-ben foglalt feltételek 
teljesülése esetén lehet. Az  okmánytárból eredeti iratot a  Kknyt. 19.  §-ában nevesített adatigénylők a  rájuk 
vonatkozó jogszabályban meghatározott célok és feltételek teljesülése esetén igényelhetnek.

 (3) Ha a  kérelemben megjelölt jármű vagy okmány a  körözési nyilvántartásban szerepel, a  közlekedési igazgatási 
hatóság a körözés tényét a Kknyt. 26. § (2) bekezdése alapján közli a kérelmezővel.

 (4) Ha a (3) bekezdés szerinti adatközlést jogszabály kizárja, a közlekedési igazgatási hatóság a kérelmet elutasítja.

11. § (1) Az  érintett személy kérelmére saját adatairól a  nyilvántartásból kivonatot vagy másolatot, illetve szóbeli 
tájékoztatást kell adni.

 (2) Az  adatszolgáltatási nyilvántartásból az  érintett személy kérelme alapján tájékoztatást kap arról, hogy mely 
adatszolgáltatások alanya volt.

7. Záró rendelkezések

12. §  Ez a rendelet 2018. január 1-jén lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet az 513/2017. (XII. 29.) Korm. rendelethez

Adatszolgáltatást kérő lap

 I.  A kérelmező neve:
címe:
képviselőjének neve:

 II.  A kért adatkör meghatározása egyedi adatszolgáltatása esetén:
 III.  A kért adatkör meghatározása csoportos adatszolgáltatás esetén (csoportismérvek):
 IV.  Az adatigénylés tárgyát azonosító adatok:
 V.  Az adatfelhasználás célja:
 VI.  Az adatkérés jogalapja:
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 VII.  Az adatszolgáltatás teljesítésének formája:
1. online
2. számítástechnikai eszköz
3. papír

Kelt: ...................................................., ................................év .................................... hó ................................ nap

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

2. melléklet az 513/2017. (XII. 29.) Korm. rendelethez

Nyilatkozat az adatszolgáltatás megtiltásáról vagy korlátozásáról

A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 18. § (1) bekezdésében biztosított jogommal 
élve nem járulok hozzá a  nyilvántartásban tárolt személyes adataimnak a  törvényben megjelölt célokon túl való 
felhasználásához, illetve .................................................................................................................. célból történő kiadásához. 
Tudomásul veszem, hogy jelen nyilatkozatomat írásban vagy szóban bármikor visszavonhatom.

Kelt: ..........................., ................ év ....................................... hó ............. nap

Személyi azonosító:

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

Megjegyzés:
A nyilatkozat nem érinti törvényben előírt adatok nyilvántartását és adatszolgáltatások teljesítését.
Korlátozás esetén meg kell jelölni, hogy az adat milyen célból nem adható ki.

A Kormány 514/2017. (XII. 29.) Korm. rendelete
a vasútnak nem minősülő egyéb kötöttpályás közlekedési tevékenység bejelentésének részletes szabályairól

A Kormány a  vasútnak nem minősülő egyéb kötöttpályás közlekedésről szóló 2015.  évi CII.  törvény 24.  § (1)  bekezdés 
a)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 15.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva 
a következőket rendeli el:

1. §  E rendelet vonatkozásában bejelentéshez kötött egyéb kötöttpályás közlekedési tevékenység (a  továbbiakban: 
tevékenység):
a) a siklón végzett személyszállítás,
b) a siklón végzett áruszállítás,
c) az alsó kötélvezetésű sífelvonón végzett személyszállítás,
d) a sífelvonón végzett személyszállítás,
e) a kötélpályán végzett személyszállítás,
f ) a kötélpályán végzett áruszállítás.
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2. § (1) A  tevékenységet végző személy vagy szervezet a  vasútnak nem minősülő egyéb kötöttpályás közlekedésről 
szóló 2015.  évi CII.  törvény 6.  § (1)  bekezdése szerinti bejelentést a  vasúti igazgatási szerv által rendszeresített 
formanyomtatványon, az  e  rendeletben meghatározott tartalommal és módon nyújtja be a  vasúti igazgatási 
szervnek.

 (2) A tevékenység bejelentése esetén a bejelentésnek tartalmaznia kell:
a) a tevékenységet végző személy vagy szervezet nevét, levelezési címét és telefonszámát,
b) a kapcsolattartó személy nevét, levelezési címét és telefonszámát,
c) a tervezett tevékenység megjelölését,
d) a tevékenység megkezdésének tervezett időpontját,
e) a tevékenység folyamatos vagy időszakos üzemeltetésének megjelölését,
f ) időszakos üzemeltetés esetén az üzemeltetési ciklusok megjelölését,
g) az  egyéb kötöttpályás közlekedés biztonságával összefüggő munkakört betöltő munkavállalók és egyéb 

foglalkoztatott személyek felsorolását a név és munkakör feltüntetésével.
 (3) A  bejelentéshez mellékelni kell a  tevékenységet végző személy vagy szervezet kötelező baleseti kárfedezeti 

képességének biztosításának részletes szabályairól szóló kormányrendeletben meghatározott követelményeknek 
való megfeleléséről szóló igazolást.

 (4) A bejelentő a bejelentésért a vasúti igazgatási szerv által végzett vasúti hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási 
díjairól szóló miniszteri rendeletben előírt igazgatási szolgáltatási díjat köteles fizetni. A  bejelentéshez mellékelni 
kell az igazgatási szolgáltatási díj megfizetésének igazolását.

3. § (1) A  2.  § (2)  bekezdés c)  pontban és a  (3)  bekezdésben meghatározottak változása esetén a  változás bekövetkeztét 
követő 10 napon belül a  tevékenységet végző személy vagy szervezet a  megváltozott adatok vonatkozásában 
bejelentést tesz a vasúti igazgatási szerv felé.

 (2) Az  (1)  bekezdés szerinti bejelentést a  vasúti igazgatási szerv által rendszeresített formanyomtatványon kell 
megtenni.

 (3) Az (1) bekezdés szerinti bejelentéshez mellékelni kell
a) a benne foglalt tényállást igazoló okiratokat, nyilatkozatokat,
b) a  tevékenységet végző személy vagy szervezet nyilatkozatát arról, hogy a  2.  § (2)  bekezdésben 

meghatározott, az  (1)  bekezdés szerinti bejelentéssel nem érintett adatok vonatkozásában változás nem 
következett be,

c) az igazgatási szolgáltatási díj megfizetésének igazolását.
 (4) A  bejelentés tartalmának (1)  bekezdésben nem szereplő adatainak változása esetén a  vasúti társaság a  változás 

bekövetkeztét követő 5 napon belül értesíti a vasúti igazgatási szervet.

4. §  Ez a rendelet 2018. január 1-jén lép hatályba.

5. §  E rendelet hatálybalépésekor tevékenységet végző személy vagy szervezet a  rendelet hatálybalépésétől számított 
120 napon belül nyújtja be a 2. § szerinti bejelentését a vasúti igazgatási szervnek.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 515/2017. (XII. 29.) Korm. rendelete
egyes hajózási hatósági eljárások részletes szabályairól

A Kormány a  vízi közlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 88.  §-a (1)  bekezdés s)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
az alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. FEJEZET
A VÍZI KÖZLEKEDÉS IRÁNYÍTÁSÁRA ÉS A HAJÓÚT KITŰZÉSÉRE SZOLGÁLÓ JELEK LÉTESÍTÉSÉRŐL, 
ÜZEMELTETÉSÉRŐL, MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS MEGSZÜNTETÉSÉRŐL

1. Általános rendelkezések

1. § (1) Az I. fejezet alkalmazásában
a) általános rend alapján történő kitűzés: a téli kitűzés feltételeinek megszűnésekor végrehajtott kitűzés,
b) kitűzési terv: a hajóút megjelölésére szolgáló jelek elhelyezésének terve,
c) nagyvízi kitűzés: az  a  kitűzés, amelyet a  hajózási nagyvízszintnél (HNV) magasabb vízszinteknél kell 

végrehajtani,
d) téli kitűzés: a kitűzési tervben meghatározott feltételek meglétekor vagy a vízhőfok 2 °C alá csökkenésekor, 

továbbá folyók esetén mellékági jegesedéskor is végrehajtott kitűzés, amelyet a  másodlagos jégzajlást 
követő legfeljebb ötödik munkanapig kell fenntartani,

e) üzemeltető: aki a jel kihelyezéséről gondoskodni köteles,
f ) vízi közlekedés irányítása: az a  tevékenység és eszközrendszer, amely a  tiltó, kötelező, korlátozó, tájékoztató, 

figyelmeztető és kiegészítő jelzésekkel, eszközökkel, valamint a  radarhajózás kiegészítő jelzéseivel 
meghatározza a  vízi közlekedés rendjét, és tájékoztat a  hajózás biztonságát befolyásoló körülményekről, 
valamint veszélyeztető akadályokról,

g) vízi közlekedés rendjének szabályozási terve (a  továbbiakban: szabályozási terv): a  vízi közlekedés irányítására 
szolgáló jelek elhelyezésének terve.

 (2) Az e rendelet hatálya alá tartozó eljárásokban – ha e rendelet másként nem rendelkezik – az ügyintézési határidő 25 nap.

2. A vízi közlekedés irányítására szolgáló jelek tervezési és létesítési engedélyezési eljárása

2. § (1) A vízi közlekedés irányítására szolgáló jelekkel kapcsolatban a hajózási hatóság jár el.
 (2) A  hajózási hatóság a  szabályozási tervet a  tárgyév január 15. napjáig, az  évközi tervmódosítást a  módosítást 

követő öt munkanapon belül küldi meg a  vízügyi hatóságnak, a  vízügyi igazgatási szervnek, valamint a  vízi út 
fenntartójának.

 (3) Külön jogszabály alapján engedélyezhető olyan irányító jel alkalmazása is, amely valamely nyomvonalas 
létesítménynél, vízi közlekedést befolyásoló tárgynál, vagy vízen végzett tevékenység során a  vízi közlekedés 
biztonsága érdekében szükséges.

 (4) Az irányító jel tervének mellékleteként a következőket kell három példányban benyújtani az engedélyező hajózási 
hatósághoz:
a) az irányító jel kihelyezésének céljára, illetve rendeltetésére vonatkozó leírás,
b) a jel elhelyezésének és technikai kivitelezésének terve,
c) a jel műszaki leírása, vagy az azt meghatározó jogszabályhelyre történő hivatkozás,
d) a jel megvilágításának terve, ha azt jogszabály vagy az engedélyező hajózási hatóság előírja,
e) a jelen elhelyezendő azonosító tábla felirata.

 (5) A kérelemnek a kérelmező telefon számát, e-mail-címét, illetve telefaxszámát is tartalmaznia kell.
 (6) A vízügyi hatóság a szabályozási tervet tárgyév január 31. napjáig beépíti a jóváhagyásra előkészített hajóút kitűzési 

tervbe.
 (7) A  (3)  bekezdésben meghatározott jel kihelyezéséről a  vízi közlekedés résztvevőit az  engedélyes hajósoknak szóló 

hirdetmény vagy közlemény kezdeményezésével tájékoztatja. Az  engedélyes tájékoztatási kötelezettsége teljesül 
akkor is, ha a  tájékoztatás a  kihelyezést szükségessé tevő eljárásról szóló hirdetmény, illetve az  eljárásról szóló 
közlemény részeként jelenik meg.
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 (8) Az irányító jel megszüntetésére akkor kerül sor, ha szükségtelenné válik.
 (9) Az engedélyben foglalt körülmények megváltozása esetén az irányító jelek kihelyezését, illetve a szabályozási tervet 

módosítani szükséges.
 (10) A megszüntetett vagy áthelyezett jel felhagyott helyét rendezett állapotban kell hátrahagyni.
 (11) A  megszüntetett jelet a  szabályozási terv elfogadását követően, illetve kérelemre megszüntetésre kerülő jelnél 

a  határozat jogerőre emelkedését követően, el kell távolítania a  kihelyezőnek vagy jogutódjának, kivéve, ha 
a hajózási hatóság más határidőt állapít meg.

3. A vízi közlekedés irányítására szolgáló jelek üzemeltetési engedélyezési eljárása

3. § (1) A  létesítési engedély alapján kihelyezett jel üzemeltetéséhez szükséges engedély (üzemeltetési engedély) iránti 
kérelem tartalmazza
a) a folyamatos üzemeltetés feltételeinek és a jelzések karbantartási módjának leírását,
b) a jel fenntartási tervét.

 (2) Az üzemeltetés akkor engedélyezhető, ha a vízi közlekedés irányítására szolgáló jelzések a  létesítéssel kapcsolatos 
engedélyezési feltételeket és a forgalombiztonsági követelményeket kielégítik, és az üzemeltetési feladatok ellátása.

 (3) Ha a határozat másként nem rendelkezik, az üzemeltetési engedély visszavonásig hatályos.
 (4) Ha az  ellenőrző hatóság eljárása során, az  engedély kibocsátását követően az  engedélyben foglaltaktól eltérő 

állapotot észlel, intézkedik a megfelelő állapot helyreállítása iránt vagy az engedélyt visszavonja.
 (5) A  vízi úttá nyilvánított felszíni vizeken a  kitűzést – az  időszakos kihelyezés kivételével – a  téli kitűzés jeleinek 

bevonásától a téli kitűzés jeleinek következő kihelyezéséig folyamatosan, éjszaka és nappal fenn kell tartani.
 (6) Nagyvízi kitűzésnél a jelek megrongálódásának elkerülése érdekében az általános rend szerinti kitűzésnek a hajóút 

széleit jelző jelei azonos színű és alakú karókkal vagy úszókkal helyettesíthetők.

4. A vízi közlekedés irányítására és a hajóút kitűzésére szolgáló jelek fennmaradási engedélyezési 
eljárása

4. § (1) Ha a  vízi közlekedés irányítására és a  hajóút kitűzésére szolgáló jelet engedély nélkül vagy az  engedélytől eltérő 
módon (a  továbbiakban: szabálytalanul) létesítették, a  hajózási hatóság arra – az  üzemeltető kérelme alapján – 
fennmaradási engedélyt ad, ha a  szabályossá tétel feltételei fennállnak. A  fennmaradási engedély megadásáról, 
illetve megtagadásáról szóló határozatát a hajózási hatóság közli a vízügyi hatósággal és a vízi út fenntartójával.

 (2) A  fennmaradási engedély az  (1)  bekezdésben foglaltak érvényesítése mellett kiadható akkor is, ha 
a  szabálytalansággal okozott érdeksérelem jelentéktelen, közérdeket nem sért, vagy a  hajózási hatóság által 
megállapított határidőn belül elhárítható.

 (3) A hajózási hatóság a hatósági ellenőrzés keretében
a) megvizsgálja, hogy az  (1) és (2)  bekezdés szerint a  fennmaradási engedély megadásának feltételei 

fennállnak-e vagy megteremthetőek-e,
b) a  feltételek megléte esetén értesíti az  üzemeltetőt a  fennmaradási engedély feltételeiről és 

jogkövetkezményeiről, egyidejűleg legfeljebb 30 napon belüli határidő kitűzésével a fennmaradási engedély 
iránti kérelem benyújtására hívja fel.

 (4) Ha az  üzemeltető a  (3)  bekezdés b)  pontja szerinti határidőig nem nyújtja be a  fennmaradási engedély iránti 
kérelmét, illetőleg az  azzal kapcsolatos hiánypótlási felhívásnak a  megadott határidőben nem tesz eleget, vagy 
a szabályossá tétel érdekében szükséges munkálatok elvégzését a kötelezett nem vállalja, a hajózási hatóság a vízi 
közlekedés irányítására és a hajóút kitűzésére szolgáló jel eltávolítását rendeli el.

 (5) A  fennmaradási engedély egyben a  vízi közlekedés irányítására és a  hajóút kitűzésére szolgáló jelre vonatkozó 
üzemeltetési engedély is, ha ennek feltételei fennállnak.

 (6) A vízi közlekedés irányítására és a hajóút kitűzésére szolgáló jelet az engedélyesnek
a) az  engedély időbeli hatályának elteltével 8 napon belül, illetőleg az  engedély visszavonásáról szóló 

határozatban megállapított határidőig,
b) ha a  fennmaradási engedélyben előírt átalakítási kötelezettséget nem teljesítette, az  engedélyben 

az átalakításra megállapított határidőtől számított 8 napon belül,
c) ha a  szabálytalanul létesített jel a  hajózás biztonságát veszélyezteti, az  erről hozott határozatban 

megállapított határidőig
kártalanítási igény nélkül le kell bontania.
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 (7) Ha a szabálytalanul létesített vízi közlekedés irányítására és a hajóút kitűzésére szolgáló jelre fennmaradási engedély 
nem adható, illetve az üzemeltető nem kéri fennmaradási engedély kiadását, a hajózási hatóság elrendeli
a) a szabályossá tétel érdekében szükséges munkálatok elvégzését, vagy
b) ha a  jel fennmaradása átalakítással sem engedélyezhető, a  jel 8 napon belüli kártalanítási igény nélküli 

eltávolítását.

5. Hajóút kitűzésének tervezése és engedélyezése

5. § (1) Hajóút kitűzése esetén kitűzési tervet kell készíteni.
 (2) A kitűzési terv engedélyezését a vízi út fenntartója kérelmezi a vízügyi hatóságtól
 (3) A kitűzési terv tartalmi elemei:

a) a  vízi közlekedés irányítására és a  hajóút kitűzésére szolgáló jelekről, valamint e  jelek létesítéséről, 
üzemeltetéséről, módosításáról és megszüntetéséről szóló 27/2002. (XII. 5.) GKM rendelet 9.  § 
(3) bekezdésében meghatározott kitűzési rendek közti átállás feltételeinek meghatározása,

b) a  kitűző jelek jegyzéke, amely tartalmazza a  jelek azonosítóját, folyón folyamkilométer szerint megjelölt 
helyét, illetve tavon a jel koordinátáit,

c) a vízterület mederfelvételének térképi rajza,
d) vízi úton található létesítmények és hajózási akadályok jegyzéke, amely tartalmazza a  létesítmények, illetve 

hajózási akadályok jellemző adatait,
e) vízi úton található létesítmények nézeti rajza adataik ábrázolásával, amelyen a  kitűző és a  hajózást irányító 

jelek is feltüntetésre kerülnek,
f ) a kitűző jelek helyszínrajza a mederfelvételt tartalmazó térképen a HKV-nek megfelelő vízállásnál.

 (4) A kitűzési tervet a tárgyév január 31. napjáig – a szabályozási tervvel összevontan – a vízi út fenntartója készíti el.
 (5) Határvizeken hajóút kitűzési tervére a  (3)  bekezdésben foglaltak tekintetében az  illetékes határvízi bizottság 

döntésének megfelelő határidőket kell alkalmazni.
 (6) A kitűzés módosítása esetén a kitűzési terv készítésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.
 (7) A  vízi út, illetve a  létesítmény fenntartója köteles napra kész kitűzési tervet vezetni, amelyen fel kell tüntetni 

a jóváhagyott kitűzési tervhez képest végzett módosításokat.
 (8) A kitűzési tervben szereplő jel bevonása a kitűzési terv módosítása mellett történik. A bevonásról az engedélyező 

hatóság dönt.
 (9) A  terv engedélyese a kitűzési terv módosításáról köteles a hajózási hatóságot értesíteni. A hajózási hatóság a vízi 

közlekedés résztvevőit tájékoztatja a változásról.

6. § (1) Az  üzemeltető köteles a  vízi utat a  kitűzési tervnek megfelelően kitűzni és a  hajózási hatóságnak írásban vagy 
elektronikus úton nyilatkozni arról, hogy a kitűzést a kitűzési terv alapján végezte.

 (2) Az üzemeltetési engedélyezési eljárás az üzemeltető kérelmére indul.
 (3) Ha a határozat másként nem rendelkezik, az üzemeltetési engedély visszavonásig hatályos.
 (4) Ha az  ellenőrző hatóság eljárása során, az  engedély kibocsátását követően az  engedélyben foglaltaktól eltérő 

állapotot észlel, az engedélyt visszavonja, vagy kezdeményezi az engedély visszavonását.

6. Adatközlési kötelezettség, adatformátum és felelősség

7. § (1) A vízi utak kitűző és irányító, valamint a tájékoztató jeleinek és a vízállásjelentésnek az adatai közérdekű adatok.
 (2) A jelekre vonatkozó közérdekű adatok kiszolgáltatásáért a kitűző, illetve az irányító jelek üzemeltetője felel.
 (3) A kitűzési terv és a szabályozási terv engedélyezője a II. és III. fejezetben meghatározottakon kívül köteles biztosítani 

a  tervbe való betekinthetőséget, és kérelemre arról 30 napon belül költségtérítés ellenében másolatot kiadni. 
Hatóságok részére a másolat kiadása térítésmentes.
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II. FEJEZET
A BELVÍZI UTAKON KÖZLEKEDŐ ÚSZÓLÉTESÍTMÉNYEKKEL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSI SZABÁLYOK

7. Általános rendelkezések

8. § (1) E  fejezet hatálya azokra a  belvízi utakon közlekedő úszólétesítmények hajózásra alkalmassága és megfelelősége 
feltételeiről, az üzemképesség vizsgálatáról és tanúsításáról szóló 13/2001. (IV. 10.) KöViM rendelet [a továbbiakban: 
13/2001. (IV. 10.) KöViM rendelet] 1.  mellékletében meghatározott belvízi utakon közlekedő vagy tartózkodó, 
nyilvántartásba vételre kötelezett úszólétesítményekre terjed ki:
a) amelyeket a magyar lajstromban tartanak nyilván, valamint
b) amelyeknek a magyar lajstromba vételét kezdeményezik.

 (2) E  fejezetnek az  úszólétesítmények hajózásra alkalmasságának és megfelelőségének a  13/2001. (IV. 10.) 
KöViM  rendelet 2–4. és 9.  mellékletében foglalt feltételeire vonatkozó rendelkezései, ha nemzetközi szerződés 
eltérően nem rendelkezik – (3)  bekezdésben foglaltak kivételével – kiterjednek azokra az  úszólétesítményekre 
is, amelyek nem tartoznak az  (1)  bekezdésben foglaltak hatálya alá, de Magyarország területén közlekednek vagy 
tartózkodnak.

 (3) A  hajózási hatóság Magyarország belvízi útjain nem magyar lobogó alatt közlekedő úszólétesítmény 
üzemképességét tanúsító hajóokmányt elfogadja, amennyiben annak hatálya az adott zónára kiterjed, és azt
a) Duna menti állam vagy olyan állam hatósága állította ki, amellyel Magyarország nemzetközi szerződés 

keretében a kölcsönös elismerésről megállapodott,
b) a Rajnai Hajók Szemleszabályzata alapján állították ki,
c) az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban állították ki,
d) a Duna Bizottság tagállamában állították ki, vagy
e) az  Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban belvízi áruszállításra használt 

legalább 20 tonna hordképességű és
ea) 20 méternél rövidebb, vagy
eb) 100 m3-nél kisebb hosszúság (1), szélesség (B) merülés (T) szorzatú

 hajó esetében 5 évnél nem régebben állították ki.
 (4) A Magyar Honvédség úszólétesítményeire jogszabály e fejezettől eltérően rendelkezhet.

9. § (1) E fejezet alkalmazása során a (2) bekezdésben meghatározott fogalmak mellett a 13/2001. (IV. 10.) KöViM rendelet 
2. és 9.  mellékletében foglalt fogalommeghatározások, illetve a  vízi közlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 
(a továbbiakban: Vkt.) 87. §-ában foglalt fogalmak az irányadók.

 (2) E fejezet alkalmazásában
a) kereskedelmi szolgáltató úszómű: szálloda, étterem, bemutatóterem, bérelhető irodahelyiségek, szálláshely 

biztosítása, vagy egyéb gazdasági-szolgáltatási tevékenység céljából üzemeltetett úszómű, amelynek 
a befogadóképessége legalább 12 fő;

b) úszólétesítmény átépítése: az  úszólétesítmény testének, felépítményének, gépi vagy egyéb berendezéseinek 
az átalakítása, amely az úszólétesítmény
ba) főméreteiben,
bb) szerkezeti elemeiben,
bc) vízkiszorításában (hordképességében),
bd) főgépteljesítményében,
be) térbeosztásában,
bf ) stabilitásában vagy
bg) hajózási (nautikai) tulajdonságaiban

 változást eredményez;
c) úszólétesítmény építése: az  a  tevékenység, amelynek eredményeként új úszólétesítmény jön létre (abban 

az esetben is, ha az építéshez korábbi úszólétesítmény egyes részeit használják fel).

8. Az úszólétesítmény üzembe helyezése

10. § (1) Az  úszólétesítmény építési, illetve átépítési tervét – az  üzemképességi követelményeknek megfelelő kivitelezés 
biztosítása érdekében – a megrendelő vagy az építő köteles – az építés, illetve átépítés megkezdése előtt legalább 
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2  hónappal, két példányban – a  hajózási hatósághoz jóváhagyás céljából benyújtani. Úszólétesítmény építése, 
illetve átépítése csak jóváhagyott tervdokumentáció birtokában kezdhető meg.

 (2) Úszólétesítmény, valamint úszólétesítmény szerkezetének, gépi berendezésének, propulziós művének és villamos-
berendezésének, továbbá azok elemeinek terveit hajózási műszaki szakterületen működő szakirányú gépészmérnök 
közlekedési szakértő készítheti el. A szakértői jogosultságot a hajózási hatóság a szakértői tevékenység folytatásáról 
nyilvántartást vezető szerv által működtetett elektronikus névjegyzékből közvetlenül vagy megkeresés útján 
ellenőrzi. A  jogosulatlan személy által készített terv jóváhagyására irányuló kérelmet a  hajózási hatóság 
visszautasítja.

 (3) Az  építési napló bejegyzései alapján megállapított hiányosság vagy a  13/2001. (IV. 10.) KöViM rendelet 
4.  §-ában meghatározott feltételeknek való meg nem felelés esetén a  hajózási hatóság a  munkát a  hiányosság 
megszüntetéséig leállíttathatja, illetve visszabontathat.

11. § (1) A hajózási hatóság az úszólétesítmény üzembe helyezése előtt, továbbá átépítése után ellenőrzi az úszólétesítmény 
jóváhagyott terv szerinti építését, az  úszólétesítmény berendezésének és felszerelésének üzembiztos működését, 
továbbá azt, hogy az  úszólétesítmény megfelel-e a  munka-, a  tűz-, az  egészségvédelmi, a  környezetvédelmi és 
egyéb előírásoknak.

 (2) Átépítés esetén – az  üzembe helyezés előtti ellenőrzést követően – a  hajózási hatóság a  hajó műszaki jellemzőit 
tartalmazó új közösségi belvízi hajóbizonyítványt állít ki, vagy a  meglévő bizonyítványt módosítja. A  hajózási 
hatóság az új bizonyítvány kiadását a korábbi bizonyítványt kiállító tagállam hatóságával is közli.

 (3) A hajózási hatóság az úszólétesítmény üzembe helyezése előtt megállapítja az úszólétesítmény működési területét, 
üzemeltetési feltételeit, megengedett legkisebb szabad oldalmagasságát, megengedett legnagyobb vízkiszorítását 
(hordképességét), a  belvízi hajó és menetben lévő önjáró úszómunkagép üzemmódját. Megállapítja továbbá 
az  úszólétesítmény üzembe helyezése előtt – vagy már a  tervjóváhagyásnál vagy az  üzemképesség vizsgálatával 
egyidejűleg – az  úszólétesítmény hajózásra alkalmasságához szükséges legkisebb személyzeti létszámot és 
e létszám szakképzettség szerinti összetételét.

 (4) Külföldről beszerzett úszólétesítmény bizonyítványát a  hajózási hatóság a  tulajdonos kérelmére adja ki. 
A bizonyítvány kiállítása iránti eljárásban az ügyintézési határidő 30 nap. A kérelem tartalmazza a (3) bekezdésben 
foglalt adatokat és az  azokat alátámasztó rajzokat és számításokat. Ha hajózásbiztonsági okok nem indokolják, 
a hajózási hatóság a rajzok és számítások benyújtásától részben vagy egészben eltekinthet.

 (5) A  hajózási hatóság típusengedélyben igazolja, hogy az  adott motortípus, motorcsalád vagy motorcsoport 
a  motorokból származó gáz-halmazállapotú káros anyagok és légszennyező részecskék kibocsátása (emisszió) 
tekintetében a 13/2001. (IV. 10.) KöViM rendelet 3. mellékletében foglalt műszaki követelményeknek megfelel.

12. §  Az üzembe helyezéshez szükséges, valamint az  időszakos megfelelőséget tanúsító bizonyítvány kiadását, ideértve 
a  típusbizonyítvány kiadását, az  úszólétesítmény tulajdonosának a  hajózási hatóságtól írásban vagy elektronikus 
úton a  13/2001. (IV. 10.) KöViM rendelet 8.  melléklet függeléke szerinti adattartalmú, a  hajózási hatóság által 
rendszeresített formanyomtatványon kell kérnie. Az ügyintézési határidő 10 nap.

III. FEJEZET
A HAJÓZÁSI TEVÉKENYSÉG ENGEDÉLYEZÉSÉNEK RENDJE

13. § (1) E  fejezet rendelkezéseinek hatálya a  Vkt. 51.  §-a alapján hajózási hatósági engedélyhez kötött hajózási 
tevékenységre terjed ki.

 (2) Az ország határain kívül magyar lobogójú úszólétesítménnyel, valamint az ország területén nem magyar lobogójú 
úszólétesítménnyel folytatott hajózási tevékenységre e  fejezet előírásait annyiban kell alkalmazni, amennyiben 
nemzetközi szerződés eltérően nem rendelkezik.

14. § (1) A  hajózási tevékenység végzéséhez szükséges hatósági engedélyt (a  továbbiakban: hajózási engedély) 
a  hajózási hatóság az  úszólétesítmény üzemben tartójának kérelmére adja ki. Ha az  üzemben tartó nem azonos 
az úszólétesítmény tulajdonosával, a kérelem benyújtásához a tulajdonos hozzájárulása szükséges.

 (2) Az (1) bekezdésben meghatározott kérelmet írásban vagy elektronikus úton kell a hajózási hatósághoz benyújtani. 
Az ügyintézési határidő 30 nap.
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15. § (1) Hajózási tevékenység végzésére – a 14. §-ban említett hajózási engedélyen kívül – a kabotázsengedély, a harmadik 
lobogós forgalomban való részvételre adott engedély, a  harmadik országos forgalomban való részvételre adott 
engedély, valamint a különleges szállításra vagy hajózási kísérletre adott engedély, továbbá munkavégzési engedély 
(a továbbiakban együtt: egyedi engedély) is jogosít.

 (2) Az egyedi engedélyt a hajózási hatóság az úszólétesítmény üzemben tartójának kérelmére adja ki.
 (3) Az egyedi engedély iránti kérelemben fel kell tüntetni:

a) a kérelmező telefonszámát,
b) az úszólétesítmény fajtáját, lajstromszámát, nevét, jelét, továbbá
c) azt, hogy az úszólétesítmény milyen lobogó alatt közlekedik.

 (4) Az egyedi engedély iránti eljárásban az ügyintézési határidő
a) harmadik országos és harmadik lobogós engedély esetén 5 nap,
b) a kabotázsengedély esetén 15 nap,
c) különleges szállításra, hajózási kísérletre vagy munkavégzésre vonatkozó engedély esetén 30 nap.

IV. FEJEZET
AZ EGYES FOLYÉKONY TÜZELŐ- ÉS FŰTŐANYAGOK KÉNTARTALMÁRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOKKAL 
KAPCSOLATOS HATÓSÁGI ELJÁRÁS SZABÁLYAI

9. Általános rendelkezések

16. §  E fejezet előírásait a kőolaj-feldolgozó iparban felhasználandó folyékony tüzelő- és fűtőanyagok kivételével
a) a folyékony tüzelő- és fűtőanyagokra és
b) a tengeri hajózásban használatos üzemanyagokra 
kell alkalmazni.

17. §  E fejezet alkalmazásában:
a) hajózási hatóság: a  közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek 

kijelöléséről szóló kormányrendeletben meghatározott hatóság,
b) kibocsátás-csökkentési módszer: bármely olyan, a  hajóba szerelt alkatrész, anyag, eszköz vagy berendezés, 

vagy egyéb eljárás, alternatív tüzelő- vagy üzemanyag vagy megfelelési módszer, amelyet az  alacsony 
kéntartalmú, az  ezen jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő, tengeri hajózásban 
használatos tüzelő- és üzemanyagok helyett használnak, és amely ellenőrizhető, számszerűsíthető és 
kikényszeríthető,

c) kikötőben tartózkodó hajó: az  EGT-állam kikötőjében tartózkodó hajó, amelyet a  berakodás, kirakodás, 
valamint az  utasok ki- és beszállása idejére biztonságosan kikötnek, beleértve azt az  időt is, amelyet nem 
a rakományhoz kapcsolódó műveletekkel töltenek,

d) mintavételező szervezet: az  energiapolitikáért felelős miniszter (a  továbbiakban: miniszter) által a  miniszter 
szabályozási feladatkörébe tartozó forgalmazási követelmények tekintetében eljáró megfelelőségértékelő 
szervezetek kijelöléséről szóló jogszabály szerint mintavételezéssel, elemzéssel és adatszolgáltatással 
megbízott szervezet,

e) tengeri hajózásban használatos tüzelőanyag: bármely ásványolaj eredetű folyékony tüzelőanyag, amelynek 
rendeltetése a  hajón történő felhasználás, vagy amelyet a  hajón használnak fel, beleértve az  ISO 8217 
meghatározás szerinti tüzelőanyagot is, amely magában foglal minden olyan ásványolaj eredetű folyékony 
tüzelőanyagot, amelyet a  nem közúti mozgó gépekbe építendő belsőégésű motorok gáznemű és 
részecskékből álló szennyezőanyag-kibocsátásának korlátozásáról szóló miniszteri rendeletben említett 
motorokban, valamint a  kedvtelési célú vízi járművek tervezéséről, építéséről és megfelelőségének 
tanúsításáról szóló miniszteri rendeletben meghatározott belvízi hajókon vagy kedvtelési célú vízi 
járműveken használnak fel, amikor ezek a vízi járművek a tengeren tartózkodnak,

f ) tengeri hajózásban használatos dízelolaj: bármely olyan tengeri hajózásban használatos tüzelő- és üzemanyag, 
amely az ISO 8217 I. sz. táblázatában a DMB fokozatra meghatározott tartományba esik, a kéntartalomra való 
hivatkozás kivételével,
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g) tengeri hajózásban használatos gázolaj: bármely olyan tengeri hajózásban használatos tüzelő- és üzemanyag, 
amely az  ISO 8217 I. sz. táblázatában a  DMX, DMA és DMZ fokozatra meghatározott tartományba esik, 
a kéntartalomra való hivatkozás kivételével.

10. A hajózási hatóság eljárása

18. § (1) Ha a hajózási hatóság azt állapítja meg, hogy egy hajó nem felel meg az az egyes folyékony tüzelő- és fűtőanyagok 
kéntartalmáról szóló 53/2014. (XII. 13.) NFM rendelet [a továbbiakban: 53/2014. (XII. 13.) NFM rendelet] tengeri 
hajózásban használatos tüzelő- és üzemanyagokra vonatkozó előírásainak, akkor a hajózási hatóság felhívja a hajó 
felelős vezetőjét, hogy
a) mutassa be a feljegyzéseket arról, hogy milyen intézkedéseket tett e szabványok betartása érdekében; és
b) bizonyítsa, hogy útiterve szerint megkísérelte az  53/2014. (XII. 13.) NFM rendeletnek megfelelő, tengeri 

hajózásban használatos megfelelő tüzelő-, illetve üzemanyag beszerzését, és hogy – amennyiben 
az  a  tervezett beszerzési helyen nem volt beszerezhető – intézkedéseket tett annak megállapítására, hogy 
hol találhatók az  ezen rendeletnek megfelelő, tengeri hajózásban használatos tüzelő-, illetve üzemanyag 
beszerezhetőségének alternatív forrásai, valamint hogy legjobb erőfeszítései ellenére sem sikerült az  ezen 
rendeletnek megfelelő, tengeri hajózásban használatos tüzelő-, illetve üzemanyaghoz jutnia, mert ilyen 
megvásárolható, tengeri hajózásban használatos tüzelő-, illetve üzemanyag nem állt rendelkezésre.

 (2) Ha a  hajó felelős vezetője rendelkezésre bocsátja az  (1)  bekezdésben felsorolt információkat, akkor a  hajózási 
hatóság figyelembe vesz minden érdemleges körülményt és bemutatott bizonyítékot a megfelelő további lépések 
megállapítása érdekében, ideértve azt is, hogy eltekint az ellenőrző intézkedésektől.

19. § (1) A  hajózási hatóság az  53/2014. (XII. 13.) NFM rendelet 8.  § (2) és (3)  bekezdésnek megfelelően jóváhagyja, hogy 
a  magyar lobogó alatt közlekedő hajó, illetve Magyarország területén lévő kikötőben, horgonyzóhelyen és vízi 
utakon tartózkodó nem magyar lobogó alatt közlekedő hajó az EGT-államokban elfogadott kibocsátás-szabályozási 
módszereket használjon az  53/2014. (XII. 13.) NFM rendelet 5.  § és 7.  § követelményeinek megfelelő, tengeri 
hajózásban használatos tüzelő- és üzemanyagok helyett.

 (2) Azok a hajók, amelyek az (1) bekezdésben említett kibocsátáscsökkentési módszereket alkalmazzák, folyamatosan 
legalább azzal azonos mértékű kén-dioxidkibocsátás-csökkentést kell elérniük, amelyet az  53/2014. (XII. 13.) 
NFM rendelet 5.  § és 7.  § követelményeinek megfelelő, tengeri hajózásban használatos tüzelő- és üzemanyagok 
használatával el lehet érni. Az ekvivalens kibocsátási értékeket az 53/2014. (XII. 13.) NFM rendelet 1. mellékletével 
összhangban kell meghatározni.

20. §  A  hajózási hatóság – más EGT-állam hatóságaival együttműködve – hagyja jóvá magyar lobogó alatt közlekedő 
hajón a kibocsátás-csökkentési módszerek kísérleti alkalmazását.

V. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

21. §  Ez a rendelet 2018. január 1-jén lép hatályba.

22. §  A  14.  § és 15.  § rendelkezései a  belföldi vagy nemzetközi vízi fuvarozási szakmához jutásról, valamint a  szakma 
folytatásához szükséges oklevelek, vizsgabizonyítványok és egyéb képesítések kölcsönös elismeréséről szóló 
1987. november 9-i 87/540/EGK tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálják.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 516/2017. (XII. 29.) Korm. rendelete
az egyes közlekedési tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány
a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 88. § (1) bekezdés 3. pontjában,
a 2. és a 8. alcím tekintetében a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 88. § (1) bekezdés 2. pontjában,
a 3. alcím tekintetében az igazságügyi szakértői tevékenységről szóló 2016. évi XXIX. törvény 139 § (1) bekezdés b) pontjában,
a 4. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a)  pont 20., 21. és 22. alpontjában,
az 5. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a)  pont 14. alpontjában,
a 6. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a)  pont 15. alpontjában,
a 7. alcím tekintetében a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 49. § (1) bekezdés c) pontjában,
a 9. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a)  pont 5. alpontjában,
a 10. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a)  pont 30. alpontjában,
a 11. alcím tekintetében a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 49. § (1) bekezdés d) és f ) pontjában,
a 12. alcím tekintetében a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 49. § (1) bekezdés k) pontjában,
a 13. alcím tekintetében a  személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 49.  § (1) bekezdés h)  pontjában, 
valamint a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 3. és 5. alpontjában,
a 14. alcím tekintetében a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 49. § (1) bekezdés c) pontjában,
a 15. alcím tekintetében a  közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48.  § (3)  bekezdés a)   pont 7.  alpontjában kapott 
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A vasúti piacfelügyeleti bírság mértékére és alkalmazására vonatkozó részletes szabályokról szóló 
8/2006. (I. 13.) Korm. rendelet módosítása

1. §  A vasúti piacfelügyeleti bírság mértékére és alkalmazására vonatkozó részletes szabályokról szóló 8/2006. (I. 13.) 
Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 1/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„1/A.  § E  rendelet alkalmazásában árbevétel alatt a  jogsértő szervezetnek a  vasúti közlekedési tevékenységből 
származó előző üzleti évi nettó árbevételét, amennyiben a  jogsértést olyan kiszolgálólétesítmény-üzemeltető 
követte el, amely nem minősül pályahálózat-működtetőnek, e  szervezetnek a  kiszolgáló létesítmény 
üzemeltetéséből, valamint a  kiszolgáló létesítményben nyújtott, a  Vtv. 2.  melléklet 2–4.  pontja szerinti 
szolgáltatásokból származó árbevételét kell érteni.”

2. §  Az R1. 2. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Ha a  jogsértő szervezet az  előző évben nem végzett vagy tizenkét hónapnál rövidebb ideig végzett vasúti 
közlekedési tevékenységet, továbbá amennyiben a  jogsértést olyan kiszolgálólétesítmény-üzemeltető követte 
el, amely nem minősül pályahálózat-működtetőnek, és amely az  előző évben nem végezte vagy tizenkét 
hónapnál rövidebb ideig végezte a  kiszolgáló létesítmény üzemeltetését, valamint a  kiszolgáló létesítményben 
a  Vtv.  2.  melléklet 2–4.  pontja szerinti szolgáltatások nyújtását, akkor a  jogsértés megállapításától visszafelé 
számított időszakot, de legfeljebb tizenkét hónapot kell a piacfelügyeleti bírság szempontjából figyelembe venni.”

3. §  Az R1.
a) 1. § (1) bekezdésében a „76. §-ának (1)” szövegrész helyébe a „79/F. §-ának (1)” szöveg,
b) 1. § (2) bekezdésében a „76. § (1)” szövegrész helyébe a „79/F. § (1)” szöveg
lép.

2. A vasúti társaságok kötelező baleseti kárfedezeti képességének biztosításáról szóló  
271/2007. (X. 19.) Korm. rendelet módosítása

4. §  A vasúti társaságok kötelező baleseti kárfedezeti képességének biztosításáról szóló 271/2007. (X. 19.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: R2.) 6. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Ha a  vagyoni biztosíték mértéke a  felhasználás következtében a  fedezeti összeghatár alá csökkent, a  vasúti 
társaság – amennyiben a  vasúti balesettel érintett vasúti közlekedési tevékenységét tovább folytatja – a  vagyoni 
biztosíték legalább a  fedezeti összeghatár mértékéig történő emeléséről haladéktalanul, de legkésőbb 
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a  csökkenéstől számított harminc napon belül gondoskodik, és ennek megtörténtéről a  vasúti igazgatási szervet 
elektronikus úton haladéktalanul értesíti.”

5. §  Az R2. 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

6. §  Az R2.
a) 6.  § (1)  bekezdés c)  pontjában a „haladéktalanul írásban vagy elektronikus úton tájékoztatja” szövegrész 

helyébe a „haladéktalanul elektronikus úton tájékoztatja” szöveg,
b) 2.  melléklet címében a „kisvasúton, múzeumvasúton” szövegrész helyébe a „keskeny nyomtávolságú vasút, 

múzeumvasút által és függővasúton” szöveg,
c) 3. melléklet címében a „kisvasúton és múzeumvasúton” szövegrész helyébe a „keskeny nyomtávolságú vasút 

által és függővasúton” szöveg,
d) 4.  melléklet címében a „saját célú pályahálózaton és múzeumvasúton végzett” szöveg helyébe „saját célú 

pályahálózaton végzett” szöveg
lép.

3. A szakterületek ágazati követelményeiért felelős szervek kijelöléséről, valamint a meghatározott 
szakkérdésekben kizárólagosan eljáró és egyes szakterületeken véleményt adó szervekről szóló 
282/2007. (X. 26.) Korm. rendelet módosítása

7. §  A szakterületek ágazati követelményeiért felelős szervek kijelöléséről, valamint a  meghatározott szakkérdésekben 
kizárólagosan eljáró és egyes szakterületeken véleményt adó szervekről szóló 282/2007. (X. 26.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: R3.) 3. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

4. A közigazgatási bírsággal sújtandó közlekedési szabályszegések köréről,  
az e tevékenységekre vonatkozó rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, 
felhasználásának rendjéről és az ellenőrzésben történő közreműködés feltételeiről szóló  
410/2007. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

8. §  A közigazgatási bírsággal sújtandó közlekedési szabályszegések köréről, az  e  tevékenységekre vonatkozó 
rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, felhasználásának rendjéről és az  ellenőrzésben 
történő közreműködés feltételeiről szóló 410/2007. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R4.) 5. §-a a következő 
(7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) Nem kell az  (1)  bekezdésben meghatározott bírságot kiszabni, ha a  meghatározott össztömeget, 
tengelyterhelést, tengelycsoport-terhelést és méretet meghaladó járművek közlekedéséről szóló 36/2017. (IX. 18.) 
NFM rendelet 2. § (1) bekezdés a) pont af ) alpontjában meghatározott jármű megengedett legnagyobb össztömeg 
túllépése 2018. június 30. napjáig elkövetett jogsértések esetén nem haladja meg a 2%-ot, 2018. július 1. napjától 
2018. december 31. napjáig elkövetett jogsértések esetén nem haladja meg az 1%-ot.”

9. §  Az R4. 16/A. § (1) és (2) bekezdésében a „2017. december 31. napjáig ” szövegrész helyébe a „2018. május 31. napjáig” 
szöveg lép.

5. A nehéz tehergépkocsik közlekedésének korlátozásáról szóló 190/2008. (VII. 29.) Korm. rendelet 
módosítása

10. §  A nehéz tehergépkocsik közlekedésének korlátozásáról szóló 190/2008. (VII. 29.) Korm. rendelet 5.  § (1)  bekezdés 
1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A 2. §-ban meghatározott közlekedési korlátozás nem vonatkozik:)
„1. a  Magyar Honvédség, a  közjogi engedély alapján Magyarországon tartózkodó külföldi fegyveres erők, 
a  rendőrség, a  nemzetbiztonsági szolgálatok, a  büntetés-végrehajtás, a  katasztrófavédelem, a  vámhatóság 
szervezete, valamint a közlekedési hatóság által üzemben tartott vagy igénybe vett,”
(tehergépkocsira.)
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6. A közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes 
rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő 
hatósági feladatokról szóló 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet módosítása

11. § (1) A  közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a  közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes rendelkezések 
megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatokról szóló 
156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R5.) 9. § (1) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:
[A Kkt. 20. § (1) bekezdés h), n) és o) pontjához kapcsolódóan – ha jogszabály eltérően nem rendelkezik – a 8. mellékletben 
meghatározott összegű bírságot köteles fizetni az, aki]
„g) a  1980. évi 3. törvényerejű rendelettel kihirdetett, 1968. évi november hó 8. napján Bécsben aláírt Közúti 
Közlekedési Egyezményben meghatározott”
(rendelkezést megsérti.)

 (2) Az R5. 9. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) Nem kell az  (1)  bekezdésben meghatározott bírságot megfizetni, ha a  meghatározott össztömeget, 
tengelyterhelést, tengelycsoport-terhelést és méretet meghaladó járművek közlekedéséről szóló 36/2017. (IX. 18.) 
NFM rendelet 2. § (1) bekezdés a) pont af ) alpontjában meghatározott jármű megengedett legnagyobb össztömeg 
túllépése 2018. június 30. napjáig elkövetett jogsértések esetén nem haladja meg a 2%-ot, 2018. július 1. napjától 
2018. december 31. napjáig elkövetett jogsértések esetén nem haladja meg az 1%-ot.”

12. §  Az R5. 1. mellékletében foglalt táblázat 6. sor a) alpontjában a „lejárt, a gépjárműadó” szövegrész helyébe a „lejárt, 
korábban már felhasznált, a gépjárműadó” szöveg lép.

13. §  Hatályát veszti az R5. 9. § (1) bekezdés e) pontjában a „valamint” szövegrész.

7. Az országos működési engedély alapján végzett vasúti személyszállítás részletes feltételeiről szóló 
271/2009. (XII. 1.) Korm. rendelet módosítása

14. § (1) Az országos működési engedély alapján végzett vasúti személyszállítás részletes feltételeiről szóló 271/2009. (XII. 1.) 
Korm. rendelet (a továbbiakban: R6.) 18. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Az  (1) és (2)  bekezdés szerinti visszaváltás esetén a  vasúti társaság a  menetjegy árát az  utasnak 
– a (4) bekezdésben foglaltakra is figyelemmel – visszatéríti.”

 (2) Az R6. 18. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A menetjegyek visszaváltásával és a visszatérítésekkel kapcsolatos szabályokat – ideértve a megítélt visszatérítés 
teljesítésének határidejét is, ami nem haladhatja meg a  visszatérítési igény megítélésétől számított 30 napot – 
a vasúti társaság az üzletszabályzatában határozza meg.”

15. §  Az R6. 7. § (3) bekezdésében az „írásban” szövegrész helyébe az „elektronikus úton” szöveg lép.

8. A vasúti társaságok nem vasúti balesetből eredő károk fedezésére szolgáló kötelező kárfedezeti 
képességének biztosításáról szóló 6/2010. (I. 21.) Korm. rendelet módosítása

16. §  A vasúti társaságok nem vasúti balesetből eredő károk fedezésére szolgáló kötelező kárfedezeti képességének 
biztosításáról szóló 6/2010. (I. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R7.) 1. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

17. §  Az R7.
a) 1.  §-ában a  „kisvasúti, valamint múzeumvasúti” szövegrész helyébe a  „keskeny nyomtávolságú vasút, 

a múzeumvasút által, valamint a függővasúton végzett” szöveg,
b) 6. § (1) bekezdés c) pontjában az „írásban” szövegrész helyébe az „elektronikus úton” szöveg,
c) 6. § (4) bekezdésében az „írásban” szövegrész helyébe az „elektronikus úton” szöveg
lép.
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9. A díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási, valamint az autóbusszal 
díj ellenében végzett személyszállítási és a saját számlás személyszállítási tevékenységről, továbbá 
az ezekkel összefüggő jogszabályok módosításáról szóló 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet módosítása

18. §  A díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a  saját számlás áruszállítási, valamint az  autóbusszal díj ellenében 
végzett személyszállítási és a  saját számlás személyszállítási tevékenységről, továbbá az  ezekkel összefüggő 
jogszabályok módosításáról szóló 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 27. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) Az  1073/2009/EK rendelet 6.  cikkében foglaltak szerint kiadott engedéllyel a  közlekedési hatóság által 
engedélyezett tevékenység csak abban az esetben végezhető, ha az engedély jogosultja rendelkezik a közlekedési 
igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló kormányrendelet 
szerinti autóbuszos piacfelügyeleti és utasjogi hatóság által jóváhagyott üzletszabályzattal és a  jóváhagyott 
üzletszabályzatot hivatalos honlapján közzétette.”

10. A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és 
visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása

19. §  A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a  közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 
326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R8.) 5. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A  vezetői engedély a  személyazonosság igazolására a  vezetői engedély érvényességi időpontjáig, 
a 65. életévüket betöltöttek esetében a vezetői engedély érvényességi idejének lejártát követően is alkalmas.”

20. §  Az R8. 13. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„13.  § Járművezetésre jogosító okmányt az  kaphat, aki az  egészségi, pályaalkalmassági, képzési és vizsgáztatási 
előírásoknak, továbbá az  e  rendeletben meghatározott feltételeknek megfelel, valamint az  elsősegélynyújtási 
ismeretek megszerzését vagy annak megszerzése alóli mentességét a közlekedési igazgatási hatóság részére igazolja.”

21. §  Az R8. 29. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A  vezetői engedély kiállítása során annak érvényességét az  (1)  bekezdés a)  pontjában meghatározott 
időtartamon belül – a  (3a)  bekezdésben foglaltak kivételével – úgy kell meghatározni, hogy a  lejáratának hónapja 
és napja megegyezzen az  ügyfél születési idejének hónapjával és napjával. Ha az  ügyfél február 29-én született és 
az érvényességi idő lejártának évében ez a nap hiányzik, akkor a vezetői engedély érvényességi ideje február 28-án jár le.”

22. §  Az R8. 52. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az előzetes eredetiségvizsgálatot el kell végezni:)
„a) a  használt jármű, továbbá a  gyártótól származó járműkísérő lappal nem rendelkező új jármű, valamint 
a járműnyilvántartásba korábban még nem vett lassú jármű vagy egyéb jármű első forgalomba helyezésekor;”

23. § (1) Az R8. 2. melléklete a 4. melléklet szerint módosul
 (2) Az R8. 11. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.

24. §  Az R8.
a) 1/A. § nyitó szövegrészében a „járási hivatal” szövegrész helyébe a „járási (fővárosi kerületi) hivatal” szöveg,
b) 13. melléklet 1. pontjában a „kék” szövegrész helyébe a „világoskék” szöveg
lép.

11. Az autóbuszos személyszállítási szolgáltatásnak a 181/2011/EU rendeletben nem szabályozott 
részletes feltételeire, az abban foglaltak alóli mentességekre, az autóbuszos személyszállítási 
szolgáltatási feltételekre, valamint a közúti személyszállítási üzletszabályzatra vonatkozó szabályokról 
szóló 213/2012. (VII. 30.) Korm. rendelet módosítása

25. §  Az autóbuszos személyszállítási szolgáltatásnak a  181/2011/EU rendeletben nem szabályozott részletes feltételeire, 
az  abban foglaltak alóli mentességekre, az  autóbuszos személyszállítási szolgáltatási feltételekre, valamint a  közúti 
személyszállítási üzletszabályzatra vonatkozó szabályokról szóló 213/2012. (VII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R9.) 
I. Fejezete a következő 2/A. alcímmel egészül ki:
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„2/A. Hatósági ellenőrzés
2/A.  § (1) Az  autóbuszos piacfelügyeleti és utasjogi ügyben eljáró kormánytisztviselő ellenőrzési jogosultságát 
– a próbavásárlás vagy a próbaként történő szolgáltatás igénybevétele
(a továbbiakban együttesen: próbavásárlás) esetének kivételével – az  ellenőrzés megkezdésekor szolgálati 
igazolvánnyal vagy megbízólevéllel igazolja.
(2) A közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 382/2016. 
(XII. 2.) Korm. rendelet szerinti autóbuszos piacfelügyeleti és utasjogi hatóság (a továbbiakban: autóbuszos hatóság) 
ellenőrzése során próbavásárlás elvégzésére közreműködő személyt vehet igénybe megbízási szerződéssel, 
amelyben a közreműködő személy hozzájárul a természetes személyazonosító adatainak kezeléséhez.
(3) Az  autóbuszos hatóság a  közreműködő személy által próbavásárlással is ellenőrizheti a  szolgáltatás 
szabályszerűségét.
(4) A közreműködő személy a megbízási szerződés alapján megbízási díjra jogosult.
(5) A  közreműködő személy részére az  autóbuszos hatóság megbízólevelet állít ki, amellyel kapcsolatban kezeli 
a közreműködő személy természetes személyazonosító adatait.
(6) A közreműködő személyre az ügyintézőre vonatkozó kizárási szabályokat kell alkalmazni.
(7) Szolgáltatás próbavásárlása esetén a szolgáltatás díja eljárási költség, amelyet az előírt követelményeknek meg 
nem felelő szolgáltatást nyújtója visel.
(8) Az ellenőrzés során eljáró kormánytisztviselő
a) az  autóbusszal menetrend szerinti személyszállítási közszolgáltatásokat végző szolgáltatót a  személyszállítási 
tevékenység végzésére jogosító engedély feltételeinek való megfelelés, különös tekintettel az  engedélyezett 
tevékenységnek megfelelő, általa nyújtott szolgáltatásra,
b) a közlekedésszervezőt,
c) az üzemeltetőt
az őket terhelő kötelezettségek tekintetében helyszíni, dokumentum alapú ellenőrzés keretében, valamint 
elektronikai eszközök útján ellenőrizheti.
(9) Az  ellenőrzés során az  autóbuszos hatóság jogosult eljárni minden olyan gazdálkodó szervezettel szemben, 
amely autóbuszos személyszállítási, vagy ahhoz kapcsolódó kiegészítő (pl. telephely-szolgáltató, kiszolgáló 
létesítményt üzemeltető) tevékenységet végez.
(10) Az autóbuszos hatóság az engedély nélküli tevékenységet végző autóbusszal személyszállítási szolgáltatásokat 
végző szolgáltatók vonatkozásában indított eljárásai során jogosult az  ilyen tevékenységet végzők adatait 
megismerni, az  ilyen tevékenységet végzőket adatszolgáltatásra, nyilatkozattételre kötelezni, székhelyét és 
telephelyeit ellenőrizni, valamint a  műszaki kérdések tekintetében a  közlekedési hatóság együttműködésével 
az adott tevékenység ellátásához szükséges műszaki feltételek meglétét is megvizsgálni.”

26. §  Az R9. 7. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Regionális és elővárosi személyszállítási szolgáltatás esetében az utasok elszállításának sorrendje a következő:)
„a) az utazáshoz előre váltott menetjeggyel rendelkező utasok,”

27. §  Az R9. 9. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az  (1) és a  (2)  bekezdésben foglalt módosításért vagy visszatérítésért a  szolgáltató az  üzletszabályzatban 
meghatározott mértékű, de a  visszatérítés összegének 20%-át meg nem haladó mértékű kezelési költséget 
számíthat fel. Országos, regionális és elővárosi személyszállítási szolgáltatás esetében a  szolgáltató kezelési 
költséget nem von le, ha az  utas a  menetjegyet a  járat elmaradása vagy férőhely hiánya miatt nem használta fel, 
illetve utazási szándékával forgalmi zavar miatt felhagy és ezt a szándékát kinyilvánítja.”

28. § (1) Az R9. 10. § (4) bekezdése a következő j) ponttal egészül ki:
(Az üzletszabályzat az EU rendelettel és e rendelettel összhangban meghatározza különösen:)
„j) az  utazási igazolványok visszaváltásával, továbbá a  9.  § szerinti és az  EU rendelet szerinti visszatérítésekkel 
kapcsolatos részletes szabályokat, ideértve a megítélt visszatérítés teljesítésének határidejét is, ami nem haladhatja 
meg a visszatérítési igény megítélésétől számított 30 napot.”

 (2) Az R9. 10. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Az  üzletszabályzat készítője a  tervezetet – az  üzletszabályzat módosítása esetén a  módosításokat és 
a  módosításokkal egységes szerkezetet is – autóbuszos hatóságnak elektronikus úton jóváhagyásra benyújtja. 
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A  kérelemhez csatolja az  üzletszabályzat tervezetéhez érkezett és el nem fogadott észrevételeket, valamint az  el 
nem fogadás indokolását, továbbá nyilatkozik az elfogadott észrevételekről.”

 (3) Az R9. 10. §-a a következő (6a)–(6c) bekezdéssel egészül ki:
„(6a) Az autóbuszos hatóság üzletszabályzat jóváhagyására irányuló, kérelemre indult eljárásában hozott hatósági 
döntések szóban nem közölhetőek.
(6b) A  jóváhagyási kötelezettséggel érintett üzletszabályzat az  autóbuszos hatóság jóváhagyását követően, 
az üzletszabályzat készítője által a jóváhagyás iránti kérelemben meghatározott időponttól hatályos.
(6c) A  jóváhagyási kötelezettséggel nem érintett üzletszabályzat-módosítás az  üzletszabályzat készítője által 
– a (8) bekezdésben meghatározott rendelkezést is figyelembe véve – meghatározott időponttól hatályos.”

 (4) Az R9. 10. § (7) és (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(7) Az  üzletszabályzatot annak készítője – az  autóbuszos hatóság jóváhagyásától számított nyolc napon belül, 
amennyiben az üzletszabályzat hatálybalépésének időpontja ennél későbbi, vagy az üzletszabályzat módosításához 
az  autóbuszos hatóság jóváhagyása nem szükséges, a  hatálybalépést legalább 3 nappal megelőzően – hivatalos 
honlapján közzéteszi.
(8) Nem szükséges az  autóbuszos hatóság jóváhagyása az  üzletszabályzat jogszabályi rendelkezésen, 
közszolgáltatási szerződésen alapuló, valamint az utasok jogait nem érintő módosítása esetén, de az üzletszabályzat 
készítője a módosítást annak hatálybalépését 8 nappal megelőzően köteles az autóbuszos hatóságnak elektronikus 
úton megküldeni, és a  módosított üzletszabályzat szövegét a  hivatalos honlapján annak hatálybalépése előtt 
köteles közzétenni.”

 (5) Az R9. 10. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki:
„(9) Amennyiben az  autóbuszos hatóság az  üzletszabályzattal kapcsolatos kötelezettségek vizsgálata érdekében 
szükségesnek tartja, hatósági ellenőrzés vagy eljárás keretében adatszolgáltatásra hívhatja fel a  szolgáltatót vagy 
a  közlekedésszervezőt. Ha az  adatszolgáltatásra felhívásnak a  szolgáltató vagy a  közlekedésszervező határidőben 
nem tesz eleget, az autóbuszos hatóság eljárási bírságot szab ki.”

29. §  Az R9. 23. §-a a következő (5)–(9) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Az  autóbuszos hatóság megismerheti azokat a  védett adatokat, amelyek a  panasz felülvizsgálata során 
a tényállás tisztázásához szükségesek.
(6) Az autóbuszos hatóság által a panasz felülvizsgálata ügyében indított hatósági eljárás az ügyfél kérelmére sem 
szüneteltethető.
(7) Amennyiben az  autóbuszos hatóság a  tényállás tisztázásához szükségesnek tartja, a  panasz felülvizsgálatára 
irányuló eljárás keretében adatszolgáltatásra hívhatja fel a panasszal érintett szolgáltatót vagy közlekedésszervezőt.
(8) Amennyiben az  autóbuszos hatóság a  tényállás tisztázása érdekében a  panaszt benyújtó ügyfelet hívja fel 
adatszolgáltatásra, és annak a panasz benyújtója az autóbuszos hatóság által meghatározott határidőben nem tesz 
eleget, az autóbuszos hatóság a panasz felülvizsgálatára irányuló eljárást megszünteti.
(9) Az autóbuszos hatóság által a panasz kivizsgálása során hozott, vagy a hatósági eljárást lezáró döntések szóban 
nem közölhetőek.”

30. § (1) Az R9. 26/A. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) A  panaszkezelési szabályzatot – annak módosítása esetén a  módosításokat és a  módosításokkal egységes 
szerkezetet is – annak készítője az autóbuszos hatóságnak elektronikus úton jóváhagyásra benyújtja.
(3) A  panaszkezelési szabályzatot annak készítője – annak jóváhagyásától számított 8 napon belül – az  utasok 
számára hozzáférhetővé teszi.”

 (2) Az R9. 26/A. § a következő (4) és (5) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az autóbuszos hatóság panaszkezelési szabályzat jóváhagyására irányuló, kérelemre indult eljárásában hozott 
hatósági döntések szóban nem közölhetőek.
(5) Amennyiben az  autóbuszos hatóság a  panaszkezelési szabályzattal kapcsolatos kötelezettségek vizsgálata 
érdekében szükségesnek tartja, hatósági ellenőrzés vagy eljárás keretében adatszolgáltatásra hívhatja fel 
a  szolgáltatót. Ha az  adatszolgáltatásra felhívásnak a  szolgáltató határidőben nem tesz eleget, az  autóbuszos 
hatóság eljárási bírságot szab ki.”
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12. A vasúti és autóbuszos személyszállítást igénybe vevő utasok jogainak védelméről szóló  
62/2013. (III. 4.) Korm. rendelet módosítása

31. §  A vasúti és autóbuszos személyszállítást igénybe vevő utasok jogainak védelméről szóló 62/2013. (III. 4.) 
Korm. rendelet (a továbbiakban: R10.) 2. § c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában)
„c) vasúti közlekedési szolgáltató: a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény (a továbbiakban: Sztv.) 
2.  § 15.  pontjában meghatározott, a  vasúti igazgatási szerv által kiadott engedély birtokában vagy tudomásul vett 
bejelentés alapján vasúti személyszállítási szolgáltatást végző vasúti társaság.”

32. §  Az R10. 6. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az utasjogi bírságot az azt megállapító végleges határozatban előírt határidőn belül
a) a vasúti igazgatási szerv eljárása esetében a vasúti igazgatási szervnek a kincstárnál vezetett 10032000-01040463-
00000000 számú fizetési számlájára,
b) az  autóbuszos piacfelügyeleti és utasjogi hatóság eljárása esetében annak a  kincstárnál vezetett 10032000-
01040463-00000000 számú fizetési számlájára,
történő átutalással, utasjogi bírság jogcím megjelölésével kell megfizetni.”

33. §  Az R10.
a) 3. § (3) bekezdésében a „keskeny nyomtávú vasúti pályahálózaton közlekedő vasúti közlekedési szolgáltató” 

szövegrész helyébe a „keskeny nyomtávolságú vasút” szöveg,
b) 4. §-ában az „a közlekedési hatóság” szövegrész helyébe az „az autóbuszos piacfelügyeleti és utasjogi hatóság” 

szöveg,
c) 5. § (2) bekezdésében az „utasjogi felügyeleti bírság” szövegrész helyébe az „utasjogi bírság” szöveg,
d) 6. § (2) bekezdésében a „keskeny nyomtávú vasúti pályahálózaton közlekedő vasúti közlekedési szolgáltató” 

szövegrész helyébe a „keskeny nyomtávolságú vasút” szöveg
lép.

13. A személygépkocsival díj ellenében végzett közúti személyszállításról szóló  
176/2015. (VII. 7.) Korm. rendelet módosítása

34. §  A személygépkocsival díj ellenében végzett közúti személyszállításról szóló 176/2015. (VII. 7.) Korm. rendelet
a) 26. § (1) bekezdésében a „2017. december 31.” szövegrész helyébe a „2018. december 31.” szöveg,
b) 26. § (2) bekezdésében a „2017. december 31.” szövegrész helyébe a „2018. december 31.” szöveg
lép.

14. A térségi, az elővárosi, a városi és a helyi működési engedély alapján, valamint a kisvasút és 
a múzeumvasút által végzett vasúti személyszállítás részletes feltételeiről szóló
195/2016. (VII. 13.) Korm. rendelet módosítása

35. § (1) A  térségi, az elővárosi, a városi és a helyi működési engedély alapján, valamint a kisvasút és a múzeumvasút által 
végzett vasúti személyszállítás részletes feltételeiről szóló 195/2016. (VII. 13.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R11.) 
1. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) E rendeletben – a (3a) bekezdésben meghatározott kivétellel – az országos működési engedély alapján végzett 
vasúti személyszállítás részletes feltételeiről szóló kormányrendeletben meghatározott fogalmakat kell alkalmazni.”

 (2) Az R11. 1. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) E  rendelet alkalmazásában kisvasút az  a  keskeny nyomtávolságú vasút, amely végez személyszállítási 
tevékenységet.”

36. § (1) Az R11. 10. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) A  (2) és a  (3)  bekezdés szerinti visszaváltás esetén a  vasúti társaság a  menetjegy árát az  utasnak 
– az (5) bekezdésben foglaltakra is figyelemmel – visszatéríti.”
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 (2) Az R11. 10. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A  visszaváltás és a  visszatérítés részletes feltételeit – ideértve a  megítélt visszatérítés teljesítésének 
határidejét is, ami nem haladhatja meg a visszatérítési igény megítélésétől számított 30 napot – a vasúti társaság 
a személyszállítási üzletszabályzatban állapítja meg.”

37. §  Az R11. 4. § (3) bekezdésében az „írásban” szövegrész helyébe az „elektronikus úton” szöveg lép.

15. A közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 
szóló 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosítása

38. § (1) A  közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 382/2016. 
(XII. 2.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R12.) 4. § (2) bekezdése a következő 22. ponttal egészül ki:
(Közúti gépjármű-közlekedési hatóságként a miniszter jár el:)
„22. a  gépjárműfenntartó szervezetek, a  műszaki vizsgáló állomások és műszaki vizsgabiztosok tevékenységének, 
a  közúti közlekedésben részt vevők, valamint a  közúti közlekedési szolgáltatást végzők ellenőrzése és azzal 
összefüggő jogkövetkezmények alkalmazása;”
(során.)

 (2) Az R12. 4. § (2a) bekezdése a következő f ) ponttal egészül ki:
(Közúti gépjármű-közlekedési hatóságként a közlekedési hatósági ügyekért felelős helyettes államtitkár jár el:)
„f ) a  közúti járművezetők előzetes, időszakos és rendkívüli pályaalkalmassági vizsgálata, valamint 
a  pályaalkalmassági vizsgálatok módszertanának meghatározása, továbbá a  közlekedéspszichológiai igazságügyi 
szakértői vizsgálatok”
(során.)

 (3) Az R12. 4. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8) A  4.  § (2a)  bekezdés b), d) és f )  pontjában meghatározott feladattal összefüggésben a  másodfokú hatósági 
jogkört – ha a fellebbezést törvény lehetővé teszi – a miniszter gyakorolja.”

39. §  Hatályát veszti az R12. 4. § (2) bekezdés 12. pontja.

16. Záró rendelkezések

40. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) Az 1–8. §, a 11–12. §, a 14–18. §, a 25–33. §, a 35–39. § 2018. január 1-jén lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 516/2017. (XII. 29.) Korm. rendelethez

 

1. Az R2. 1. melléklet 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„5. Az általános vasúti balesetek fedezeti összeghatárának számítása térségi vasúti személyszállításra vonatkozó 
működési engedély, valamint a keskeny nyomtávolságú vasút vagy múzeumvasút által, továbbá függővasúton végzett 
vasúti személyszállítási tevékenység esetén, illetve a kizárólag iparvágányon vagy a saját célú vasúti pályahálózaton 
végzett vasúti személyközlekedtetési tevékenység esetén 

 
de legalább 10 millió forint, függővasúton végzett tevékenység esetén legalább 3 millió forint, 
ahol az 
ST = Az iparvágányon, a térségi, keskeny nyomtávolságú vasút vagy múzeumvasút által működtetett pályahálózaton, 
függővasúton, vagy a saját célú vasúti pályahálózaton az általános és a környezetszennyezés felelősség körében a 
tárgyévet követő évben az utasoknak és harmadik személyeknek vasúti balesetben okozott károk és bekövetkezett 
személyi károk fedezeti összeghatára, 
st = A tárgyévet követő évben tervezett összes utaskilométer teljesítmény.” 
 
2. Az R2. 1. melléklet 7-9. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek: 
 
„7. Az általános vasúti balesetek fedezeti összeghatárának számítása térségi, helyi és városi árutovábbításra 
vonatkozó működési engedély, valamint a keskeny nyomtávolságú vasút által, továbbá függővasúton végzett vasúti 
árutovábbítási tevékenység esetén, illetve a kizárólag iparvágányon vagy a saját célú vasúti pályahálózaton végzett 
vasúti áruszállítási tevékenység esetén 

 
de legalább 20 millió forint, függővasúton végzett tevékenység esetén legalább 3 millió forint, 
ahol az 
AT = Az iparvágányon, a térségi, helyi, városi, a keskeny nyomtávolságú vasút által működtetett pályahálózaton, 
függővasúton vagy a saját célú vasúti pályahálózat területén az általános és a környezetszennyezés felelősség 
körében a tárgyévet követő évben harmadik személyeknek vasúti balesetben okozott károk és bekövetkezett 
személyi károk fedezeti összeghatára, 
at = A tárgyévet követő évben tervezett összes árutonna-kilométer teljesítmény. 
 
8. Az általános vasúti balesetek fedezeti összeghatárának számítása vontatási szolgáltatás nyújtására jogosító 
térségi, helyi és városi működési engedély, valamint a kizárólag iparvágányon vagy a saját célú vasúti pályahálózaton 
végzett vasúti vontatási szolgáltatás esetén, 
VT = vt × 200 000 forint 
de legalább 10 millió forint, 
ahol a 
VT = Az iparvágányon, a térségi, a helyi, városi vagy saját célú vasúti pályahálózaton az általános és a 
környezetszennyezés felelősség körében a tárgyévet követő évben a harmadik személyeknek vasúti balesetben 
okozott károk és bekövetkezett személyi károk fedezeti összeghatára, 
vt = Az iparvágányon, a térségi, a helyi, városi, múzeumvasúti vagy saját célú vasúti pályahálózaton a tárgyévet 
követő évben várhatóan dolgozó vontató járművek száma. 
 
9. Az általános vasúti balesetek fedezeti összeghatárának számítása térségi vasúti pályahálózat működtetése, 
valamint a keskeny nyomtávolságú vasút, a múzeumvasút vasúti pályahálózat-működtetési tevékenysége esetén, 
illetve az iparvágány vagy a saját célú vasúti pályahálózat működtetése esetén 
PT = pt × 100 000 forint 
de legalább 5 millió forint, 
ahol a 
PT = Az iparvágányon, a keskeny nyomtávolságú vasút, múzeumvasút által működtetett, múzeumvasúti vagy saját 
célú vasúti pályahálózaton az általános és a környezetszennyezés felelősség körében a tárgyévet követő évben a 
harmadik személyeknek vasúti balesetben okozott károk és bekövetkezett személyi károk fedezeti összeghatára, 
pt = A vasúti társaság által működtetett vasúti pályahálózat építési hossza kilométerben a tárgyévet követő évben.” 
 
3. Az R2. 1. melléklet 11. pontjában a „kisvasúti, múzeumvasúti, ” szövegrész helyébe a „keskeny nyomtávolságú 
vasút, múzeumvasút által végzett tevékenységre vonatkozó, továbbá” szöveg lép. 

ST =

AT =

Ft

Ft

st × 2

at

5

50

ST =

AT =

Ft

Ft

st × 2

at

5

50
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2. melléklet az 516/2017. (XII. 29.) Korm. rendelethez

 

Az R3. 3. számú mellékletében foglalt táblázat a következő 12. sorral egészül ki: 
 
 

[A 
B 

 A szakkérdés (vizsgálat) megjelölése Illetékes állami szerv] 
„12. Közlekedéspszichológiai kérdések, vizsgálatok közlekedésért felelős miniszter ” 
 

 
 
 
 
 
 

Az R7. 1. melléklet 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„4. Fedezeti összeghatárok számítása térségi vasúti személyszállítási működési engedély, valamint a keskeny 
nyomtávolságú vasút, múzeumvasút által, továbbá a függővasúton végzett személyszállítás, illetve a kizárólag 
iparvágányon vagy a saját célú vasúti pályahálózaton végzett vasúti személyközlekedtetési tevékenység esetében 
A felelősségi károk éves fedezeti összeghatára térségi vasúti személyszállítási működési engedély, valamint a 
keskeny nyomtávolságú vasút, múzeumvasút által, továbbá a függővasúton végzett személyszállítás, illetve a 
kizárólag iparvágányon vagy a saját célú vasúti pályahálózaton végzett vasúti személyközlekedtetési tevékenység 
esetében 
ST = stl × 0,2 forint, 
de legalább 5 millió forint, ha a vasúti társaság a tevékenységét 12 hónap (365 nap) időtartamig; 
legalább 3 millió forint, ha a vasúti társaság a tevékenységét 8 hónap (240 nap) időtartamig; 
legalább 1,5 millió forint, ha a vasúti társaság a tevékenységét 4 hónap (120 nap) időtartamig 
folytatja, 
ahol az 
ST = az adott térségi, keskeny nyomtávolságú vasút, múzeumvasút által működtetett pályahálózaton, függővasúton, 
valamint, saját célú vasúti pályahálózaton, valamint iparvágányon a nem vasúti balesetből eredő felelősségi károk 
fedezeti összeghatára a tárgyévben, 
stl = a tárgyévben tervezett utaslétszám. 
Egy károsult személyre (utasra) eső fedezeti összeghatár (szublimit): legalább egy kárból egy személy esetében 
összesen 1 millió forint.” 
 
 

 
 
 
 
 
 

Az R8. 2. melléklet „Nemzetközi kategóriák a 2006/126/EK irányelvnek megfelelően  
2013. január 19-től” című táblázat „AM” kategória 2. sorában a b) pont helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„b) háromkerekű típusnál a motor: 
- hengerűrtartalma nem nagyobb 50 cm3-nél a külső gyújtású motorok esetében, 
- legnagyobb hasznos teljesítménye nem több 4 kW-nál egyéb belsőégésű motorok esetében, vagy 
- folyamatosan leadott legnagyobb névleges teljesítménye nem több 4 kW-nál elektromos motorok esetében; 
Könnyű négykerekű motorkerékpárok (mopedautó), amelyek terheletlen tömege nem több  
425 kg-nál (L6e kategória), a 45 km/h-t meg nem haladó legnagyobb tervezési sebességű elektromos járművek 
esetében az akkumulátorok tömegét nem számítva, és amelyek 
- hengerűrtartalma nem nagyobb 50 cm3-nél a külső gyújtású motorok esetében; 
- legnagyobb hasznos teljesítménye nem több 6 kW-nál egyéb belsőégésű motorok esetében, vagy 
folyamatosan leadott legnagyobb névleges teljesítménye nem több 6 kW-nál elektromos motorok esetében.” 
 
  
 

3. melléklet az 516/2017. (XII. 29.) Korm. rendelethez

4. melléklet az 516/2017. (XII. 29.) Korm. rendelethez
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Az R8. 11. melléklet V. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 „V. Szín- és fénytechnikai követelmények 

1. A rendszámtábla alapjának színe fehér, a betű- és számcsoportok, valamint a keret és a kötőjel fekete, az Európai 
Unió tagállamjelzése pedig kék alapon sárga csillagok és fehér  
H betű. 
2. A fehér, a kék, a sárga, a világoszöld, a szürke és a világoskék színű felület fényvisszaverő, a fekete szín 
közönséges felületszín. A fehér, a kék, a sárga, a világoszöld, a szürke és a világoskék színekre az MSZ 20186/2 
fényvisszaverő bevonatokra vonatkozó, a fekete színre pedig a szabvány közönséges felületszínekre vonatkozó 
előírásai érvényesek. 
3. A rendszámtábla felületi színének fénysűrűségi tényezője legalább: 
- a fehér 0,35 
- a kék 0,01 
- a sárga 0,27 
- a világoszöld 0,29 
- a szürke 0,07 
- a világoskék 0,09 
- a fekete pedig legfeljebb 0,03. 
A rendszámtábla felülete nem lehet tükröző. 
 
Színtartományok a rendszámtábla nappali színeire vonatkozóan: 

 A B C D E F G 

1. Rendszámtábla  
színei 

Színkoordináták  
 jele 

Színtartomány sarokpontjai és azok 
színkoordinátái 

Fénysűrűségi  
 tényező 

2.   1 2 3 4  

3. Fehér X 0,355 0,305 0,285 0,335 >0,35 

4. Y 0,355 0,305 0,325 0,375  

5. Kék X 0,137 0,210 0,172 0,094 >0,01 

6. Y 0,038 0,160 0,198 0,125  

7. Sárga X 0,429 0,467 0,516 0,490 >0,27 

8. Y 0,483 0,531 0,483 0,435  

9. Világoszöld X 0,250 0,250 0,370 0,370 >0,29 

10. Y 0,360 0,500 0,500 0,360  

11. Szürke X 0,270 0,370 0,370 0,270 >0,07 

12. Y 0,270 0,270 0,390 0,390  

13. Világoskék X 0,150 0,195 0,175 0,100 >0,09 

14. Y 0,110 0,185 0,220 0,205  

 

 

5. melléklet az 516/2017. (XII. 29.) Korm. rendelethez
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Színtartományok a rendszámtábla éjszakai fehér alapszínére vonatkozóan: 

 A B C D E F G 

1. rendszámtábla 
színe 

Színkoordináták  

 jele 
Színtartomány sarokpontjai és azok 
színkoordinátái 

Fénysűrűségi  

 tényező 

2.   1 2 3 4  

3. Fehér X  0,450  0,548  0,417  0,372 >0,35 

4. Y  0,513  0,404  0,359  0,405 

 

4. A rendszámtáblán alkalmazott, új állapotban lévő fényvisszaverő bevonat különböző színeinek fénysűrűségi 
együtthatói: 

 A B C D E F 

1. Fényvisszaverő 
bevonat színei 

Megfigyelési 
szög Fénysűrűségi együttható cd  1x-1 m-2 legfeljebb 

2.    5°  30°  45°  

3.   megvilágítási 
szög esetén, 
legalább 

   

4. Fehér  0° 12’  70  30  6 250 

5.  0° 20’  50  25  3 

6.  1° 30’  5  2  1 

7. kék  0° 12’  3  1,5  - 20 

8.  0° 20’  -  -  - 
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9.  1° 30’  -  -  - 

10. Sárga  0° 12’ 30 12  5 175 

11.  0° 20’ 20 8  4  

12.  1° 30’  3  1,5  -  

13. Világoszöld  0° 12’ 20 10 3  

14.  0° 20’ 15 8 2  

15.  1° 30’ 3 2,5 1  

16. Szürke  0° 12’ 20 12 -  

17.  0° 20’ 15 8 -  

18.  1° 30’ 2 - -  

19. Világoskék  0° 12’ 15 6 1  

20.  0° 20’ 13 5 -  

21.  1° 30’ 1 - -  

 

A rendszámtábla fényvisszaverő felületét esőnek kitéve a fénysűrűségi együttható a táblázatban megadott értékek  
90%-nál nem lehet kisebb.” 

 
 



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2017. évi 231. szám 38969

A Kormány 517/2017. (XII. 29.) Korm. rendelete
a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkaköröket betöltő munkavállalókkal szemben támasztott 
egészségügyi követelményekről és az egészségügyi vizsgálat rendjéről szóló  
203/2009. (IX. 18.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 88. § (1) bekezdés 7. pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkaköröket betöltő munkavállalókkal szemben támasztott 
egészségügyi követelményekről és az  egészségügyi vizsgálat rendjéről szóló 203/2009. (IX. 18.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: R.) 2. §-a a következő f ) ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában:)
„f ) szakértő: a vizsgálatot vagy kiértékelést végző orvos, valamint a közreműködő pszichológus.”

2. §  Az R. 22. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„22.  § Az  egészségi alkalmasság vizsgálatát és véleményezését – a  tanúsító szervezet nevében eljáró – 
a  22/A.  §-ban meghatározott feltételeket teljesítő, a  közlekedési hatóság által nyilvántartásba vett szakértő 
folytatja le. A  közlekedési hatóság által történő nyilvántartásba vétel a  2007/59/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv 20. cikk (2) bekezdése szerinti elismerésnek minősül, és nem tagadható meg, ha a szakértő a 22/A. §-ban 
meghatározott feltételeknek megfelel.”

3. §  Az R. a következő 22/A–22/B. §-sal egészül ki:
„22/A. § (1) Az egészségi alkalmassági vizsgálatot végző vagy véleményező orvosnak
a) rendelkeznie kell üzemorvostan vagy foglalkozás-orvostan szakvizsgával, és
b) – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – ismernie kell az 1. mellékletben meghatározott munkakörökre és a vasúti 
közlekedésre jellemző veszélyeket, az  e  veszélyekből eredő kockázatok következményeit, azok kiküszöbölésének 
vagy csökkentésének módjait, melyhez legalább 1 éves szakmai gyakorlatot kell igazolnia.
(2) Az  (1)  bekezdés b)  pontjában előírt gyakorlattal nem rendelkező orvos az  önálló munkavégzéshez szükséges 
szakmai gyakorlat megszerzése céljából a  vizsgálat véleményezését az  előírt feltételeket teljesítő, a  közlekedési 
hatóság nyilvántartásában szereplő orvos szakmai felügyelete mellett végezheti.
(3) Az egészségi alkalmassági vizsgálatban közreműködő pszichológusnak
a) rendelkeznie kell munka és szervezet pszichológusi vagy klinikai pszichológusi diplomával és működési 
engedéllyel, és
b) ismernie kell a  vasúti munkavégzés pszichés és mentális követelményeit, az  esetleges kockázatok 
következményeit, azok kiküszöbölésének vagy csökkentésének módjait, melyhez legalább 1 éves szakmai 
gyakorlatot kell igazolnia.
(4) A szakértő
a) nem lehet a vizsgált személy Polgári Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozója,
b) nem állhat a közlekedési hatósággal kormányzati szolgálati jogviszonyban, vasúti társasággal munkaviszonyban, 
valamint munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban,
c) nem lehet vasúti társaságnak vezető tisztségviselője, felügyelőbizottságának tagja.
(5) A  szakértő munkaszerződésében vagy megbízási szerződésében foglalt jogait és kötelezettségeit, valamint 
a  munkavégzésének feltételeit úgy kell meghatározni, hogy az  e  rendelet szerinti feladatai ellátása során 
a befolyásmentesség és a független döntéshozatal biztosított legyen.
22/B.  § (1) A  szakértő köteles haladéktalanul írásban a  tanúsító szervezet részére bejelenteni, ha vele szemben 
a 22/A. § (4) bekezdése szerinti összeférhetetlenségi ok áll fenn.
(2) A tanúsító szervezet a szakértőt írásban szólítja fel az összeférhetetlenség megszüntetésére.
(3) A szakértő az (1) bekezdés szerinti bejelentés napjától kezdve az e rendelet szerinti feladatokat mindaddig nem 
láthatja el, míg a 22/A. § (4) bekezdése szerinti összeférhetetlenségi ok fennáll.
(4) Ha az összeférhetetlenség a felszólítás kézbesítésétől számított harminc napon belül nem szűnik meg, a tanúsító 
szervezet írásban haladéktalanul kezdeményezi a  közlekedési hatóságnál a  szakértő nyilvántartásból történő 
törlését.
(5) Ha a  tanúsító szervezet megállapítja, hogy a  szakértővel szemben fennáll valamely, a  22/A.  § (4)  bekezdése 
szerinti összeférhetetlenségi ok, és ezt az  (1)  bekezdés szerint nem jelentette a  tanúsító szervezetnek, a  tanúsító 
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szervezet írásban haladéktalanul kezdeményezi a  közlekedési hatóságnál a  szakértő nyilvántartásból történő 
törlését, és felfüggeszti a szakértő e rendelet szerinti tevékenységét.
(6) Az a szakértő, aki az (5) bekezdésben szereplő okból kerül a közlekedési hatóság által vezetett nyilvántartásból 
törlésre, a  22/A.  § (4)  bekezdésében szereplő összeférhetetlenségi követelményeknek történő megfelelését 
követően 2 évig önálló szakértői tevékenységet nem végezhet, és a szakértői nyilvántartásba sem vehető fel.”

4. §  Az R. 23. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A szakértőt a közlekedési hatóság a nyilvántartásából törli, amennyiben:
a) a nyilvántartásba vett személy ezt kérelmezi,
b) a nyilvántartásba vett személy elhalálozott,
c) a  nyilvántartásba vett személy a  tevékenység végzésére vonatkozó, külön jogszabályban előírt jogosultságát 
elveszti,
d) a 22/B. § (4) és (5) bekezdése szerinti esetekben, vagy
e) a nyilvántartásba vett személyt a foglalkozástól jogerősen eltiltották.”

5. §  Az R.
a) 13. § (1) bekezdés d) pontjában az „orvos-szakértői” szövegrész helyébe az „orvosi” szöveg,
b) 23. § (1) bekezdés c) pontjában az „orvosi” szövegrész helyébe az „orvos esetén orvosi” szöveg 
lép.

6. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba.

7. §  Ez a  rendelet a  közösségi vasúti rendszereken mozdonyokat és vonatokat működtető mozdonyvezetők 
minősítéséről szóló, 2007. október 23-i 2007/59/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 20. cikk (2) bekezdésének 
való megfelelést szolgálja.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 518/2017. (XII. 29.) Korm. rendelete
az egyes kormányrendeleteknek a vízkészletek hasznosításának egyszerűsítéséhez kapcsolódó, valamint 
más vízgazdálkodási tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (7) bekezdés e) pontjában,
a 2. alcím tekintetében a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (7) bekezdés c) pontjában,
a 3. alcím tekintetében a  környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995.  évi LIII.  törvény 110.  § (7)  bekezdés 
22. pontjában,
a 4. alcím tekintetében a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (7) bekezdés n) pontjában,
az 5. alcím a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (7) bekezdés z) pontjában,
a 6. alcím tekintetében a  vízgazdálkodásról szóló 1995.  évi LVII.  törvény 45.  § (11)  bekezdésében és a  környezet védelmének 
általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110/A. §-ában
kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 15.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a  következőket 
rendeli el:

1. A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet módosítása

1. §  A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: R1.) 
I. fejezete helyébe a következő rendelkezés lép:
„I. 
A HATÓSÁGI ELJÁRÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
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1.  § (1) A  vízgazdálkodásról szóló törvényben (a  továbbiakban: Vgtv.), valamint az  e  rendeletben meghatározott, 
a  vízgazdálkodással összefüggő elsőfokú vízügyi hatósági jogkört a  területi vízügyi hatóság, a  másodfokú 
vízügyi hatósági jogkört az  országos vízügyi hatóság (a  továbbiakban együttesen: a  vízügyi hatóság) gyakorolja. 
Az  általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény (a  továbbiakban: Ákr.) szerinti felügyeleti szervként 
(a továbbiakban: felügyeleti szerv) az országos vízügyi hatóság jár el.
(2) A  helyi vízgazdálkodási hatósági jogkört első fokon a  települési önkormányzat jegyzője, valamint a  25.  § 
(2)  bekezdésében foglaltak fennállása esetén a  járási hivatal, másodfokon a  fővárosi és megyei kormányhivatal 
gyakorolja. Felügyeleti szervként a fővárosi és megyei kormányhivatal jár el.
(3) A  helyi vízgazdálkodási hatósági eljárásban a  vízügyi hatósági eljárásra vonatkozó rendelkezéseket kell 
alkalmazni, kivéve e rendelet
a) 1/A. § (1) bekezdés b)–d) pontját,
b) 1/B. § (4) bekezdés b) és d)–f ) pontját, valamint (5) bekezdését,
c) 1/C. §-át,
d) 1/E. §-át,
e) 1/F. § (2)–(4) bekezdéseit,
f ) 1/G. §-át,
g) 2. §-át,
h) 4. §-át,
i) 5. § (2a) bekezdését,
j) 5/A–5/G. §-át,
k) 6–8. §-át,
l) 8/A. § (3) és (4) bekezdését,
m) 8/B. és 8/C. §-át,
n) 8/E–10. §-át,
o) 21–23. §-át.
1/A. § (1) A vízügyi hatósági eljárásban az Ákr. 10. § (1) bekezdésében foglaltak vizsgálata nélkül ügyfélnek minősül
a) a létesítő,
b) ha a vízimunka, vízhasználat vagy vízilétesítmény állami tulajdonban lévő vizeket, medret vagy vízilétesítményt 
érint, a működési területével érintett vízügyi igazgatóság (a továbbiakban: vízügyi igazgatóság),
c) az érintett mezőgazdasági vízszolgáltató,
d) termőföld érintettsége esetén, a  vízimunkával, vízhasználattal vagy vízilétesítménnyel érintett termőföld 
földhasználati nyilvántartásban bejegyzett földhasználója,
e) a  d)  pont kivételével a  vízimunkával, vízhasználattal vagy vízilétesítménnyel érintett ingatlan tulajdonosa, 
vagyonkezelője, továbbá az, akinek az ingatlanra vonatkozó jogát az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezték.
(2) E  rendelet alkalmazásában az állami tulajdonban álló ingatlan esetében tulajdonos alatt az állami tulajdonban 
álló ingatlan felett jogszabály vagy szerződés alapján tulajdonosi jogokat gyakorló személyt vagy szervezetet kell 
érteni.
1/B.  § (1) A  vízjogi engedélyezési eljárás iránti kérelem tartalmazza – az  Ákr. 36.  § (1)  bekezdésében, érintettség 
esetén a  felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozásról szóló és a  vízügyi hatósági eljárások szolgáltatási 
díjairól szóló miniszteri rendeletekben, valamint a  (3)–(5)  bekezdésben foglaltak mellett – a  vízjogi engedélyezési 
eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló miniszteri rendeletben (a  továbbiakban: Min. r.) 
meghatározott engedélyezési tervdokumentációt, elvi vízjogi engedélyezés esetén a műszaki megoldást tartalmazó 
dokumentációt.
(2) Ha az  ügyfél az  elektronikus ügyintézés és a  bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvény 
(a továbbiakban: Eüsztv.) szerint elektronikus ügyintézésre nem köteles, az (1) bekezdés szerinti kérelmet
a) elektronikus azonosítást követően elektronikus úton, vagy
b) papír alapon, a  vízügyi hatósági eljárás esetén öt példány engedélyezési tervdokumentációval – elvi vízjogi 
engedélyezés esetén három példány, a  műszaki megoldást tartalmazó dokumentációval –, helyi vízgazdálkodási 
hatósági eljárás esetén egy példány engedélyezési tervdokumentációval
nyújtja be.
(3) Ha jogszabályban meghatározott dokumentumok valamelyikét a  vízügyi hatósághoz már korábbi ügyben 
benyújtották, az újabb kérelemben elegendő – az  iktatószámra való hivatkozással – a korábbi benyújtásra és arra 
utalni, hogy a  vízügyi hatóságnál lévő igazolások a  vízjogi engedély iránti kérelem benyújtásának időpontjában 
a jogosultság vonatkozásában változást nem tartalmaznak.



38972 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2017. évi 231. szám 

(4) A létesítőnek (kérelmezőnek) a kérelem részeként igazolnia kell
a) ha a  tervezett vízimunka vagy vízilétesítmény közműveket érint, a  közmű kezelője (üzemeltetője) 
– az engedélyezési dokumentációra alapozott, a kérelemmel összefüggő – hozzájárulásának meglétét,
b) közcélú vízilétesítmény elhelyezésénél, vízvezetési szolgalmi jog megállapítására irányuló kérelem [Vgtv. 20.  § 
(1) bekezdése] esetén az ingatlan tulajdonosa, állami tulajdon esetén vagyonkezelője és a szolgalom alapítását kérő 
közötti – a  korlátozás mértékének megfelelő kártalanításra vonatkozó – megállapodás meglétét, megállapodás 
hiányában az  annak sikertelenségét igazoló nyilatkozatot és az  ingatlan tulajdonosa megkeresésének igazolását 
[Vgtv. 20. § (4) bekezdés],
c) a  d)  pont kivételével, ha a  tervezett vízhasználattal, vízimunka elvégzésével, vízilétesítmény megépítésével, 
üzemeltetésével vagy megszüntetésével érintett ingatlan nem az engedélyes tulajdona – a közcélú vízilétesítmény 
elhelyezését biztosító vízvezetési szolgalom alapításának [Vgtv. 20. § (1) bekezdés], az országos közút és tartozékai, 
illetve a  törzshálózati vasúti pálya és tartozékai víztelenítését szolgáló közcélú vízilétesítmény elhelyezésének 
[Vgtv. 20. § (3a) bekezdés], a környezeti kármentesítési célú vízilétesítmények elhelyezésének [1995. évi LIII. törvény 
101.  § (4)  bekezdés] esetét kivéve – az ingatlan igénybevételére, használatára vonatkozó jogcím fennállását, 
vízilétesítmény megvalósítása esetén az ingatlan tulajdonosa, állami tulajdon esetén a vagyonkezelője – a tervezett 
vízilétesítmény tulajdonjogát is megjelölő, az  ingatlanhasználattal járó jogokat és kötelezettségeket rögzítő – 
írásbeli hozzájárulásának meglétét,
d) ha a tervezett vízhasználat, vízimunka elvégzése, vízilétesítmény megépítése, üzemeltetése vagy megszüntetése 
termőföldet érint vagy nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügy részeként valósul meg, azonban 
az  ingatlan nem az  engedélyes tulajdona – a  közcélú vízilétesítmény elhelyezését biztosító vízvezetési szolgalom 
alapításának [Vgtv. 20.  § (1)  bekezdés], az  országos közút és tartozékai, illetve a  törzshálózati vasúti pálya és 
tartozékai víztelenítését szolgáló közcélú vízilétesítmény elhelyezésének [Vgtv. 20.  § (3a)  bekezdés], a  környezeti 
kármentesítési célú vízilétesítmények elhelyezésének [1995.  évi LIII.  törvény 101.  § (4)  bekezdés] esetét kivéve  –, 
a  létesítő (kérelmező) nyilatkozatának fennállását arról, hogy rendelkezik vagy a  kivitelezés megkezdéséig 
rendelkezni fog az érintett ingatlan vonatkozásában a polgári jog szabályai szerinti jogosultsággal, illetve a tervezett 
vízhasználattal, vízimunka elvégzésével, vízilétesítmény megépítésével, üzemeltetésével vagy megszüntetésével 
összefüggésben létrejött vagy létrejövő megállapodással,
e) ha a  tervezett vízhasználat, vízimunka, vízilétesítmény állami tulajdonban lévő vízkészletet, vízilétesítményt, 
felszín alatti vizek víztartó képződményét vagy felszíni víz medrét érinti, vagy arra közvetlen hatással van, a vízügyi 
igazgatóság vagyonkezelői hozzájárulásának meglétét,
f ) valamennyi vízhasználat, vízimunka, vízilétesítmény esetén – elvi vízjogi és fennmaradási engedélynél az  erre 
irányuló kérelemnél, vízhasználat önálló engedélyezése esetén a  vízjogi üzemeltetési engedély iránti kérelemnél, 
különben a  vízjogi létesítési engedély iránti kérelemnél – a  vízügyi igazgatóság vízügyi objektumazonosítási 
nyilatkozata meglétét.
(5) A  vízügyi igazgatóság a  vízügyi objektumazonosítási nyilatkozatát az  engedélyezési tervdokumentáció 
–  elvi vízjogi engedélyezés esetén a  műszaki megoldást tartalmazó dokumentáció – alapján, a  megkeresés 
megérkezésétől számított tizenöt napon belül adja ki, amely tartalmazza
a) a vízügyi objektumazonosítót, és a nyilatkozat kiállítását megalapozó dokumentáció számát és kiállítási dátumát,
b) vízügyi igazgatósági vagyonkezelésben lévő ingatlan érintettsége esetén a  vagyonkezelői hozzájárulást, vagy 
a hozzájárulás elutasítására vonatkozó nyilatkozatot és annak indokolását,
c) a  (4)  bekezdés e)  pontja szerinti érintettség esetén a  vagyonkezelői hozzájárulást, vagy – ha az  igényelt 
vízkészlet mennyiségi korlát vagy vízvédelmi ok miatt nem vehető igénybe, vagy a tervezett megvalósítás a felszín 
alatti víztartó képződmények, a  felszíni víz medrének, a  vízilétesítményeknek fenntartását, üzemeltetését vagy 
a vízkárelhárítást veszélyezteti – a hozzájárulás elutasítására vonatkozó nyilatkozatot és annak indokolását, továbbá 
hozzájárulás esetén a víztest(ek) állapotára és az igénybe venni kívánt vízkészlet jellegére vonatkozó adatokat.
1/C. § A vízügyi igazgatóság a Vgtv.-ben biztosított igazgatási szolgáltatási díj megfizetése alóli mentessége
a) vízkárelhárítás, vízrendezés, folyó- és tószabályozás (ideértve a  vízkormányzást biztosító zsilipek és duzzasztó 
művek vízilétesítményeit, továbbá a  tavak, duzzasztóművek, vízkivételt biztosító zsilipek, kisvízi erőművek 
létesítését, fennmaradását is) esetén az elvi, a  létesítési, az üzemeltetési, a  fennmaradási engedély kiadására, azok 
módosítására és az engedélyes személyében bekövetkezett változás miatt szükséges módosításra,
b) monitoring kút létesítése esetén az  elvi, a  létesítési, az  üzemeltetési, a  fennmaradási engedély kiadására, azok 
módosítására, az  engedélyes személyében bekövetkezett változás miatt szükséges módosításra, az  üzemeltetési 
engedély szüneteltetésére és visszavonására,
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c) monitoring kút eltömedékelése esetén a  megszüntetési engedély kiadására, módosítására és az  engedélyes 
személyében bekövetkezett változás miatt szükséges módosításra,
d) vízvezetési szolgalom, vízhasználati szolgalom alapítására, módosítására és az  engedélyes személyében 
bekövetkezett változás miatt szükséges módosításra,
e) hidrogeológiai védőidom, illetve védőterület kijelölésére, módosítására és az  engedélyes személyében 
bekövetkezett változás miatt szükséges módosításra,
f ) szennyező anyagok elhelyezésének engedélyezésére, módosításra és a  környezethasználó személyében 
bekövetkezett változás miatt szükséges módosításra,
g) mezőgazdasági célú vízkivételt biztosító talajvízkút vízjogi üzemeltetési engedélyének vagy fennmaradási 
engedélyének kiadására, szüneteltetésére, visszavonására, egyszerűsített eljárásban történő módosítására
terjed ki.
1/D.  § (1) A  vízügyi hatóság az  eljárás során két alkalommal hívhatja fel hiánypótlásra az  ügyfelet. A  második 
hiánypótlási felhívásra a tényállás tisztázása során felmerült új adatokra tekintettel kerülhet sor.
(2) A vízügyi hatósági eljárásban szünetelésnek nincs helye.
(3) Az  ügyfél a  tulajdonosi jogok gyakorlásával összefüggő iratokat és a  közmű kezelőjének (üzemeltetőjének) 
nyilatkozatát csak eredetiben vagy hiteles elektronikus másolatban nyújthatja be.
1/E.  § (1) A  vízügyi hatóság a  vízkárelhárítási célú tározó kijelölése során a  tényállás tisztázása érdekében tartott 
közmeghallgatás helyéről és idejéről legalább öt nappal korábban hirdetményi úton, továbbá közhírré tétel útján 
értesíti az érintetteket.
(2) A  közmeghallgatáson hangfelvétel vagy kép és hangfelvétel készül. A  hangfelvételt, valamint a  kép- és 
hangfelvételt hordozó eszközt az  iratokhoz kell csatolni, vagy arról az  eljárás befejezéséig jegyzőkönyvet kell 
készíteni.
1/F. § (1) A vízügyi hatóság a döntését írásban – ideértve az Eüsztv.-ben meghatározott elektronikus utat is – közli 
az ügyfelekkel.
(2) Ha a  vízügyi hatósági eljárásban legalább ötven ügyfél érintett, a  hatósági határozatot – az  írásbeli, Eüsztv. 
szerinti közlés helyett – hirdetmény útján kell közölni, valamint a hatósági határozatról készült közleményt közhírré 
kell tenni.
(3) A  kérelmező ügyfélnek és képviselőjének, valamint az  1/A.  § (1)  bekezdés b) és c)  pontja szerinti ügyfélnek 
a hatósági határozatot akkor is írásban – ideértve Eüsztv.-ben meghatározott elektronikus utat is – kell közölni, ha 
különben hirdetményi közlésnek van helye.
(4) Ha a  határozat ingatlanra vonatkozó és az  ingatlan-nyilvántartási bejegyzés, feljegyzés tárgyát érintő jogot, 
kötelezettséget, jogilag jelentős tényt tartalmaz, a  vízügyi hatóság a  véglegességről szóló értesítést az  illetékes 
ingatlanügyi hatóság részére is megküldi.
1/G.  § A  vízügyi hatóság az  ügyfél kérelmére, a  vízikönyvben nyilvántartott adat igazolására vagy a  folyamatban 
lévő, vízjogi engedélyezés tényéről hatósági bizonyítványt ad ki
a) a vízjogi engedélyhez kötött vízilétesítmény, vízimunka vagy vízhasználat megvalósításához szükséges pénzügyi 
forrás elnyerésére kiírt pályázaton, vagy
b) közbeszerzési eljáráson
való részvétel érdekében.
1/H.  § Ha a  végrehajtás meghatározott cselekmény elvégzésére vagy meghatározott magatartásra irányul, 
a teljesítés elmaradása esetén a végrehajtást foganatosító szerv a végrehajtást elrendelő vízügyi hatóság.”

2. §  Az R1. 4/A. §-a a következő (10) és (11) bekezdéssel egészül ki:
„(10) Ha a  vízügyi hatóság kút megszüntetéséről dönt, döntéséről évente, a  tárgyévet követő év január 31-ig 
a vízügyi igazgatóságot értesíti.”
(11) A  vízjogi létesítési vagy fennmaradási engedéllyel rendelkező vízilétesítmény esetében a  megszüntetési 
engedély iránti kérelem a  Min. r. 3.  mellékletében meghatározott esetekben az  ott meghatározott egyszerűsített 
felhagyási, bontási, illetve eltömedékelési tervdokumentációt tartalmazza.”

3. § (1) Az R1. 5. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Nem szükséges a vízügyi igazgatóság vagyonkezelői hozzájárulása
a) a  vízjogi üzemeltetési engedélyezéshez, ha a  vízilétesítmény a  vízjogi létesítési engedélyben foglaltaknak 
megfelelően kerül megvalósításra, vagy
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b) ha, a vízjogi üzemeltetési engedély módosítása iránti kérelem csak az igénybe vett vízmennyiség csökkentésére 
irányul.”

 (2) Az R1. 5. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) Ha a  vízilétesítmény a  vízjogi létesítési engedélyben meghatározott területen, de a  vízjogi létesítési 
engedélytől eltérően valósult meg, akkor – a  vízjogi létesítési engedély módosítása vagy fennmaradási 
engedély megszerzésének előírása nélkül – a  vízügyi hatóság mérlegelése alapján vízjogi üzemeltetési engedély 
adható, ha a  kérelem tartalmazza a  megvalósított vízilétesítménynek a  létesítésre vonatkozó vízgazdálkodási, 
környezetvédelmi, műszaki jogszabályoknak és hatósági előírásoknak történő megfelelésére vonatkozó tervezői 
nyilatkozatot és a ténylegesen megvalósult állapotot rögzítő tervdokumentációt.”

4. §  Az R1. 5/B. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„5/B.  § A  vízügyi hatóság – annak véglegessé válására tekintet nélkül – arról a  határozatáról készült közleményt 
közhírré teszi,
a) amelyet a  2. számú mellékletben szereplő vízimunka, vízilétesítmény megépítése vagy a  vízhasználat 
engedélyezése tárgyában hozott, és
b) amely tevékenység megkezdéséhez környezetvédelmi engedély vagy egységes környezethasználati engedély 
nem szükséges.”

5. §  Az R1. 5/C–5/E. §-a helyébe a következő rendelkezés lép, és a következő 5/F. §-sal egészül ki:
„5/C. (1) A  vízkészlet lekötésére és vízhasználat gyakorlására vonatkozó vízjogi létesítési vagy üzemeltetési 
engedélyben az  5.  § (4)  bekezdésben meghatározottak mellett a  vízügyi hatóság a  vízkészlet-járulékkal 
összefüggésben rögzíti
a) a vízhasználó által lekötött vízmennyiséget,
b) idény jellegű vízhasználat esetén az idény időtartamát,
c) a vízhasználat jellegét,
d) a vízkészlet jellegét,
e) a vízkészletjárulék mértékének a víztest állapotától való függésére történő figyelemfelhívást, valamint
f ) az ügyfelet terhelő kötelezettségek teljesítésének rendjét.
(2) Az  évi 500 m3-nél kevesebb vizet lekötő, házi vízigényt kielégítő kutak vízjogi létesítési vagy üzemeltetési 
engedélyben nem kell rögzíteni az (1) bekezdés c) és d) pontjában meghatározott adatokat.
(3) A vízügyi hatóság az (1) bekezdés szerinti engedély közlésével egyidejűleg külön, írásban tájékoztatja az ügyfelet 
a  vízkészletjárulék kiszámításának – a  vízkészletjárulék kiszámításáról szóló miniszteri rendeletben foglaltak 
szerinti – módjáról, elemeiről és azok értékéről.
(4) A  vízügyi hatóság a  (2)  bekezdés szerinti tájékoztatót újra megküldi az  ügyfélnek, ha a  vízkészletjárulék 
kiszámítását meghatározó elemekben változás történik.
(5) A mezőgazdasági vízszolgáltató igazolja azt a tényt, hogy a felszíni vízkivétel egynél több kalibrált mérőeszköz 
után történik.
5/D.  § (1) A  vízügyi hatóság legfeljebb az  eljárás megindítását megelőző tárgyévre állapíthatja meg a  vízjogi 
engedélyezési kötelezettség alá tartozó, de engedély nélkül gyakorolt vízhasználat esetén a  vízkészletjárulék 
kiszámításának alapjául szolgáló vízmennyiséget, valamint a Vgtv. 15/B.  § (1)  bekezdés c)  pontjában és az  5/C.  § 
(1) bekezdésben foglaltakat.
(2) A vízügyi hatóság az engedély nélkül gyakorolt vízhasználatról
a) az  engedély nélkül gyakorolt tevékenység megszüntetéséről és a  vízilétesítmény elbontásáról rendelkező 
határozatban, vagy
b) fennmaradási engedélyezési eljárás esetén legkésőbb a fennmaradást engedélyező határozatban
dönt, és rögzíti az (1) bekezdésben foglaltakat.
5/E.  § A  vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkező vízhasználó kérelmére a  vízügyi hatóság határozata alapján 
szüneteltetett vízhasználat esetén, a  szünetelésről szóló határozatot megelőzően engedélyezett vízmennyiség 
60%-át kell igénybevételnek tekinteni.
5/F.  § (1) A  Vgtv. 15/C.  § (1a)  bekezdésében szereplő éghajlati jellemzők tekintetében, a  Vgtv. 15/C.  § 
(9)  bekezdése szerinti tartósan vízhiányos időszaknak a  Hivatalos Értesítőben közzétett kezdete előtt 14 napon 
belül történt vízkivételekhez kapcsolódó vízkészletjárulék összegét 20%-kal csökkenteni kell (a  továbbiakban: 
vízkészletjárulék-kedvezmény).
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(2) A vízkészletjárulék adatszolgáltatásban fel kell tüntetni
a) a vízkészletjárulék-kedvezmény ideje alatt, valamint
b) a Vgtv. 15/C. § (9) bekezdése szerinti tartósan vízhiányos időszak kezdőnapja és végnapja között
felhasznált – mért vagy számított – vízmennyiséget.
(3) A  vízkészletjárulék-kedvezmény ideje alatt kivett víz napi mennyiségét feltüntető, a  vízhasználó által aláírt 
dokumentumot a vízkészletjárulék adatszolgáltatáshoz mellékelni kell.”

6. §  Az R1. a következő alcímmel egészül ki:
„A gázveszélyes vízkészletet igénybe vevő vízilétesítmény vízjogi létesítési, valamint üzemeltetési 
engedélyének kiadására irányuló eljárás
5/G.  § A  gázveszélyes vízkészletet igénybe vevő vízilétesítmény vízjogi létesítési, valamint üzemeltetési 
engedélyének kiadására irányuló eljárásában, ha a termelt és szolgáltatott víz – gáztartalmának vizsgálata alapján – 
B vagy C gázfokozatba tartozik, a  területi vízügyi hatóságként eljáró katasztrófavédelmi igazgatóság tűzvédelmi 
hatósági feladatkörében megvizsgálja a tűzvédelmi előírásoknak való megfelelést és annak feltételeit is.”

7. §  Az R1. a 8. §-t követően a következő alcímekkel egészül ki:
„Kutakra vonatkozó rendelkezések

A létesítés
8/A.  § (1) A  kútból kitermelt víz felhasználásának módjára figyelemmel – különös tekintettel az  ivóvíz-minőségű 
vízre vonatkozó rendelkezésekre – el kell végezni a víz minőségi vizsgálatát. A vizsgálandó paramétereket a vízügyi 
hatóság a létesítési engedélyben határozza meg.
(2) A  felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és vízkútfúrás szakmai követelményeiről szóló 101/2007. 
(XII. 23.) KvVM rendelet (a továbbiakban: Fvbr.) 13. § (2)–(4) bekezdéseiben meghatározott jogosultságok fennállását 
igazolni kell a  létesítési engedély iránti kérelemben vagy legkésőbb a  kút kivitelezésének időpontjáról szóló 
értesítésben. Ha a  vízjogi engedélyes a  másolatokat a  vízjogi létesítési engedély iránti kérelemhez nem mellékeli, 
akkor a vízjogi létesítési engedély csak azok pótlására irányuló feltétellel adható meg.
(3) A vízügyi hatóság részben vagy teljes mértékben eltekinthet az Fvbr. 1. melléklet szerinti geofizikai mérésektől, 
ha a  tervező igazolja, hogy a  területről elegendő adat, illetve a  korábban megvalósított fúrásokból értékelhető 
geofizikai szelvény áll rendelkezésre és a  geofizikai mérésekre a  kút műszaki adatainak megállapításához nincs 
szükség.
(4) A  vízügyi hatóság vagy a  műszaki ellenőr előírására a  földtani rétegsor pontosításának érdekében földtani 
laboratóriumi anyagvizsgálatokat is végezni kell.

A kivitelezés
8/B.  § (1) A  kút kivitelezése megkezdésének időpontjáról a  kivitelezőnek a  vízügyi hatóságot – a  mélységi 
vizek felszínre hozatalára irányuló, bányászati technológiával végzett munkálatok esetében a  bányafelügyeleti 
feladatkörében eljáró megyei kormányhivatalt is – a munkálatok megkezdése előtt legalább 8 nappal értesíteni kell.
(2) Ha a kivitelezés során szénhidrogén, szén vagy érc ásványi nyersanyag előfordulását észlelik, erről a kivitelezőnek 
a bányafelügyeleti feladatkörében eljáró megyei kormányhivatalt értesítenie kell.
8/C.  § (1) A  vízföldtani napló elkészítése érdekében a  kivitelező köteles a  felszín alatti vizek kitermelésével, 
visszatáplálásával, dúsításával és megfigyelésével kapcsolatos vízilétesítmények létesítéséről az  Fvbr. 7.  § 
(2)  bekezdése szerinti dokumentációt, valamint az  Fvbr. 5.  § szerinti méréseket elektronikus úton a  Központi 
Vízföldtani Adattárat működtető Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat (a  továbbiakban: MBFSZ) részére 
megküldeni.
(2) Ha az (1) bekezdés szerinti dokumentációk és mérések hiányosak és ez alapján a vízföldtani napló nem készíthető 
el, az MBFSZ kiegészítést kér a kivitelezőtől. Hiánytalan kérelem esetén vagy a kiegészítések megküldését követően 
az MBFSZ elkészíti a vízföldtani naplót, és azt kútkataszteri számmal látja el.
(3) Az MBFSZ az elkészített vízföldtani naplót
a) elhelyezi központi vízföldtani adattárában,
b) elektronikus úton megküldi a vízügyi igazgatóságnak és vízügyi hatóságnak, és
c) elektronikus úton megküldi az  elektronikus ügyintézésre köteles vagy azt vállaló engedélyesnek, illetve papír 
alapon megküldi az elektronikus ügyintézést nem vállaló engedélyesnek.
(4) A vízügyi hatóság részére megküldött vízföldtani napló a vízjogi üzemeltetési vagy fennmaradási engedélyezési 
kérelem részét képezi, így a létesítőtől vízföldtani napló külön nem kérhető.
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(5) Ha a  vízjogi üzemeltetési vagy fennmaradási engedélyezési eljárás során olyan tényre derülne fény, amely 
a vízföldtani napló tartalmának módosítását teszi szükségessé, akkor a vízügyi hatóság a  javítás szükségességéről 
tájékoztatja az MBFSZ-t.
8/D.  § Ha fúrt kutak esetén a  furat továbbmélyítése az  engedélyezett mélység 15%-át meghaladja, vagy ha 
az engedélyben meghatározottól eltérő vízkészletet vesz igénybe, akkor a megvalósult kútra vízjogi fennmaradási 
engedélyt kell kérni.

Az üzemeltetés
8/E. § (1) A kút
a) a vízügyi hatóság által kiadott vízjogi üzemeltetési engedély és
b) a  hévízművek, a  közcélú ivóvízigények kielégítését, valamint az  ásvány- vagy gyógyvízhasznosítást szolgáló 
létesítmények esetén a vízügyi hatóság által jóváhagyott üzemeltetési szabályzat
szerint üzemeltethető.
(2) A  vízügyi hatóság által jóváhagyott üzemeltetési szabályzat a  közcélú ivóvízművek, valamint a  közcélú 
szennyvízelvezető és -tisztító művek üzemeltetése során teljesítendő vízügyi és vízvédelmi szakmai 
követelményekről, vizsgálatok köréről, valamint adatszolgáltatás tartalmáról szóló miniszteri rendeletben előírtak 
mellett tartalmazza, különösen
a) a vízhozam szabályozására,
b) az üzemeltetési naplóra,
c) a kút védelmére, fenntartására,
d) a rendszeres és időszakos üzemi mérésekre, ezek értékelésére,
e) a mérőeszközök rendszeres ellenőrzésére, kalibrálására,
f ) az üzemvitelre,
g) a munkakörre és a biztonsági követelményekre,
h) a rendszeres és időszakos kútvizsgálatokra vonatkozó rendelkezéseket.
(3) A vízügyi hatóság az időszakos vizsgálatok körét indokolt esetben szűkítheti, illetve szélesebb körű vizsgálatokról 
rendelkezhet. Az időszakos vizsgálatok rendjét az üzemeltetési szabályzatban rögzíteni kell.
(4) Az  időszakos vizsgálatok eredményét és az  értékelést tartalmazó dokumentációt a  vízügyi hatóságnak 
egy hónapon belül meg kell küldeni. Ha az  időszakos vizsgálatok értékelése alapján az  üzemeltetés módja 
és a  rendszeres, valamint időszakos mérések rendje módosítása válik szükségessé, a  megfelelően módosított 
üzemeltetési szabályzatot a vízügyi hatóságnak meg kell küldeni.

Kiemelt jelentőségű vízilétesítményekre vonatkozó rendelkezések
8/F. § (1) A vízügyi hatóság a kiemelt jelentőségű vízilétesítmény esetén:
a) a  vízjogi létesítési engedélyezési eljárásban a  vízügyi igazgatóság szakvéleménye alapján engedélyezi 
a vízilétesítmény megfigyelési rendszerének műszaki terveit és annak megvalósítását,
b) a  vízjogi üzemeltetési engedélyezés iránti eljárásban ellenőrzi a  vízilétesítmény megfigyelési rendszerének 
megvalósítását és üzemeltetési szabályzatát, továbbá
c) ha az üzemeltető nem a vízügyi igazgatóság, határoz a megfigyelési feladatok végrehajtásának formájáról.
(2) A vízügyi hatóság a vízügyi igazgatóság bevonásával ellenőrzi:
a) a megfigyelési rendszer működését és az észlelési feladatok megfelelő ellátását, és
b) a  megfigyelés eredményei alapján szükségessé vált intézkedések kellő időben és hatékony módon történő 
megtételét.
(3) A  kiemelt jelentőségű vízilétesítmény üzemeltetése során a  vízügyi igazgatóság – a  megfigyelési rendszer 
hiányosságainak vagy nem megfelelő működésének megállapítása esetén – a  vízügyi hatóságnál kezdeményezi 
az üzemeltetővel szemben a megfigyelési rendszer e rendeletnek megfelelő kialakítására és működtetésére irányuló 
eljárás megindítását.”

8. § (1) Az R1. 9/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A nemzeti vagyonba tartozó vizek medrében elhelyezett – a vizek és a közcélú vízilétesítmények fenntartására 
vonatkozó feladatokról szóló kormányrendeletben meghatározott – mederhasználati vízilétesítményeknél, a vízjogi 
létesítési engedély iránti kérelem részeként igazolni kell a meder vagyonkezelőjének a mederhasználathoz történő 
hozzájárulását. A  hozzájárulásra polgári jogi igényt alapítani nem lehet. A  hozzájárulás hiányában a  nemzeti 
vagyonba tartozó vizek medrében elhelyezett mederhasználati vízilétesítmények tekintetében vízjogi engedély 
nem adható ki.”
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 (2) Az R1. 9/A. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A  vízjogi üzemeltetési engedély iránti kérelem részeként igazolni kell az  ingatlanügyi hatóság által érvényes 
záradékkal ellátott változási vázrajz meglétét. A  vízjogi üzemeltetési engedélyben meg kell jelölni az  ingatlannak 
a mederhasználati joggal érintett részét, továbbá a változási vázrajz a határozat mellékletét képezi.”

9. §  Az R1. a következő 11/C. § és 11/D. §-sal egészül ki:
„11/C.  § Ha az  engedélyes a  vízjogi üzemeltetési engedély módosítására, fennmaradási engedély módosítására 
irányuló kérelmében nyilatkozik arról, hogy a  vízilétesítményt az  üzemeltetési engedélyben, fennmaradási 
engedélyben foglaltaknak megfelelően, változatlan tulajdonjogi helyzetben, változatlan vízgazdálkodási 
rendeltetéssel, vízmennyiséggel és műszaki jellemzőkkel kívánja a  továbbiakban is üzemeltetni, illetve 
a vízhasználatot gyakorolni, a vízjogi engedélyezési eljárás ügyintézési határideje tizenöt nap.
11/D. § A vízügyi hatóság az Ákr. 120. § (1) bekezdése alapján a vízjogi engedélyt hivatalból a jóhiszeműen szerzett 
és gyakorolt jogok sérelmével is módosíthatja vagy visszavonhatja.”

10. §  Az R1. 13. §-a a következő (3) és (4) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Ha a felszíni vízből történő, öntözési célú vízkivételre jogosító vízjogi üzemeltetési engedély a (4) bekezdésnek 
megfelelően szüneteltetésre kerül, a  szüneteltetés időtartama alatt a  vízjogi engedélyben lekötött, de fel nem 
használt vízkészletre egynyári öntözésre szóló vízjogi üzemeltetési engedély adható.
(4) A  felszíni vízből történő, öntözési célú vízkivételre jogosító üzemeltetési engedély adott tárgyévben való 
szüneteltetését az  előző év december 31. napjáig kell kérelmeznie az  engedélyesnek. A  szünetelés legalább 
egy, legfeljebb három öntözési idényre kérhető. Ha az  engedélyes körülményeinek módosulása indokolja, 
a  szüneteltetés időtartama módosítható a  meghatározott legrövidebb vagy leghosszabb időtartamig egy-egy 
öntözési idénnyel az engedélyes december 31. napjáig benyújtott kérelme alapján.”

11. §  Az R1. 16. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A  hatósági engedély nélkül vagy attól eltérően megvalósított vízilétesítmény megszüntetésére (elbontására) 
irányuló hatósági intézkedés esetén a hatósági előírás teljesítésének igazolásaként be kell mutatni különösen azokat 
a  terveket vagy egyéb műszaki dokumentumokat, amelyekből a  jogellenes és káros állapotnak – a  határozatban 
megállapított általános műszaki megoldással összhangban álló, a  vízgazdálkodási és a  környezetvédelmi 
követelményeknek is megfelelő – megszüntetése megállapítható.”

12. §  Az R1. 17. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A  (2)  bekezdésben meghatározott döntés előtt a  vízügyi hatóság megkíséreli az  olyan egyezség létrehozását, 
amely
a) megfelel a jogszabályokban foglalt feltételeknek,
b) nem sérti a közérdeket, mások jogát vagy jogos érdekét, és
c) kiterjed a teljesítési határidőre és az eljárási költség viselésére.”

13. §  Az R1. 22. §-a a következő (2)–(2c) bekezdéssel egészül ki:
„(2) Az  (1)  bekezdésben meghatározott adatokat a  bejegyzés alapját képező határozat véglegessé válását követő 
8 napon belül kell a vízikönyvi nyilvántartásba bejegyezni. A bejegyzés elmaradása a vízügyi hatóság határozatával 
megállapított jogokat és kötelezettségeket nem érinti.
(2a) A bejegyzés alapját képező határozatban rendelkezni kell arról, hogy a határozat véglegessé válását követően 
a  jogszabály alapján megállapítható jogokat és kötelezettségeket és az  ezzel összefüggő adatokat a  vízikönyvi 
nyilvántartásba bejegyzik.
(2b) A  vízikönyvi nyilvántartásba bejegyzett jog vagy kötelezettség megszűnését megalapozó határozatban 
rendelkezni kell arról, hogy a  határozat véglegessé válását követően a  jogszabály alapján nyilvántartott adatokat 
a vízikönyvi nyilvántartásból törlik. A törlésről az ügyfelet külön értesíteni nem kell.
(2c) A  (2b)  bekezdésben meghatározott esetben a  vízikönyvi bejegyzés törlését, a  jog vagy kötelezettség 
megszűnését eredményező határozat véglegessé válását követő 8 napon belül kell elvégezni.”

14. § (1) Az R1. 24. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) Az  (1)  bekezdés alapján kiadott engedélyekről a  helyi vízgazdálkodási hatóság nyilvántartást vezet, amely 
tartalmazza az  engedélyezett vízilétesítmény megnevezését, műszaki alapadatait, helyét (utca, házszám, helyrajzi 
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szám), rendeltetésének célját, létesítésének időpontját, az  engedély kiadásának keltét és hatályát, az  engedélyes 
személyét, kút esetén annak átmérőjét, talpmélységét is.”

 (2) Az R1. 24. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(9) A  helyi vízgazdálkodási hatóság a  nyilvántartását minden év március 31. napjáig megküldi a  vízügyi 
igazgatóságnak.”

15. § (1) Az R1. 27. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Ez a rendelet
a) az  egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló, 2011. december  13-i 
2011/92/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 2.  cikk (1) és (2)  bekezdésének, valamint a  4.  cikk (2) és 
(4) bekezdésének,
b) a vízpolitika terén a közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról szóló, 2000. október 23-i 2000/60/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv 11. cikk (3) bekezdés e) pontjának
való megfelelést szolgálja.”

 (2) Az R1. 27. §-a a következő (15) bekezdéssel egészül ki:
„(15) E rendeletnek az egyes kormányrendeleteknek a vízkészletek hasznosításának egyszerűsítéséhez kapcsolódó, 
valamint más vízgazdálkodási tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 518/2017. (XII. 29.) Korm. rendelettel 
(a továbbiakban: Mód. Kr. 9.) megállapított
a) 1/B.  § (4)  bekezdését, 3.  § (2) és (6)  bekezdését, 4/A.  § (10) és (11)  bekezdését, 5.  § (2a) és (3a)  bekezdését, 
11/D. §-át, 13. § (3) és (4) bekezdését, 17. § (3) bekezdését, 1. mellékletét a Mód. Kr. 9. hatálybalépésekor első fokon 
még el nem bírált ügyekben és a megismételt eljárásokban is alkalmazni kell,
b) 1. §-át, 1/A. §-t, 1/B. § (1)–(3) és (5) bekezdését, 1/C–1/H. §-át, 2. § (6) bekezdését, 3. § (1), (2) és (11) bekezdését, 
4.  § (1)  bekezdését, 4/A.  § (1) és (7)  bekezdését, 5.  § (1), (5) és (17)  bekezdését, 5/B–5/E.  §-át, 5/G.  §-át, 6.  § 
(2a)  bekezdését, 8.  § (4a)  bekezdését, 8/A–8/F.  §-át, 9.  § (2a)  bekezdését, 11/A.  § (3)  bekezdését, 11/C.  §-át, 16.  § 
(3)  bekezdését, 18.  § (6)  bekezdését, 22.  § (2)–(2c)  bekezdését, 24.  § (1)  bekezdés a)  pont aa) és ab)  alpontját, 
(3) bekezdés c) pontját, (7) és (9) bekezdését, 27. § (11) bekezdését a Mód. Kr. 9. hatálybalépését követően indult 
ügyekben és a megismételt eljárásokban kell alkalmazni,
c) 5/F.  §-át a  Vgtv. 15/C.  § (9)  bekezdése alapján 2017. június 30-án kihirdetett tartósan vízhiányos időszakra és 
az ahhoz kapcsolódóan érvényesíthető vízkészletjárulék-kedvezményre vonatkozóan is alkalmazni kell.”

16. §  Az R1. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

17. §  Az R1.
a) 2. § (6) bekezdésében a „jogerőre emelkedéséig” szövegrész helyébe a „véglegessé válásáig” szöveg,
b) 3. § (2) bekezdésében az „állami tulajdon esetén vagyonkezelőjének – a tervezett vízilétesítmény tulajdonosát 

is megjelölő – hozzájárulásával adható ki” szövegrész helyébe az „állami tulajdon esetén vagyonkezelőjének 
– a tervezett vízilétesítmény tulajdonosát is megjelölő – legalább 2 év időtartamra kiadott hozzájárulásával 
adható ki, azonban az 1/B. § (4) bekezdés d) pontja szerinti esetben az ott szereplő nyilatkozat is elfogadható” 
szöveg,

c) 3.  § (6)  bekezdésében a „feljogosít az  engedélyben meghatározott vízimunka elvégzésére, vízilétesítmény 
megépítésére” szövegrész helyébe a „feljogosít – az  érintett ingatlan vonatkozásában fennálló polgári jog 
szerinti jogosultság megléte esetén – az engedélyben meghatározott vízimunka elvégzésére, vízilétesítmény 
megépítésére” szöveg,

d) 4. § (1) bekezdésben a „jogerős” szövegrész helyébe a „végleges” szöveg,
e) 4/A. § (7) bekezdésében a „jogerőssé” szövegrész helyébe a „véglegessé” szöveg,
f ) 5. § (17) bekezdésben a „jogerős” szövegrész helyébe a „végleges” szöveg,
g) 6. § (2a) bekezdésében a „jogerőre emelkedésének” szövegrész helyébe a „véglegessé válásának” szöveg,
h) 8. § (4a) bekezdésben a „jogerős” szövegrész helyébe a „végleges” szöveg,
i) 11/A.  § (3)  bekezdésében a „vízügyi igazgatási és a  a vízügyi, valamint a  vízvédelmi hatósági feladatokat 

ellátó szervek kijelöléséről szóló kormányrendeletben” szövegrész helyébe a „az egyes közérdeken alapuló 
kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló kormányrendelet” szöveg,

j) 18. § (6) bekezdésében a „jogerősen” szövegrész helyébe a „véglegesen” szöveg,
k) 24. § (1) bekezdés a) pont aa) alpontjában az „500 m3” szövegrész helyébe a „legfeljebb 500 m3” szöveg,
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l) 24.  § (1)  bekezdés a)  pont ab)  alpontjában a „házi ivóvízigény és a  háztartási igények” szövegrész helyébe 
a „házi ivóvízigény vagy a háztartási igények” szöveg,

m) 27. § (11) bekezdésében a „jogerőre emelkedésének” szövegrész helyébe a „véglegessé válásának” szöveg
lép.

18. §  Hatályát veszti az R1.
a) 3.  § (1)  bekezdésben az  „A kérelemhez a  külön jogszabályban meghatározott mellékleteket – ideértve 

az engedélyezési terveket (tervdokumentációt) – kell csatolni.” szövegrész,
b) 3. § (11) bekezdésében a „ , szakhatósági állásfoglalásokra” szövegrész,
c) 4/A.  § (1)  bekezdésében az  „A kérelemhez a  vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemről és 

mellékleteiről szóló miniszteri rendeletben meghatározott mellékletet kell csatolni.” szövegrész,
d) 5.  § (1)  bekezdésében az „A kérelemhez a  külön jogszabályban meghatározott mellékleteket kell csatolni.” 

szövegrész,
e) 5. § (5) bekezdésében a „szakhatósági állásfoglalásokban meghatározott” szövegrész,
f ) 24.  § (3)  bekezdése c)  pontjában az „– az  illetékes vízügyi hatóságnak szakértőként történő bevonásával  –” 

szövegrész.

2. A vízgazdálkodási feladatokkal összefüggő alapadatokról szóló 178/1998. (XI. 6.) Korm. rendelet 
módosítása

19. §  A vízgazdálkodási feladatokkal összefüggő alapadatokról szóló 178/1998. (XI. 6.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: 
R2.) a következő 4/A. §-sal egészül ki:
„4/A.  § (1) A  rendelet 1.  melléklete tartalmazza a  vízügyi igazgatóságok közvetlen adatgyűjtéseit, valamint 
a gyűjthető adatköröket.
(2) Az  adatszolgáltatási kötelezettséget az  1.  mellékletben foglaltak szerint az  erre a  célra kialakított elektronikus 
felületen keresztül kell teljesíteni.
(3) Az adatszolgáltatás módjáról szóló tájékoztatót, valamint az 1. mellékletben szereplő adatok gyűjtésére szolgáló 
kérdőívet a vízgazdálkodásért felelős miniszter által kijelölt szervezet a honlapján minden év december 15. napjáig 
közzé teszi.
(4) Az  1.  mellékletben meghatározott adatszolgáltatói körön belül az  egyes adatszolgáltatók kijelölését az  adott 
vízgazdálkodási adatfelvételért felelős vízügyi igazgatóság – megalapozott módszertan alkalmazásával, valamint 
a (6) bekezdésben meghatározottak szerint – jogosult elvégezni.
(5) A vízügyi igazgatóság működési területe vonatkozásában az adatszolgáltatót adatszolgáltatási kötelezettségéről 
minden év december 31. napjáig vagy legkésőbb az  adatszolgáltatási kötelezettség határidejét megelőzően 
30 nappal értesíti.
(6) A  vízügyi igazgatóság az  adatszolgáltatók és az  adatszolgáltatással érintett objektumok körének kijelölését 
a  vízgazdálkodási adatokat tartalmazó nyilvántartások alapulvételével végzi, kivéve, ha jogszabály eltérően 
rendelkezik. Ha évközben az adatszolgáltatói kör pontosítása érdekében új adatszolgáltatók kijelölése indokolt, azt 
a kijelölés szükségességének felmerülésekor rendelkezésre álló vízgazdálkodási adatokat tartalmazó nyilvántartások 
alapulvételével kell elvégezni.”

20. §  Az R2. 7. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) E  rendeletnek az  egyes kormányrendeleteknek a  vízkészletek hasznosításának egyszerűsítéséhez kapcsolódó, 
valamint más vízgazdálkodási tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 518/2017. (XII. 29.) Korm. rendelettel 
megállapított 4/A. §-t a 2018. évre vonatkozó adatszolgáltatások során kell először alkalmazni.”

21. §  Az R2. a 2. melléklet szerinti 1. melléklettel egészül ki.

22. §  Az R2. 5.  § (3)  bekezdésében a  „nemzetközi adatszolgáltatási igényeknek” szövegrész helyébe a  „nemzetközi 
adatszolgáltatási és az  Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program vízgazdálkodást érintő statisztikai adatátvételi 
igényeknek” szöveg lép.

23. §  Hatályát veszti az R2. 1. § (2) bekezdése.
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3. A környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló  
90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet módosítása

24. §  A környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendeletnek 
(a továbbiakban: R3.) 4. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A  kárelhárítás során teljesítendő mintavételeket és méréseket – elsődlegesen államigazgatási vagy központi 
költségvetési szerv által működtetett – akkreditált mintavételi szerv és laboratórium által kell biztosítani.”

25. § (1) Az R3. 6. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A  (2)  bekezdés a)  pontja szerinti kárelhárítási területi terveket a  vízgyűjtő-gazdálkodási tervvel összhangban 
kell kidolgozni.”

 (2) Az R3. 6. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Az üzemi terv jóváhagyására irányuló eljárásba a VIZIG ügyfélként kerül bevonásra.”

26. §  Az R3. 16. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A környezetkárosodás minősítése
a) az  1.  § a)–b)  pontja szerinti környezeti elem esetében a  vízügyi hatóság feladata – a  környezetvédelmi és 
természetvédelmi hatóság, a  fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi feladatkörében eljáró járási 
(fővárosi kerületi) hivatala, a  VIZIG, az  NPI és az  erdészeti hatáskörében eljáró Pest Megyei Kormányhivatal 
bevonásával,
b) az 1. § c)–g) pontja szerinti környezeti elem esetében a környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság, valamint 
a  fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatala 
feladata – a  vízügyi hatóság, a  VIZIG, az  NPI és az  erdészeti hatáskörében eljáró Pest Megyei Kormányhivatal 
bevonásával.”

27. §  Az R3. 19. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A készültség fokozatait a VIZIG, illetve az NPI megszünteti, ha az azt kiváltó ok megszűnt, és annak közvetlen 
ismétlődésétől nem kell tartani. A  vízvizsgálati eredményekről, valamint a  vízjogi üzemeltetési engedélyes 
tevékenységéhez kapcsolódó káresemények esetén az okok megszűnéséről a vízügyi hatóság azonnal tájékoztatja 
a VIZIG-et.”

28. §  Az R3. 7. § (3) bekezdésében a „szakértő” szövegrész helyébe a „szakértő vagy tervező” szöveg lép.

29. §  Hatályát veszti az R3.
a) 16. § (3) bekezdésében a „környezetkárosodás általános minősítéséről és a” szövegrész,
b) 17. § (2) bekezdése.

4. A vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és 
létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet

30. § (1) A vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó 
általános szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: R4.) 2.  § 22.  pontja helyébe 
a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában)
„22. mikroöntözés: a  párolgási veszteségek lehető legkisebb szinten való tartása érdekében alkalmazott olyan 
víztakarékos öntözés, amelynek során a  vízadagoló elemek 2,5 bar-nál kisebb nyomáson, vízadagoló elemenként 
legfeljebb 500 l/h egyenletes vízadagokban juttatják ki a  vizet közvetlenül a  növényre, a  talaj vagy termesztő 
közeg felszínére, a  talajba vagy termesztő közegbe, vagy fagyvédelem vagy párásítás céljából a növény közvetlen 
légterébe,”

 (2) Az R4. 2. § 24. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában)
„24. öntözés: természetes csapadék pótlása céljából a  vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 
kormányrendelet szerinti, helyi vízgazdálkodási jogkörbe eső vízigényen kívüli víz kijuttatása mesterséges módon 
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a  növénytermesztés hatékonyságának növelése, illetve a  jogszabály alapján öntözhető gyepterületek fenntartása 
érdekében,”

31. §  Az R4. a következő 81. §-sal egészül ki:
„81. § E rendeletnek az egyes kormányrendeleteknek a vízkészletek hasznosításának egyszerűsítéséhez kapcsolódó, 
valamint más vízgazdálkodási tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 518/2017. (XII. 29.) Korm. rendelettel 
(a továbbiakban: Mód. Kr. 2.) megállapított
a) 2. § 22. és 24 pontját, valamint 80. §-át a Mód. Kr. 2. hatálybalépésekor első fokon még el nem bírált ügyekben és 
a megismételt eljárásokban is alkalmazni kell,
b) 4/A. § (1) és (2) bekezdését a Mód. Kr. 2. hatálybalépését követően indult ügyekben és a megismételt eljárásokban 
kell alkalmazni.”

32. §  Az R4.
a) 4/A. § (1) bekezdésében a „jogerős” szövegrész helyébe a „végleges” szöveg,
b) 4/A. § (2) bekezdésében a „jogerős” szövegrész helyébe a „végleges” szöveg,
c) 80. §-ában a „16/A. § (6)” szövegrész helyébe a „16/B. § (2)” szöveg
lép.

5. A mezőgazdasági vízszolgáltatás díjképzési rendjéről szóló 115/2014. (IV. 3.) Korm. rendelet

33. §  A mezőgazdasági vízszolgáltatás díjképzési rendjéről szóló 115/2014. (IV. 3.) Korm. rendelet
a) 4/A. § (1) bekezdésében az „adott mezőgazdasági fürtre vonatkozó vízjogi engedélyben lekötött” szövegrész 

helyett az „adott mezőgazdasági fürtben tárgyévben mezőgazdasági vízszolgáltatást igénybe vevők vízjogi 
engedélyeiben lekötött” szöveg,

b) 4/A. § (2) bekezdésében az „adott mezőgazdasági fürtre vonatkozó vízjogi engedélyben lekötött” szövegrész 
helyett az „adott mezőgazdasági fürtben tárgyévben mezőgazdasági vízszolgáltatást igénybe vevők vízjogi 
engedélyeiben lekötött” szöveg

lép.

6. A vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek 
kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet módosítása

34. § (1) A  vízügyi igazgatási és a  vízügyi, valamint a  vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 
223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R5.) 10. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A vízkészletjárulékkal kapcsolatos bevallási és adatszolgáltatási eljárásokban a (2) bekezdéstől eltérően
a) természetes személy ügyfél esetében a lakóhelye szerint,
b) gazdálkodó szervezet ügyfél esetében a székhelye szerint
illetékes vízügyi hatóság jár el első fokon.”

 (2) Az R5. 10. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) A  területi vízvédelmi hatóság és az  országos vízvédelmi hatóság a  vízvédelmi szakkérdéseket – tekintettel 
a  környezetet veszélyeztető hatásokon belül a  vizek terhelésére és állapotromlására is – minden területi vízügyi 
hatósági és országos vízügyi hatósági eljárásban szakkérdésként vizsgálja.”

 (3) Az R5. 10. §-a a következő (7) és (8) bekezdéssel egészül ki:
„(7) Több vízügyi hatóság illetékességi területén elhelyezkedő regionális víziközmű-rendszer esetén az üzemeltetési 
követelmények teljesítésének ellenőrzését (hatósági ellenőrzés) a  víziközmű-szolgáltató székhelye szerint illetékes 
vízügyi hatóság végzi. A  hatósági ellenőrzés alapján induló hatósági engedélyezésre, engedély-módosításra 
az általános illetékességi szabályok irányadóak.
(8) A vízvédelmi hatóságok a víz mint környezeti elem védelme tekintetében – kormányrendeletben vagy miniszteri 
rendeletben foglalt esetekben, a környezetvédelmi feladat- és hatáskör részeként – ellátják a környezet védelmének 
általános szabályairól szóló 1995.  évi LIII.  törvényben meghatározott környezetvédelmi közigazgatási hatósági 
feladatokat.”
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35. §  Az R5. a következő 20/B. §-sal egészül ki:
„20/B.  § E  rendeletnek az  egyes kormányrendeleteknek a  vízkészletek hasznosításának egyszerűsítéséhez 
kapcsolódó, valamint más vízgazdálkodási tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 518/2017. (XII. 29.) 
Korm. rendelettel megállapított 10.  § (2a)  bekezdését a  2018.  évet érintő vízkészletjárulék fizetési kötelezettség 
teljesítésénél, nyilatkozattételnél és adatszolgáltatásnál kell először alkalmazni.”

36. § (1) Az R5. 1. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
 (2) Az R5. 2. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

37. §  Az R5. 10.  § (3)  bekezdésében a „másodfokon jár el” szövegrész helyébe a „másodfokon jár el, és a  hatóság felett 
az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény szerinti felügyeleti jogkört gyakorol” szöveg lép.

38. §  Hatályát veszti az R5. 11–13. §-a.

7. Záró rendelkezések

39. §  Ez a rendelet 2018. január 1-jén lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet az 518/2017. (XII. 29.) Korm. rendelethez
„1. melléklet a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelethez

A felügyeleti kategóriába sorolás szempontjai

 1. Az I. „kiemelkedően fontos” felügyeleti kategóriába tartoznak:
1.1. a regionális közüzemi vízellátó, valamint szennyvízelvezető és -tisztító rendszerek (együttesen víziközművek) 

és az egyéb, vízgazdálkodási szempontból – a 20 000 főt meghaladó lakosságszámú ellátási körzetet érintő, 
illetve a 2000 m3/nap mértékadó kapacitást meghaladó – jelentős térséget ellátó víziközművek,

1.2. azok a saját célú (üzemi) vízilétesítmények, amelyek az ipar vízigényét elégítik ki és az összes vízfelhasználás 
–  annak jellegétől függetlenül – az  1000 m3/nap, illetve a  szennyvízkibocsátás az  500 m3/nap mennyiséget 
meghaladja,

1.3. a gyógy- és hévízhasználatok, illetve a  közfürdők vízilétesítményei, ha az  ellátott személyek száma a  napi 
1000  főt meghaladja, vagy a  természetes, illetve a  mesterséges medrű vizekben kialakított nyilvános 
fürdőhely, valamint a szabad mederben kijelölt fürdőhely kivételével a napi vízhasználat 1000 m3/nap feletti,

1.4. a kizárólagos állami tulajdonban lévő vizek vagy vízilétesítmények igénybevételével történő vízszolgáltatás, 
ha vízbázisok, a  távlati vízbázisok, valamint az  ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló 
kormányrendeletben meghatározott igénybe vett, lekötött vagy távlati vízbázist érint, vagy a  környezeti 
hatásvizsgálati és az  egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló kormányrendelet alapján 
a környezetvédelmi hatóság által megállapított jelentős környezeti hatással bír,

1.5. az I. rendű árvízvédelmi létesítmények, továbbá az árvíz- és belvízmentesítést szolgáló, az állam kizárólagos 
tulajdonában lévő egyéb közcélú vízilétesítmények.

 2. A II. „nagyobb térséget érintő, jelentős” kategóriába tartoznak:
2.1. a regionális közüzemi rendszerek és egyéb vízgazdálkodási szempontból jelentős térséget ellátó 

–  az  5000  fő lakosságszámnál nagyobb ellátási körzetet érintő, illetve 500 m3/nap mértékadó kapacitást 
meghaladó – víziközművek,

2.2. azok a  saját célú (üzemi) vízilétesítmények, ahol az  összes vízfelhasználás – annak jellegétől függetlenül  – 
az 500–1000 m3/nap, illetve a szennyvízkibocsátás 100–500 m3/nap mennyiségű,

2.3. a gyógy- és hévízhasználatok, illetve a közfürdők vízilétesítményei, ha azok mértékadó befogadóképessége 
a  napi 500 főt meghaladja, vagy ha az  ellátott személyek száma napi 500 fő vagy a  természetes, illetve 
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a mesterséges medrű vizekben kialakított nyilvános fürdőhely, valamint a szabad mederben kijelölt fürdőhely 
kivételével a napi vízfelhasználás 500–1000 m3/nap,

2.4. a forgalomképes állami tulajdonban lévő vízről, vagy vízilétesítmény igénybevételével történő vízszolgáltatás 
esetén, ha vízbázisok, a  távlati vízbázisok, valamint az  ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről 
szóló kormányrendeletben meghatározott igénybe vett, lekötött vagy távlati vízbázist érint, vagy a környezeti 
hatásvizsgálati és az  egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló kormányrendelet alapján 
a környezetvédelmi hatóság által megállapított jelentős környezeti hatással bír,

2.5. a II. rendű árvédelmi vonalak, töltések, ha a védvonal legfeljebb két település közigazgatási területét érinti,
2.6. az állam tulajdonában lévő egyéb, az ár- és belvízmentesítést szolgáló vízilétesítmények.

 3. A III. „helyi jelentőségű” kategóriába tartoznak:
3.1. azok a  víziközművek, közcélú vízilétesítmények – ideértve a  vízműveket –, valamint a  szennyvízelvezető 

és  -tisztító művek, amelyek ellátási körzete az  5000 fő lakosságszámot vagy mértékadó kapacitása  
az 500 m3/nap mennyiséget nem éri el,

3.2. a saját célú (üzemi) vízilétesítmények, ahol az  összes vízfelhasználás – annak jellegétől függetlenül –  
az 500 m3/nap mennyiséget, illetve a szennyvízkibocsátás a 100 m3/nap mennyiséget nem haladja meg,

3.3. a II. rendű árvédelmi vonalak, töltések, amelyek egy település közigazgatási területét érintik,
3.4. az önkormányzati tulajdonban lévő egyéb, a  helyi vízkárelhárítást, vízrendezést és csapadékvíz elvezetést 

szolgáló közcélú vízilétesítmények,
3.5. kizárólagos és a  forgalomképes állami tulajdonban lévő vizek vagy vízilétesítmények igénybevételével 

történő vízszolgáltatás, ha nem tartozik az 1.4. vagy 2.4. pont hatálya alá.
 4. A IV. „kisebb jelentőségű” kategóriába tartoznak:

4.1. az előbbi kategóriákba be nem sorolható vízilétesítmények és vízhasználatok.”
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2. melléklet az 518/2017. (XII. 29.) Korm. rendelethez
„1. melléklet a 178/1998. (XI. 6.) Korm. rendelethez

A) Adatgyűjtés

A B C D

1. Az adatgyűjtés címe
Az adatgyűjtés 

gyakorisága
Az adatszolgáltatók meghatározása Az adatszolgáltatás beérkezési határideje

2. A mezőgazdasági vízhasználat és 
vízszolgáltatás

évenkénti

regionális vízművek, vízitársulatok, mezőgazdasági vízhasználatra 
vízjogi engedéllyel rendelkező engedélyesek

a tárgyévet követő január 31.

3. vízügyi igazgatóságok a tárgyévet követő március 31.

4.

A felszín alatti vizet kitermelő 
vízkivételek, valamint 
megfigyelőkutak üzemi figyelési 
tevékenysége

évenkénti

azon vízbázisok üzemeltetői, amelyeknél az átlagos víztermelés 
mennyisége (Q) nagyobb, mint 100 m3/nap, továbbá  
a 10 m3/napnál többet kitermelő ivóvízszolgáltatók, valamint 
a vízügyi igazgatóságok által kijelölt víztermelők

a tárgyévet követő március 31.

5.
A közműves vízellátási és 
csatornázási tevékenységek főbb 
műszaki-gazdasági adatai

évenkénti
víz- és csatornaközműveket üzemeltető állami, önkormányzati és 
társasági tulajdonban lévő gazdasági szervezetek

a tárgyévet követő április 30.

6.

Az 5 m3/h teljes vízforgalmat, 
illetve 80 m3/d frissvízhasználatot 
elérő ipari jellegű vízhasználók 
víztermelési és vízkezelési adatai

évenkénti
az 5 m3/h teljes, illetve 80 m3/d frissvízhasználatot elérő gazdasági 
tevékenységet folytató, kijelölt vízhasználók

a tárgyévet követő április 30.

7.
A felszíni vízkivételek és a felszíni 
vízbe történő vízbevezetések 
adatai

évenkénti
az 500 m3/év feletti mennyiségű felszíni vízkivételre vagy felszíni 
vizekbe történő kibocsátásra vízjogi engedéllyel rendelkező egyedi 
vízhasználók, vízszolgáltató vállalkozások, vízügyi igazgatóságok

a tárgyévet követő január 31.
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B) Adatkörök

A B

1. Az adatgyűjtés címe A gyűjthető adatkörök

2.

A mezőgazdasági vízhasználat és 
vízszolgáltatás

Egyedi mezőgazdasági vízhasznosítás jellemzői [Kitermelt, hasznosított és kibocsájtott víz mennyisége (öntözés, halastó, 
egyéb); Vízjogilag engedélyezett terület (öntözés, halastó); Üzemeltetésre bejelentett terület (öntözés, halastó)]

3.
A főművek fontosabb kapacitás és vízszolgáltatási adatai [Kitermelt és értékesített víz mennyisége (öntözés, halastó, egyéb); 
Vízjogilag engedélyezett terület (öntözés, halastó); Üzemeltetésre bejelentett terület (öntözés, halastó)]

4.
Öntözés és tógazdaság megoszlása megyénként (Vízjogilag engedélyezett terület; Az év folyamán üzemeltetett terület; 
Értékesített vízmennyiség)

5. A felszín alatti vizet kitermelő 
vízkivételek, valamint
megfigyelőkutak üzemi figyelési 
tevékenysége

Termelő és megfigyelőkút, forrás törzsadatai

6. Termelő és megfigyelőkút, forrás azonosítói

7. Termelőkút, megfigyelőkút, forrás vagy galéria mennyiségi mérési adata

8. Termelőkút, megfigyelőkút, forrás vagy galéria vízminőségi vizsgálatok adatai

9.

A közműves vízellátási és 
csatornázási tevékenységek
főbb műszaki-gazdasági adatai

A közüzemi vízellátási és csatornázási tevékenységekkel összefüggő műszaki-gazdasági adatok

10.
Víztermelés, nyersvíztisztítás, vízszállítás és ivóvízelosztás létesítményei, mennyiségi, minőségi, kapacitás és technológiai 
adatai

11. Ivóvízellátó hálózatok rendszerkapcsolatai, vízforgalmi adatok

12. Nyomászónák jellemző adatai

13. Szennyvízrendszerek létesítményei gyűjtőhálózati, szállítóművi, tisztítóművi, mennyiségi, kapacitás és technológiai adatai

14. Szennyvíz iszap kezelése, hasznosítása, elhelyezése, megújulóenergia-, biogázhasznosítás

15.
Az ivóvízszolgáltatás, illetve a szennyvízelvezetés és -tisztítás nettó árbevétele, az ivóvízszolgáltatás, illetve a csatornahasználat 
átlagos díja

16.

Az 5 m3/h teljes vízforgalmat, 
illetve 80 m3/d frissvízhasználatot 
elérő ipari jellegű vízhasználók 
víztermelési és vízkezelési adatai

Az adatszolgáltató és a telephely adatai

17. A felhasznált vízkészletek mennyiségi, minőségi adatai

18. Üzemi vízgazdálkodási adatok

19. Használtvíz-kibocsátás mennyiségi, minőségi jellemzői

20. A telephely víz és szennyvíztisztítási, valamint szennyvíziszap-kezelési, energetikai és biogáz-hasznosítási adatai

21. Víz-, csatornadíj- és munkaügyi adatok
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22.

A felszíni vízkivételek és a felszíni 
vízbe történő
vízbevezetések adatai

Az adatszolgáltató azonosító adatai

23.
Felszíni vízkivételek [A vízkivétel helye (vízfolyás, szelvény, település); A vízkivétel módja, mérése és a kivett víz felhasználási 
célja; A vízkivétel vízjogi engedélyezési adatai; A vízkivétel tényleges éves mennyisége (m3); A vízkivétel tényleges havonkénti 
mennyisége (m3)]

24.
Felszíni vízbe történő vízbevezetések [A vízbevezetés helye (vízfolyás, szelvény, település); A vízbevezetés módja és 
a bevezetett víz eredete (a vízhasználat célja); A bevezetés vízjogi engedélyezési adatai; A vízbevezetés tényleges éves 
mennyisége (m3); A vízbevezetés tényleges havonkénti mennyisége (m3); A bevezetett víz minősége (minősítése)]

25.
Vízátvezetések [A vízátvezetés helye (vízfolyás, szelvény, település); A vízátvezetés módja, mérése és az átvezetés célja; 
A vízátvezetés vízjogi engedélyezési adatai; A vízátvezetés tényleges éves mennyisége (m3); A vízátvezetés tényleges 
havonkénti mennyisége (m3)]

26.
Tározó adatai [helye (vízfolyás, szelvény, település); jellemző méretei és a tározás célja; vízjogi engedélyezési adatai; 
vízforgalmának tényleges havonkénti jellemző mennyiségei (m3)]

”
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3. melléklet az 518/2017. (XII. 29.) Korm. rendelethez

 1. Az  R5. 1.  melléklet 11. Alsó-Tiszta-vidéki Vízügyi Igazgatóság fejezet, A) Működési területe alcím c) és d)  pontja 
helyébe a következő rendelkezés lép:
„c) Békés megyéből: Almáskamarás közigazgatási területe, kivéve a  Dögös-Kákafoki belvízrendszerhez tartozó 
terület, Battonya, Békéssámson, Csanádapáca, Dombegyháza, Dombiratos, Gádoros, Kardoskút, Kaszaper teljes 
közigazgatási területe, Kevermes közigazgatási területe, kivéve a Dögös-Kákafoki belvízrendszerhez tartozó terület, 
Kisdombegyház, Kunágota, Magyarbánhegyes, Magyardombegyház, Medgyesbodzás teljes közigazgatási területe, 
Medgyesegyháza közigazgatási területe, kivéve a  Dögös-Kákafoki belvízrendszerhez tartozó terület, Mezőhegyes, 
Mezőkovácsháza, Nagybánhegyes teljes közigazgatási területe, Nagyszénás közigazgatási területe, kivéve 
a  Dögös-Kákafoki belvízrendszerhez tartozó terület, Orosháza közigazgatási területe, kivéve a  Dögös-Kákafoki 
belvízrendszerhez tartozó terület, Pusztaföldvár, Pusztaottlaka, Tótkomlós, Végegyháza teljes közigazgatási területe, 
ezen kívül Csorvás, Gerendás, Nagykamarás közigazgatási területéből a Kurcai belvízrendszerre eső része.
d) Jász-Nagykun-Szolnok megyéből: Öcsöd közigazgatási területének a Hármas-Körös bal partjára eső része, kivéve 
a  Dögös-Kákafoki belvízrendszerhez tartozó területe, Kunszentmárton és Szelevény közigazgatási területének 
a Hármas-Körös bal partjára eső része, Tiszasas közigazgatási területének a Tisza jobb partjára eső része.”

 2. Az  R5. 1.  melléklet 11. Alsó-Tiszta-vidéki Vízügyi Igazgatóság fejezet, B) Működési vonalai alcím c)  pontja helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„c) kisvízfolyások, belvízcsatornák és vízilétesítmények: a  működési területén kizárólagos állami tulajdonban lévő 
kisvízfolyások, csatornák, tározók, holtágak és az azokon lévő vízilétesítmények, ezen kívül Bács-Kiskun megyében 
Félegyházi-vízfolyás Helvécia közigazgatási területén.”

 3. Az R5. 1. melléklet 12. Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság fejezet, A) Működési területe alcím a) és b) pontja helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„a) Békés megye – kivéve Almáskamarás Kurcai belvízrendszerre eső részét, Battonya, Békéssámson, Bucsa, 
Csanádapáca, Dombegyháza, Dombiratos, Gádoros, Kardoskút, Kaszaper közigazgatási területét, Kevermes 
Kurcai belvízrendszerre eső részét, Kisdombegyháza, Kunágota, Magyarbánhegyes, Magyardombegyház, 
Medgyesbodzás közigazgatási területét, Medgyesegyháza Kurcai belvízrendszerre eső részét, Mezőhegyes, 
Mezőkovácsháza, Nagybánhegyes közigazgatási területét, Nagyszénás Kurcai belvízrendszerre eső részét, Orosháza 
Dögös-Kákafoki belvízrendszeren kívüli részét, Pusztaföldvár, Pusztaottlaka, Tótkomlós, Végegyháza közigazgatási 
területét, Biharugra közigazgatási területének a  Sebes-Körös jobb partjára eső részét, Ecsegfalva közigazgatási 
területének a Hortobágy-Berettyó jobb partjára eső részét és a Hamvas-Sárréti belvízrendszer területére eső részét, 
Kőrösnagyharsány közigazgatási területének a  Sebes-Körös jobb partjára eső részét, Szeghalom közigazgatási 
területének a  Sebes-Körös jobb partja és a  Berettyó bal partja közé eső részét, valamint Csorvás, Gerendás, 
Nagykamarás közigazgatási területének a Kurcai belvízrendszerre eső részét.
b) Jász-Nagykun-Szolnok megyéből: Mezőtúr közigazgatási területének a Hortobágy-Berettyó bal és a Hármas-Körös 
jobb partjának a  Hortobágy-Berettyó torkolat feletti része és a  Hármas-Körös bal parti része, Túrkeve város 
közigazgatási területének a  Hortobágy-Berettyó bal partjára eső része, valamint Öcsöd közigazgatási területének 
a Hármas-Körös bal partjára eső részéből a Dögös-Kákafoki belvízrendszerhez tartozó terület.”

 4. Az  R5. 1.  melléklet 12. Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság fejezet, B) Működési vonalai alcím c)  pontja helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„c) kisvízfolyások, belvízcsatornák és vízilétesítmények: a  működési területén kizárólagos állami tulajdonban lévő 
kisvízfolyások, csatornák, tározók, holtágak és az azokon lévő vízilétesítmények, ezen kívül Hajdú-Bihar megyében 
Biharnagybajom-Nagyrábé-Darvas község határában az Ó-Berettyó-csatorna.”
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4. melléklet az 518/2017. (XII. 29.) Korm. rendelethez

 1. Az R5. 2. melléklet 11. Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság fejezet c) és d) pontja helyébe a következő 
rendelkezés lép:
„c) Békés megyéből: Almáskamarás közigazgatási területe, kivéve a  Dögös-Kákafoki belvízrendszerhez tartozó 
terület, Battonya, Békéssámson, Csanádapáca, Dombegyháza, Dombiratos, Gádoros, Kardoskút, Kaszaper teljes 
közigazgatási területe, Kevermes közigazgatási területe, kivéve a Dögös-Kákafoki belvízrendszerhez tartozó terület, 
Kisdombegyház, Kunágota, Magyarbánhegyes, Magyardombegyház, Medgyesbodzás teljes közigazgatási területe, 
Medgyesegyháza közigazgatási területe, kivéve a  Dögös-Kákafoki belvízrendszerhez tartozó terület, Mezőhegyes, 
Mezőkovácsháza, Nagybánhegyes teljes közigazgatási területe, Nagyszénás közigazgatási területe, kivéve 
a  Dögös-Kákafoki belvízrendszerhez tartozó terület, Orosháza közigazgatási területe, kivéve a  Dögös-Kákafoki 
belvízrendszerhez tartozó terület, Pusztaföldvár, Pusztaottlaka, Tótkomlós, Végegyháza teljes közigazgatási területe, 
ezen kívül Csorvás, Gerendás, Nagykamarás közigazgatási területéből a Kurcai belvízrendszerre eső része.
d) Jász-Nagykun-Szolnok megyéből: Öcsöd közigazgatási területének a Hármas-Körös bal partjára eső része, kivéve 
a  Dögös-Kákafoki belvízrendszerhez tartozó területet, Kunszentmárton és Szelevény közigazgatási területének 
a Hármas-Körös bal partjára eső része, Tiszasas közigazgatási területének a Tisza jobb partjára eső része.”

 2. Az  R5. 2.  melléklet 12. Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság fejezet a) és b)  pontja helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
„a) Békés megye – kivéve Almáskamarás Kurcai belvízrendszerre eső részét, Battonya, Békéssámson, Bucsa, 
Csanádapáca, Dombegyháza, Dombiratos, Gádoros, Kardoskút, Kaszaper közigazgatási területét, Kevermes 
Kurcai belvízrendszerre eső részét, Kisdombegyháza, Kunágota, Magyarbánhegyes, Magyardombegyház, 
Medgyesbodzás közigazgatási területét, Medgyesegyháza Kurcai belvízrendszerre eső részét, Mezőhegyes, 
Mezőkovácsháza, Nagybánhegyes közigazgatási területét, Nagyszénás Kurcai belvízrendszerre eső részét, Orosháza 
Dögös-Kákafoki belvízrendszeren kívüli részét, Pusztaföldvár, Pusztaottlaka, Tótkomlós, Végegyháza közigazgatási 
területét, Biharugra közigazgatási területének a  Sebes-Körös jobb partjára eső részét, Ecsegfalva közigazgatási 
területének a Hortobágy-Berettyó jobb partjára eső részét és a Hamvas-Sárréti belvízrendszer területére eső részét, 
Kőrösnagyharsány közigazgatási területének a  Sebes-Körös jobb partjára eső részét, Szeghalom közigazgatási 
területének a  Sebes-Körös jobb partja és a  Berettyó bal partja közé eső részét, valamint Csorvás, Gerendás, 
Nagykamarás közigazgatási területének a Kurcai belvízrendszerre eső részét.
b) Jász-Nagykun-Szolnok megyéből: Mezőtúr közigazgatási területének a Hortobágy-Berettyó bal és a Hármas-Körös 
jobb partjának a  Hortobágy-Berettyó torkolat feletti része és a  Hármas-Körös bal parti része, Túrkeve város 
közigazgatási területének a  Hortobágy-Berettyó bal partjára eső része, valamint Öcsöd közigazgatási területének 
a Hármas-Körös bal partjára eső részéből a Dögös-Kákafoki belvízrendszerhez tartozó terület.”

A Kormány 519/2017. (XII. 29.) Korm. rendelete
a felszámolók névjegyzékéről szóló 114/2006. (V. 12.) Korm. rendelet módosításáról

A csődeljárásról, a  felszámolási eljárásról és a  végelszámolásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 27/A.  § (2)  bekezdésében,  
84/A. § (1) bekezdés c) pontjában és 84/A. § (1a) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Kormány a következőket rendeli el:

1. §  A felszámolók névjegyzékéről szóló 114/2006. (V. 12.) Korm. rendelet 3. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) A bizottságot a nyilvános pályázat kiírását követően, illetve minden egyéb olyan esetben, amikor a pályázati 
kérelem értékelésével összefüggésben szükséges, össze kell hívni. A  bizottság összehívására a  felszámolók 
névjegyzékét vezető szervnek az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszterhez eljuttatott megkeresése alapján 
kerülhet sor.”

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 520/2017. (XII. 29.) Korm. rendelete
a felszámolási eljárásban az adós vagyontárgyainak elektronikus értékesítéséről szóló  
17/2014. (II. 3.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a  csődeljárásról és a  felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 84/A.  § (3)  bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A felszámolási eljárásban az adós vagyontárgyainak elektronikus értékesítéséről szóló 17/2014. (II. 3.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: 17/2014. Korm. rendelet) 10. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Az értékesítéssel kapcsolatban minden más információt is az EÉR felületén kell közzétenni. A műszaki azonosításhoz 
szükséges adatok megjelölése kötelező. A 10. § (1) bekezdés c), d) és – az értékesítő döntése szerint – az f ) pontja szerinti 
vagyontárgy értékesítése esetén a hirdetmény mellett az EÉR felületén közzé kell tenni az értékesítendő vagyontárgyat 
bemutató képfelvételt is.”

2. §  A 17/2014. Korm. rendelet 12. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az  értékesítési hirdetményhez csatolva, az  EÉR felületén – a  betekintők és a  licitálók számára – az  értékesítő 
az  értékesítésre kerülő vagyoni elemekről, azok jellemzőiről egy összefoglaló jellegű értékesítési tájékoztatót 
(tender füzetet) is közzétesz, és ehhez képeket társít a 10. § (6) bekezdése szerinti esetekben, továbbá tájékoztatást 
ad az  értékesítendő vagyon megtekintésének módjáról. Az  értékesítési tájékoztatót a  felszámoló – a  könnyebb 
áttekinthetőség érdekében – egységesített formában, formanyomtatvány alkalmazásával is elkészítheti.”

3. §  A 17/2014. Korm. rendelet 28. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) E rendeletnek az 520/2017. (XII. 29.) Korm. rendelettel módosított 10. § (6) bekezdését és 12. § (3) bekezdését 
azokra az értékesítési hirdetményekre kell alkalmazni, amelyeket 2018. január 25-ét követően kell az EÉR felületén 
közzétenni.”

4. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 521/2017. (XII. 29.) Korm. rendelete
az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az  elektronikus ügyintézés és a  bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 105.  § 
(5a) bekezdés a)–c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva – a kényszerítő körülményekből eredő kivételes 
helyzet nyomán – a következőket rendeli el:

1. § (1) Az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 3. alcíme 
a következő 3/A. §-sal egészül ki:
„3/A.  § (1) Az  E-ügyintézési tv. 27.  § (4)  bekezdése szerinti önhibán kívüli akadályozottság hatálya alatt álló 
szerveket, az  akadályozottság időtartamát, valamint azon, a  szerv feladat- és hatáskörébe tartozó ügyeket, ahol 
az akadályozottság fennáll, a 3. melléklet tartalmazza.
(2) A  3.  melléklet II.  pontjában megjelölt szerv az  ott meg nem jelölt ügyekben nem áll az  önhibáján kívüli 
akadályozottság hatálya alatt.”

 (2) Az R. az 1. melléklet szerinti 3. melléklettel egészül ki.
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2. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet az 521/2017. (XII. 29.) Korm. rendelethez
„3. melléklet a 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelethez

 I. Az önhibán kívüli akadályozottság hatálya alatt álló szervek

A B

Elektronikus ügyintézést biztosító szerv megnevezése
Az önhibán kívüli akadályozottság 

időtartama

1. Nemzeti Választási Iroda 2018. 01. 01. – 2018. 06. 30.

2. NKM Áramszolgáltató Zrt. 2018. 01. 01. – 2018. 05. 31.

3. NKM Földgázszolgáltató Zrt. 2018. 01. 01. – 2018. 05. 31.

4. Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. 2018. 01. 01. – 2018. 05. 31.

5. Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt. 2018. 01. 01. – 2018. 05. 31.

6. Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. 2018. 01. 01. – 2018. 05. 31.

7. Miniszterelnöki Kabinetiroda 2018. 01. 01. – 2018. 07. 31.

8. Magyar Államkincstár (a II. pontban megjelölt ügyek tekintetében) 2018. 01. 01. – 2018. 07. 31.

9. Emberi Erőforrások Támogatáskezelő 2018. 01. 01. – 2018. 07. 31.

10. Szerencsejáték Felügyelet 2018. 01. 01. – 2018. 05. 31.

11.
Emberi Erőforrások Minisztériuma (a II. pontban megjelölt ügyek 
tekintetében)

2018. 01. 01. – 2018. 06. 30.

12.
Látvány-csapatsport országos sportági szakszövetsége (a II. pontban 
megjelölt ügyek tekintetében)

2018. 01. 01. – 2018. 06. 30.

 II. Az  önhibán kívüli akadályozottság hatálya az  I.  pontban meghatározott egyes szervek esetében kizárólag 
a következő ügyekben áll fenn

A B

Elektronikus ügyintézést biztosító szerv 

megnevezése
Az önhibán kívüli akadályozottság mely ügyek tekintetében áll fenn

1. Magyar Államkincstár
A 2017. október 31-ig az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság 
feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek

2. Emberi Erőforrások Minisztériuma
A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 
22/C. § (1) bekezdés a)–e) pontjaiban meghatározott támogatással 
kapcsolatos hatáskörök szerinti ügyek

3.
Látvány-csapatsport országos 
sportági szakszövetsége

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 
22/C. § (1) bekezdés a)–e) pontjaiban meghatározott támogatással 
kapcsolatos hatáskörök szerinti ügyek

„
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A Kormány 522/2017. (XII. 29.) Korm. rendelete
a fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a  fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 55.  § (1)  bekezdés h)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A  fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: R.) 3.  § 
(4) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A Kormány]
„b) az  Fgytv. 16/B.  §-ában, az  Fgytv. 2.  § h)  pontja szerinti közszolgáltatási tevékenységet folytató vállalkozás, 
valamint a  külön törvényben meghatározott egyéb vállalkozás esetében 17/A.  §-ában, 17/B.  §-ában, 17/D.  §  
(1)–(2) és (6a) bekezdésében, 29. § (11) bekezdésében, 37/B. §-ában foglaltak,”
[tekintetében fogyasztóvédelmi hatóságként a megyeszékhely szerinti járási hivatalt jelöli ki.]

 (2) Az R. 3. § (4) bekezdése a következő t) ponttal egészül ki:
[A Kormány]
„t) az  utazási szolgáltatásokra vonatkozó szerződésekről, különösen az  utazási csomagra és az  utazási 
szolgáltatásegyüttesre vonatkozó szerződésekről szóló 472/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 34. §-ában foglaltak”
[tekintetében fogyasztóvédelmi hatóságként a megyeszékhely szerinti járási hivatalt jelöli ki.]

 (3) Az R. 3. §-a a következő (4b) bekezdéssel egészül ki:
„(4b) A Kormány a légi személyszállítás szabályairól szóló 25/1999. (II. 12.) Korm. rendelet 27. § (3)–(4) bekezdésében 
foglaltak tekintetében fogyasztóvédelmi hatóságként a  nemzetközi kereskedelmi repülőtér székhelye szerint 
illetékes megyeszékhely szerinti járási hivatalt jelöli ki.”

 (4) Az R. 8. § (1) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:
[E rendelet]
„g) a  fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosításáról szóló 522/2017. 
(XII. 29.) Korm. rendelet 1.  § (2)  bekezdésével megállapított 3.  § (4)  bekezdés t)  pontja az  utazási csomagokról és 
az utazási szolgáltatásegyüttesekről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2011/83/EU európai parlamenti és tanácsi 
irányelv módosításáról, továbbá a  90/314/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2015/2302/EU 
(2015. november 25.) európai parlamenti és tanácsi irányelvnek”
[való megfelelést szolgálja.]

2. §  Hatályát veszti az R. a fogyasztóvédelmi hatóság eljárása során felmerülő egyes eljárási költségekről szóló 212/2008. 
(VIII. 29.) Korm. rendelet és a  fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 
módosításáról szóló 213/2017. (VII. 25.) Korm. rendelet 2. § (6) bekezdésével megállapított 3. § (4a) bekezdése.

3. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) Az 1. § (2) és (4) bekezdése 2018. július 1-jén lép hatályba.

4. §  E rendelet 1. § (2) bekezdése az utazási csomagokról és az utazási szolgáltatásegyüttesekről, valamint a 2006/2004/EK 
rendelet és a 2011/83/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról, továbbá a 90/314/EGK tanácsi irányelv 
hatályon kívül helyezéséről szóló 2015/2302/EU (2015. november 25.) európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való 
megfelelést szolgálja.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 523/2017. (XII. 29.) Korm. rendelete
a mező- és erdőgazdasági hasznosítású földek végrehajtási, felszámolási vagy önkormányzati 
adósságrendezési eljárás keretében árverés útján történő értékesítésének szabályairól szóló  
191/2014. (VII. 31.) Korm. rendelet és az egyes földügyi eljárások részletes szabályairól szóló  
384/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány
a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 72. § h) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva
a következőket rendeli el:

1. §  A mező- és erdőgazdasági hasznosítású földek végrehajtási, felszámolási vagy önkormányzati adósságrendezési 
eljárás keretében árverés útján történő értékesítésének szabályairól szóló 191/2014. (VII. 31.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: R.) 1. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A megkeresőnek igazolnia kell, hogy eleget tett a 17. §-ban és a Vht. 140. § (2) bekezdésében foglaltaknak.”

2. §  Az R. a következő 2/A. §-sal egészül ki:
„2/A. § Árverés nem tűzhető ki az 1. § (2a) bekezdése szerinti igazolás hiányában.”

3. §  Az R. 3. §-a a következő h) ponttal egészül ki:
(Az árverési hirdetményt, annak elkészítésétől számított 8 napon belül kézbesíteni kell:)
„h) a Nemzeti Földalapkezelő Szervezetnek.”

4. § (1) Az R. 5. § (1) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:
(A földre az árverezhet, aki)
„d) a  Földforgalmi törvény 18.  § (1)  bekezdés e)  pontja szerinti feltételeknek megfelel, és azt – az  egyes 
földügyi eljárások részletes szabályairól szóló 384/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 27.  §-a szerinti hatósági 
bizonyítvánnyal – igazolja.”

 (2) Az R. 5. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A  földre a  Nemzeti Földalapkezelő Szervezet is árverezhet azzal, hogy a  Nemzeti Földalapkezelő Szervezetre 
az (1)–(2) és (6) bekezdésben foglaltakat nem kell alkalmazni.”

5. §  Az R. 7. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) Érvényes vételi ajánlatnak a (2)–(4) bekezdése szerinti minimálárat elérő 3 legmagasabb ajánlat minősül.”

6. §  Az R. 8. §-a a következő (7)–(8) bekezdéssel egészül ki:
„(7) Amennyiben a  legmagasabb összegű érvényes ajánlatot tevő árverező a vételárat nem utalta át határidőben, 
az árverést a 7. § (8) bekezdése szerinti következő legmagasabb ajánlatot tevő árverező nyeri.
(8) Ha a  (7)  bekezdés szerinti ki nem fizetett földet alacsonyabb áron vették meg, mint amennyit a  fizetést 
elmulasztó árverező ajánlott, a  fizetést elmulasztó köteles a  két ajánlat közötti különbözetet 15 napon belül 
megfizetni a mezőgazdasági igazgatási szerv részére.”

7. §  Az R. 9. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az  eredménytelen árverés esetén megismételt árverést kell kitűzni, amelyre az  e  bekezdésben foglalt 
eltérésekkel az  első árverés szabályait kell alkalmazni. A  megismételt árverés során a  felajánlott vételár nem 
lehet kevesebb a  7.  § (2)–(4)  bekezdése, illetve a  237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 4.  § (2a)  bekezdése szerinti 
minimálár összegénél. A  megismételt árverés során úgy kell tekinteni, hogy az  állam nevében a  Földalapkezelő 
Szervezet ezen minimálárnak megfelelő összeggel vételi ajánlatot tesz függetlenül attól, hogy az  árverésen 
a  Nemzeti Földalapkezelő Szervezet megbízottja, vagy képviselője útján részt vesz-e. Ha a  megismételt árverés is 
eredménytelen, a  mezőgazdasági igazgatási szerv az  árverést sikertelennek nyilvánítja, kivéve, ha felszámolási 
eljárás során a  Cstv. 49/A.  § (5)  bekezdésében vagy 49/B.  § (7)  bekezdésében foglaltaknak megfelelően 
a becsértéknek megfelelő értékesítésre kerül sor.”
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8. §  Az R. 11. § (1) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A kikiáltó az  árverésről jegyzőkönyvet (a  továbbiakban: árverési jegyzőkönyv) vesz fel, amely magában foglaltan 
tartalmazza az árverésen hozott döntéseket, továbbá tartalmazza:]
„g) a felajánlott 3 legmagasabb vételi ajánlat összegét,”

9. §  Az R. 11. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az árverési jegyzőkönyvet az árverési vevő is aláírásával látja el kivéve, ha az árverési vevő megismételt árverés 
során az állam nevében eljáró Nemzeti Földalapkezelő Szervezet.”

10. §  Az R. 11. § (4) bekezdés a következő f ) ponttal egészül ki:
(Az árverési jegyzőkönyvet kézbesítés útján kell közölni:)
„f ) a Nemzeti Földalapkezelő Szervezettel.”

11. §  Az R. 13. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Azt az  előleget, amelynek visszafizetését az  (1)  bekezdés szerint az  árverező nem igényelheti, valamint azt 
a  vételár-különbözetet, amelyet a  8.  § (8)  bekezdése szerint a  fizetést elmulasztó megfizet, a  mezőgazdasági 
igazgatási szerv átutalja a  megkereső által megadott letéti, illetve pénzforgalmi számlára. Ezek az  összegek 
a  végrehajtás, a  felszámolás, illetve az  önkormányzati adósságrendezési eljárás értékesítési bevételeként 
számolhatók el.”

12. §  Az R. a következő 21. §-sal egészül ki:
„21.  § (1) A  mező- és erdőgazdasági hasznosítású földek végrehajtási, felszámolási vagy önkormányzati 
adósságrendezési eljárás keretében árverés útján történő értékesítésének szabályairól szóló 191/2014.  
(VII. 31.) Korm. rendelet és az egyes földügyi eljárások részletes szabályairól szóló 384/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 
módosításáról szóló 523/2017. (XII. 29.) Korm. rendelettel [a  továbbiakban: 523/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet] 
megállapított rendelkezéseit azokban az 523/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet hatálybalépése napján folyamatban lévő 
végrehajtási eljárásokban is alkalmazni kell, amelyekben a földárverések kitűzésére még nem került sor.
(2) Ha a  mezőgazdasági igazgatási szerv a  Korm. rendelet hatálybalépése napjáig már kitűzte árverésre a  földet, 
a  mezőgazdasági igazgatási szerv a  Korm. rendelettel megállapított rendelkezéseknek megfelelően folytatja le 
a földek árverését.”

13. §  Az R.
a) 1. § (1) bekezdésében a „30 napon belül” szövegrész helyébe a „60 napon belül” szöveg,
b) 2. § (1) bekezdésében a „15 napon belül” szövegrész helyébe a „45 napon belül” szöveg,
c) 12. § (2) bekezdésében az „5. § (1) bekezdés c) pontja” szövegrész helyébe az „5. § (1) bekezdés c)–d) pontja” 

szöveg,
d) 17.  §-ában a  „döntését a  becsérték közlésére vonatkozó külön jogszabály szerint megküldi” szövegrész 

helyébe a „döntését megküldi” szöveg
lép.

14. §  Hatályát veszti az  egyes földügyi eljárások részletes szabályairól szóló 384/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 27.  § 
(2) bekezdésében az „ab) alpontja” szöveg.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 524/2017. (XII. 29.) Korm. rendelete
a filmalkotások közvetett támogatásának céljából fenntartott letéti számlán gyűjthető összeg mértékéről 
szóló 439/2016. (XII. 16.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a  mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 37.  § (1a)  bekezdésében kapott felhatalmazása alapján, az  Alaptörvény 
15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A filmalkotások közvetett támogatásának céljából fenntartott letéti számlán gyűjthető összeg mértékéről szóló 
439/2016. (XII. 16.) Korm. rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„1.  § A  mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény (a továbbiakban: Mktv.) 31/C.  § (5)  bekezdés b)  pontjában 
meghatározott, a  Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
rendelkezése alatt álló, kincstárnál vezetett letéti számlára az Mktv. 31/D. § (7) bekezdése alapján befizetett összeg  
a 2018. évben a 33 000 000 000 forintot nem haladhatja meg.”

2. §  Ez a rendelet 2018. január 1-jén lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 525/2017. (XII. 29.) Korm. rendelete
az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 
197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány
a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (1) bekezdés 5., 12. és 19. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  Az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 
197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 197/2014. Korm. rendelet) 2.  § (1)  bekezdés 7.  pontja helyébe 
a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában:)
„7. forgalmazó: az a természetes személy vagy a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 
2. § (1) bekezdés 14. pontjában meghatározott forgalmazó, aki, illetve amely az elektromos, elektronikus berendezés 
piaci hozzáférhetőségét biztosítja;”

2. §  A 197/2014. Korm. rendelet 3. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A  gyártó a  használt elektromos, elektronikus berendezés visszavételét megtagadhatja, ha az  elektromos, 
elektronikus berendezés a  visszavétel során a  visszavételt végző egészségére vagy testi épségére súlyos veszélyt 
jelent.”

3. § (1) A 197/2014. Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A gyártó]
„c) a történelmi hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés hulladékát”
[– a  hulladék átadásának ösztönzése érdekében – a  hulladékbirtokostól átveszi és gyűjti, ha a  hulladékbirtokos  
azt a részére átvételre felajánlja (átvételi és gyűjtési kötelezettség).]

 (2) A 197/2014. Korm. rendelet 4. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A  gyártó a  hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés átvételét abban az  esetben tagadhatja meg, 
ha a hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés az átvétel során az átvételt végző egészségére vagy testi 
épségére súlyos veszélyt jelent.”

4. §  A 197/2014. Korm. rendelet 5. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A  hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés vagy alkotórészének hasznosítási célú exportja abban 
az  esetben tekinthető a  hasznosítási kötelezettség teljesítésének, ha az  exportot végző a  hulladékszállításról 
szóló, 2006. június 14-i 1013/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek, valamint az  1013/2006/EK 
európai parlamenti és tanácsi rendelet III. vagy IIIA.  mellékletében felsorolt egyes hulladékoknak a  hulladékok 
határokat átlépő szállításának felügyeletéről szóló OECD-határozat hatálya alá nem tartozó egyes országokba 
történő hasznosítási célú kiviteléről szóló 1418/2007/EK rendeletnek megfelelően, az  országhatárt átlépő 
hulladékszállításról szóló kormányrendelet szerint az országos környezetvédelmi hatóság felé igazolja, hogy az adott 
országban a hasznosítás az e rendeletben foglaltakkal egyenértékű vagy jobb feltételekkel történik.”

5. §  A 197/2014. Korm. rendelet 21.  § (1)  bekezdése helyébe a  következő rendelkezés lép, továbbá a  § a  következő 
(1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1) Az  Európai Gazdasági Térséghez tartozó államban székhellyel rendelkező, a  2.  § (1)  bekezdés 9.  pont 
a)–c)  alpontja szerinti gyártó az  e  rendeletben meghatározott valamennyi kötelezettségét meghatalmazott 
képviselője útján teljesítheti, ha Magyarországon székhellyel nem rendelkezik, és a  meghatalmazott képviselő 
a  tevékenységét nem a  külföldiek magyarországi befektetéseiről szóló 1988. évi XXIV. törvény 3.  § (1)  bekezdése 
szerinti valamelyik letelepedési formában végzi.
(1a) A 2. § (1) bekezdés 9. pont d) alpontja szerinti gyártó, amely egy olyan másik tagállamban értékesít távközlő 
eszközök útján elektromos, elektronikus berendezést, amelyben nincs letelepedve, az e rendeletben meghatározott 
valamennyi kötelezettségét meghatalmazott képviselője útján köteles teljesíteni, ha a  meghatalmazott képviselő 
a  tevékenységét nem a  külföldiek magyarországi befektetéseiről szóló 1988. évi XXIV. törvény 3.  § (1)  bekezdése 
szerinti valamelyik letelepedési formában végzi.”
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6. §  A 197/2014. Korm. rendelet 25. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A  hulladékká vált és a  feltételezhetően hulladéknak minősülő használt elektromos, elektronikus berendezés 
szállítását a 9. mellékletben meghatározott minimumkövetelményeknek megfelelően kell végezni.”

7. §  A 197/2014. Korm. rendelet a következő 29/A. §-sal egészül ki:
„29/A.  § Ha a  hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés kezelését végző szervezet akkreditált 
tanúsító szervezet által tanúsított környezetközpontú irányítási vagy környezetvédelmi vezetési rendszert  
(a továbbiakban: EMAS) vezet be és működtet, a  környezetvédelmi hatóság a  szervezet erre irányuló kérelme 
alapján, a  környezetközpontú irányítási rendszer vagy az  EMAS keretében meghatározott ellenőrzési rendszernek 
megfelelő egyedi ellenőrzési rendet állapíthat meg a tevékenységével összefüggésben.”

8. §  A 197/2014. Korm. rendelet 32. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A 40. és 41. § 2018. január 1-jén lép hatályba.”

9. §  A 197/2014. Korm. rendelet a következő 32/A. §-sal egészül ki:
„32/A.  § (1) Azon gyártó esetében, amely 2018. január 1-jét megelőzően kérelmezte a  nyilvántartásba vételét, 
az  országos környezetvédelmi hatóság 2018. december 31. napjáig hivatalból eljárva módosítja a  nyilvántartást 
a 2018. január 1. napjától hatályos hat elektromos-, elektronikusberendezés-kategóriának megfelelően.
(2) A 2017. évre vonatkozó nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettséget a 2017. december 31. napján hatályos 
HEE jelzésű adatlapokon, a tíz elektromos-, elektronikusberendezés-kategóriának megfelelően kell teljesíteni.
(3) A  2.  melléklet 1.2.  alpontjában a  2018. évi minimális gyűjtési kötelezettség megállapítása során a  gyártó által 
a  2018. évben Magyarországon forgalmazott, adott kategóriába tartozó elektromos-, elektronikusberendezés-
mennyiséget kell figyelembe venni.
(4) Az  5.  melléklet 2.2.1.  alpontjában a  2018. évre vonatkozó vagyoni biztosíték számítása során a  gyártó által  
a  2018. évben gyártott vagy importált, adott berendezéskategóriába tartozó berendezésmennyiséget kell 
figyelembe venni.”

10. § (1) A 197/2014. Korm. rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
 (2) A 197/2014. Korm. rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
 (3) A 197/2014. Korm. rendelet 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
 (4) A 197/2014. Korm. rendelet 7. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
 (5) A 197/2014. Korm. rendelet 8. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

11. § (1) A 197/2014. Korm. rendelet
a) 1. § (1) bekezdés a) pontjában a „sorolható” szövegrész helyébe a „sorolt” szöveg,
b) 4. § (1) bekezdés b) pontjában az „azonos,” szövegrész helyébe az „azonos, valamint” szöveg,
c) 15. § (2) bekezdésében a „10.” szövegrész helyébe a „9.” szöveg,
d) 34.  § (3)  bekezdésében az  „A gyártó 2019. január 1-jétől biztosítja” szövegrész helyébe az  „Az országos 

gyűjtési kötelezettség keretében 2019. január 1-jétől biztosítani kell,” szöveg és
e) 34. § (3) bekezdésében az „eléri” szövegrész helyébe az „elérje” szöveg
lép.

 (2) A 197/2014. Korm. rendelet 41. §-a a „2. pontjában foglalt táblázat 5. és 6. pontja” szövegrész helyett a „2. pont 2.5. és 
2.6. alpontjában foglalt táblázatok” szöveggel lép hatályba.

12. §  Hatályát veszti a 197/2014. Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés d) pontja.

13. §  Nem lép hatályba a 197/2014. Korm. rendelet 42. és 43. §-a, valamint 12. és 13. melléklete.

14. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) A 10. § és az 1–5. melléklet 2018. január 1-jén lép hatályba.
 (3) Ez  a  rendelet az  elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló, 2012. július 4-i 2012/19/EU európai 

parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 525/2017. (XII. 29.) Korm. rendelethez
„1. melléklet a 197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelethez

 

 
 

1. melléklet a ……/2017. (……) Korm. rendelethez 

 

„1. melléklet a 197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelethez 
 

Elektromos-, elektronikusberendezés-kategóriák 
 

1. Elektromos-, elektronikusberendezés-kategóriák: 

 1.1. Hőcserélő berendezések;  
1.2. Képernyők, monitorok és olyan berendezések, amelyek 100 cm2-nél nagyobb felszínű képernyőt 

tartalmaznak; 
1.3. Lámpák; 
1.4. Nagygépek (amelyeknek bármely külső mérete meghaladja az 50 cm-t, ez a kategória nem foglalja 

magába az 1.1.–1.3. kategóriába tartozó berendezéseket): 
1.4.1.   háztartási gépek,  
1.4.2.   IT- és távközlési berendezések,  
1.4.3.   szórakoztatóelektronikai cikkek, 
1.4.4.   világítótestek, 
1.4.5.   hang- és képlejátszó berendezések,  
1.4.6.   zenei berendezések, 
1.4.7.   elektromos és elektronikus szerszámok, 
1.4.8.   játékok, szabadidős és sportfelszerelések,  
1.4.9.   orvostechnikai eszközök, 
1.4.10.   ellenőrző és vezérlő eszközök,  
1.4.11. adagoló automaták, 
1.4.12. elektromos áramot fejlesztő berendezések.  

1.5.  Kisgépek (amelyeknek egyik külső mérete sem haladja meg az 50 cm-t, ez a kategória nem foglalja 
magába az 1.1.–1.3. és 1.6. kategóriába tartozó berendezéseket): 

1.5.1.   háztartási gépek,  
1.5.2.   szórakoztatóelektronikai cikkek, 
1.5.3.   világítótestek, 
1.5.4.   hang- és képlejátszó berendezések,  
1.5.5.   zenei berendezések, 
1.5.6.   elektromos és elektronikus szerszámok, 
1.5.7.   játékok, szabadidős és sportfelszerelések,  
1.5.8.   orvostechnikai eszközök, 
1.5.9.   ellenőrző és vezérlő eszközök, 
1.5.10. adagoló automaták,  
1.5.11. elektromos áramot fejlesztő berendezések.  

1.6. Kisméretű számítástechnikai berendezések és távközlési berendezések (amelyeknek egyik külső mérete 
sem haladja meg az 50 cm-t). 

 

2. Az elektromos-, elektronikusberendezés-kategóriák és a részüket képező egyes elektromos, elektronikus 
berendezések nem teljes listája vámtarifaszámok* alapján, valamint a vásárlási utalvány összegének legkisebb 
mértéke**:  
 

2.1. Hőcserélő berendezések: 
2.1.1. hűtőszekrények,  
2.1.2. fagyasztók,  
2.1.3. hűtött termékek automatikus kiadására szolgáló berendezések,  
2.1.4. légkondicionáló berendezések,  
2.1.5. párátlanító berendezések,  
2.1.6. hőszivattyúk,  
2.1.7. olajradiátorok és egyéb hőcserélő berendezések, melyek hőcserélő közegként víztől eltérő folyadékot 

tartalmaznak. 
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 A B C D 
1 Vámtarifaszám: Megnevezés: Jellemző 

kivétel 
Vásárlási 
utalvány 
értéke: 

2 8415   Légkondicionáló berendezés motormeghajtású ventilátorral, 
hőmérséklet- és nedvességszabályozó szerkezettel, beleértve 
az olyan berendezést is, amelyben a nedvesség külön nem 
szabályozható 

A gépjármű 
részeként 
beépített 
berendezés; az 
alkatrész 
alszám alá 
tartozó áru 

700 Ft 

3 8418   Hűtőgép, fagyasztógép és más hűtő- vagy fagyasztókészülék, 
elektromos működésű; hőszivattyú a 8415 kód alá tartozó 
légkondicionáló berendezés kivételével 

Alkatrész 
alszám alá 
tartozó áru 

700 Ft 

4 8476 21 
81 

00 
00 

Automata elárusító gép beépített melegítő- vagy 
hűtőkészülékkel 

 1000 Ft 

5 8516 29 10 Folyadékkal töltött radiátor A hőcserélő 
közegként vizet 
tartalmazó 
radiátor 

 200 Ft 

 
2.2. Képernyők, monitorok és olyan berendezések, amelyek 100 cm2-nél nagyobb felszínű képernyőt 
tartalmaznak: 
2.2.1. képernyők, 
2.2.2. televíziókészülékek,  
2.2.3. LCD képkeretek,  
2.2.4. monitorok,  
2.2.5. hordozható számítógépek,  
2.2.6. kisméretű hordozható számítógépek. 
 

 A B C D 
1 Vámtarifaszám: Megnevezés: Jellemző 

kivétel 
Vásárlási 
utalvány 
értéke: 

2 8471 30 00 10 kg-nál nem nehezebb hordozható automatikus 
adatfeldolgozó gép, amely legalább egy központi 
feldolgozóegységet, egy billentyűzetet és egy megjelenítő 
egységet tartalmaz 

 500 Ft 

3 8528   Monitorok és kivetítők, beépített televízió-vevőkészülék nélkül; 
televíziós adás vételére alkalmas készülék, rádióműsor-vevő 
készüléket vagy hang-, képfelvevő vagy -lejátszó készüléket 
magában foglaló is 

 500 Ft 

4 9504 30 10 Pénzérmével, bankjeggyel, bankkártyával, zsetonnal vagy 
bármely más fizetőeszközzel működő képernyős játék, az 
automata tekepálya-felszerelés és a biliárd kivételével 

 1000 Ft 

 
2.3. Lámpák: 
2.3.1. egyenes fénycsövek, 
2.3.2. kompakt fénycsövek,  
2.3.3. fénycsövek,  
2.3.4. nagy intenzitású kisülőlámpák, beleértve a nagynyomású nátriumlámpákat és a fém halogénlámpákat,  
2.3.5. kisnyomású nátriumlámpák,  
2.3.6. LED. 

 
 A B C D 

1 Vámtarifaszám: Megnevezés: Jellemző 
kivétel 

Vásárlási 
utalvány 
értéke: 

2 8539   Elektromos kisülési cső, beleértve a zárt betétes 
fényszóróegységet és az ibolyántúli vagy infravörös lámpát is; 
ívlámpa;  

8539 21,  
8539 22,  
8539 29 
izzólámpa; 
alkatrész alá 
tartozó áru 

50 Ft 

3 8541 40 10 Fénykibocsátó dióda, beleértve a lézerdiódát  20 Ft 
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2.4. Nagygépek (amelyeknek bármely külső mérete meghaladja az 50 cm-t, ez a kategória nem foglalja 
magába a 2.1.–2.3. kategóriába tartozó berendezéseket): 
2.4.1. mosógépek,  
2.4.2. ruhaszárító gépek, 
2.4.3. mosogatógépek,  
2.4.4. tűzhelyek és sütők,  
2.4.5. elektromos sütők,  
2.4.6. elektromos főzőlapok,  
2.4.7. világítótestek,  
2.4.8. hang- és képlejátszó berendezések,  
2.4.9. zenei berendezések (kivéve a templomi orgonát),  
2.4.10. kötő- és szövőgépek,  
2.4.11. nagyszámítógépek,  
2.4.12. nagyméretű nyomtatók,  
2.4.13. másolóberendezések,  
2.4.14. érmével működő nagyméretű játékautomaták, 
2.4.15. nagyméretű orvostechnikai eszközök,  
2.4.16. nagyméretű ellenőrző és vezérlő eszközök,  
2.4.17. termékek és pénz automatikus kiadására szolgáló nagyméretű berendezések,  
2.4.18. fotovoltaikus panelek. 
 

 A B C D 
1 Vámtarifaszám Megnevezés Jellemző 

kivétel 
Vásárlási 
utalvány 

értéke 
2 8403 10  Központi fűtés céljára szolgáló kazán, a 8402 vtsz. alá tartozó 

kazán kivételével 
 500 Ft 

3 8413   Folyadékszivattyú mérőszerkezettel vagy anélkül; 
folyadékemelő (elevátor) 

8413 70 (2.5. 
kat.), az 
alkatrész 
alszám alá 
tartozó áru 

400 Ft 

4 8414   Lég- vagy vákuumszivattyú, lég- vagy más gázkompresszor és 
ventilátor; elszívó- vagy visszavezető kürtő beépített 
ventilátorral, szűrővel is 

8414 51 (2.5. 
kat.), a nem 
elektromos és 
elektronikus 
berendezés; 
alkatrész 
alszám alá 
tartozó áru 

300 Ft 

5 8421   Centrifuga, beleértve a centrifugális szárítót is; folyadék vagy 
gáz szűrésére vagy tisztítására szolgáló gép és készülék 

Alkatrész 
alszám alá 
tartozó áru 

700 Ft 

6 8422   Mosogatógép; palack vagy más tartály tisztítására vagy 
szárítására szolgáló gép; palack, kanna, doboz, zsák vagy más 
tartály töltésére, zárására vagy címkézésére szolgáló gép; 
palack, befőttesüveg, kémcső és hasonló tartály dugaszolására 
szolgáló gép; más csomagoló- vagy bálázógép (beleértve a 
zsugorfóliázó bálázógépet is); ital szénsavazására szolgáló gép 

Nagyméretű, 
rögzített ipari 
szerszám; 
nagyméretű 
helyhez kötött 
berendezés; 
alkatrész 
alszám alá 
tartozó áru 

700 Ft 

7 8423 20 
30 
81 
82 
89 

 Mérleg (az 50 mg vagy ennél nagyobb érzékenységű mérleg 
kivételével) beleértve a súllyal működtetett számláló vagy 
ellenőrző mérleget is;  

Nem 
elektromos és 
elektronikus 
berendezés, 
alkatrész 
alszám alá 
tartozó áru 

100 Ft 

8 8425   Csigasor és csigás emelő, a vedres felvonó kivételével; csörlő és 
hajóorsó; gépjárműemelő 

 300 Ft 

9 8432   Elektromos talaj-előkészítésre vagy -megmunkálásra szolgáló 
gép 

Alkatrész 
alszám alá 
tartozó áru 

300 Ft 

10 8433   Arató- vagy cséplőgép, szalma- vagy takarmánybálázó gép is; 
fű- vagy takarmánykaszáló gép; tojás-, gyümölcs- vagy más 

Nem 
elektromos és 

200 Ft 
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mezőgazdasági terméktisztító, válogató- vagy osztályozó gép, 
a 8437 vtsz. alá tartozó gép kivételével 

elektronikus 
berendezés;  
nagyméretű, 
rögzített ipari 
szerszám; 
nagyméretű 
helyhez kötött 
berendezés; 
alkatrész 
alszám alá 
tartozó áru 

11 8443   Nyomdaipari gép, amely nyomólapok, nyomóhengerek és 
más, a 8442 vtsz. 
alá tartozó nyomóalkatrészek segítségével működik; más 
nyomtatók, másológépek és faxgépek, kombinálva is;  

Nagyméretű, 
rögzített ipari 
szerszám; 
nagyméretű 
helyhez kötött 
berendezés; 
alkatrész 
alszám alá 
tartozó áru 

300 Ft 

12 8446   Szövőgép (szövőszék)  300 Ft 
13 8447   Textilrostok előkészítésére szolgáló gép; fonó-, cérnázó- vagy 

sodrógép és textilfonalak készítésére szolgáló más gép; 
csévélő- vagy orsózógép 
(vetülékorsózó is), továbbá a 8446 vagy a 8447 vtsz. alá tartozó 
gépeken használható textilfonalak előkészítésére szolgáló gép: 

Nagyméretű, 
rögzített ipari 
szerszám; 
nagyméretű 
helyhez kötött 
berendezés 

300 Ft 

14 8450   Háztartásban vagy mosodában használatos mosógép, 
beleértve az olyan gépet is, amely mos és szárít is 

Alkatrész 
alszám alá 
tartozó áru 

700 Ft 

15 8451   Textilfonal, szövet, vagy kész textiláru fehérítésére, festésére, 
appertálására, végkikészítésére, bevonására vagy 
impregnálására szolgáló mosó-, tisztító-, csavaró-, szárítógép (a 
8450 vtsz. alá tartozó gép kivételével), vasaló-, sajtológép 
(beleértve a gőzsajtót is), és padlóburkoló anyag, pl. 
linóleumgyártásra használt pépnyomó gép, amely szövetre 
vagy más alapra viszi fel a pépet; átcsévélő-, lecsévélőgép, 
textilszövet-hajtogató, -vágó vagy -csipkéző gép 

Nagyméretű, 
rögzített ipari 
szerszám; 
nagyméretű 
helyhez kötött 
berendezés, 
alkatrész 
alszám alá 
tartozó áru 

500 Ft 

16 8452 21 
29 

00 
00 

Varrógép, a háztartási varrógép kivételével  300 Ft 

17 8458   Fémipari eszterga (beleértve az esztergálóközpontot is)  300 Ft 
18 8459   Anyagleválasztással működő fémipari fúró-, furatmegmunkáló, 

maró-, menetvágó vagy menetfúró gép (beleértve a 
hordozható fúrógépet is), a 8458 vtsz. alá tartozó eszterga 
(beleértve az esztergáló központot is) kivételével 

8459 10 00 
Hordozható 
elektromos 
fúrógép 

400 Ft 

19 8460   Sorjázó, élező, köszörülő, csiszoló, tükrösítő, fényező vagy más 
módon simító szerszámgép fém vagy cermet köszörűkővel, 
csiszolókoronggal vagy polírozóval történő megmunkálására, 
a 8461 vtsz. alá tartozó fogaskerékmaró, -köszörülő vagy -
simító gép kivételével: 

Nagyméretű, 
rögzített ipari 
szerszám; 
nagyméretű 
helyhez kötött 
berendezés 

400 Ft 

20 8461   Gyalugép, véső-, hornyoló-, üregelő-, fogaskerékmaró, 
fogaskerék-köszörülő vagy fogaskerék-simítógép, fűrészgép, 
vágógép, valamint más vtsz. alá nem osztályozható, fém vagy 
cermet leválasztásával működő más szerszámgép 

Nagyméretű, 
rögzített ipari 
szerszám; 
nagyméretű 
helyhez kötött 
berendezés 

400 Ft 

21 8463   Anyagleválasztás nélkül működő más szerszámgép fém vagy 
cermet megmunkálására: 

 400 Ft 

22 8464   Szerszámgép kő, kerámia, beton, azbesztcement vagy hasonló 
ásványi anyag vagy üveg hidegmegmunkálására: 

Nagyméretű, 
rögzített ipari 
szerszámok; 
nagyméretű 
helyhez kötött 
berendezés 

400 Ft 
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23 8465   Szerszámgép (beleértve a szegező-, ragasztó- vagy más 
összeállító gépet is) fa, parafa, csont, keménygumi, kemény 
műanyag vagy hasonló kemény anyag megmunkálására 

 400 Ft 

24 8468   Forrasztó-, keményforrasztó vagy hegesztőgép és készülék, 
vágásra alkalmas is, a 8515 vtsz. alá tartozó gép kivételével; 
gázzal működő gép és készülék felületi hőkezelésre 

8468 10 00 (2.5. 
kat.), alkatrész 
alszám alá 
tartozó áru 

400 Ft 

25 8470   Jegykiadó gép   
26 8471   Automatikus adatfeldolgozó gép és egységei; mágneses és 

optikai leolvasó-, adatátíró gép a kódolt adat adathordozóra 
történő átírására, máshol nem említett gépi 
adatfeldolgozáshoz 

8471 30 (2.2. 
kat.) 

500 Ft 

27 8472   Más irodai gép (pl. stencil- vagy más sokszorosítógép, címíró 
gép, automata bankjegykiadó gép, érmeválogató, 
érmeszámláló vagy érmecsomagoló gép, ceruzahegyező, 
lyukasztó- vagy fűzőgép) 

 1000 Ft 

28 8476 29 
89 

00 
 

Automata elárusítógép (pl. postai bélyeg, cigaretta, étel vagy 
italárusítására), beleértve a pénzváltó gépet is, beépített 
melegítő- vagy hűtőkészülék nélkül 

 1000 Ft 

29 8479   A 84. árucsoportban máshol nem említett gép és mechanikus 
készülék egyedi feladatokra  

Nem 
elektromos és 
elektronikus 
berendezés; 
alkatrész 
alszám alá 
tartozó áru 

400 Ft 

30 8501   Elektromotor és elektromos generátor [az áramfejlesztő 
egység (aggregát) kivételével] 

 300 Ft 

31 8502   Elektromos áramfejlesztő egység (aggregát) és forgó 
áramátalakító 

 300 Ft 

32 8504   Elektromos transzformátor, statikus áramátalakító (pl. 
egyenirányító) és induktor 

Alkatrész 
alszám alá 
tartozó áru 

300 Ft 

33 8515   Elektromos (az elektromosan hevített gázzal működő is), lézer- 
vagy más fény- vagy fotonsugaras, ultrahangos, 
elektronsugaras, mágnesimpulzusos vagy plazmaívforrasztó, 
keményforrasztó vagy hegesztőgép és -készülék, vágásra 
alkalmas kivitelben is; fém vagy cermet meleg porlasztására 
(szórására) szolgáló gép és készülék 

8515 11 (2.5. 
kat.); alkatrész 
alszám alá 
tartozó áru 

400 Ft 

34 8516 10  Elektromos átfolyásos vagy tárolós vízmelegítő  300 Ft 
35 8516 21 

29 
00 
50 
91 
99 

Helyiségek fűtésére szolgáló, elektromos lég- és talajmelegítő 
készülék, beleértve a hőtárolós radiátort és a hősugárzót is, 
beépített ventilátorral is 

 200 Ft 

36 8516 60 10 Tűzhely (legalább egy sütővel és egy főzőlappal)  500 Ft 
37 8516 60 80 Sütő beépítésre  500 Ft 
38 8516 60 90 Más sütő; tűzhely  500 Ft 
39 8519 20  Pénzérmékkel, bankjegyekkel, bankkártyákkal, zsetonokkal 

vagy más fizetőeszközzel működő készülék 
 300 Ft 

40 8525   Rádió- vagy televízióműsor-adókészülék, -vevőkészülékkel 
vagy hangfelvevő vagy -lejátszó készülékkel egybeépítve is; 
televíziós kamerák (felvevők), digitális fényképezőgép, 
videokamera-felvevő 

 300 Ft 

41 8528 62 
69 

00 
 

Projektorok  300 Ft 

42 8537   Kapcsolótábla, -panel, -tartó (konzol), -asztal, -doboz és más 
foglalat, amely a 8535 vagy a 8536 vtsz. alá tartozó készülékből 
legalább kettőt foglal magában, elektromos vezérlésre vagy az 
elektromosság elosztására szolgál, beleértve azt is, amely a 90. 
árucsoportba tartozó szerkezetet vagy készüléket tartalmaz, és 
numerikus vezérlésű készülék, a 8517 vtsz. alá tartozó 
kapcsolókészülékek kivételével 

8537 20 99  
72,5 kV-ot 
meghaladó 
feszültségre 

200 Ft 

43 8541 40 90 Fotovoltaikus elem  100 Ft 
44 8543 10 00 Részecskegyorsítók  500 Ft 
45  30  Galvanoplasztikát, elektrolízist vagy elektroforézist végző gép  500 Ft 
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és készülék 
46 8543 70 50 Napozóágyak, napozólámpák és hasonló, napozáshoz használt 

felszerelések 
 500 Ft 

47 8711 60  Elektromos hajtómotorral működő motorkerékpár (beleértve a 
segédmotoros kerékpárt [moped] is), és 
kerékpár segédmotorral felszerelve, oldalkocsival is; 
 

Tricikli, 
négykerekű 
motorkerékpár 
és típusjóváha-
gyással 
rendelkező 
kétkerekű 
elektromos 
jármű 

1000 Ft 

48 9015   Földmérő (a fotogrammetriai földmérő is), hidrográfiai, 
oceanográfiai, hidrológiai, meteorológiai vagy geofizikai 
műszer és készülék, az iránytű kivételével; távolságmérő 

 500 Ft 

49 9018   Orvosi, sebészeti, fogászati vagy állatorvosi műszer és készülék, 
szcintigráf készülék is, más elektromos és gyógyászati és 
látásvizsgáló készülék 

 500 Ft 

50 9022   Röntgen-, vagy alfa-, béta- vagy gammasugárzással működő 
berendezés orvosi, sebészeti, fogászati vagy állatorvosi célra is, 
radiográf vagy radioterápiai készülék 

Alkatrész 
alszám alá 
tartozó áru 

500 Ft 

51 9024   Keménység-, szakító-, nyomásszilárdság-, rugalmasságvizsgáló 
gép és berendezés vagy más mechanikai anyagvizsgáló gép 
(pl. fém, fa, textil, 
papír, műanyag vizsgálatához) 

Alkatrész 
alszám alá 
tartozó áru 

400 Ft 

52 9027   Fizikai vagy vegyi analízisre szolgáló műszer és készülék (pl. 
polariméter, refraktométer, spektrométer, füst- vagy 
gázanalizátor); viszkozitást, porozitást, nyúlást, felületi 
feszültséget vagy hasonló jellemzőket mérő vagy ellenőrző 
eszköz és készülék; hő-, hang- vagy fénymennyiségek 
mérésére vagy ellenőrzésére szolgáló műszer és készülék (a 
megvilágítási-időmérő is); mikrotom (metszetkészítő) 

Alkatrész 
alszám alá 
tartozó áru 

600 Ft 

53 9405   Lámpa és világítófelszerelés, beleértve a keresőlámpát és a 
spotlámpát is és mindezek máshol nem említett alkatrésze; 
megvilágított jelzések, 
reklámfeliratok, cégtáblák és hasonlók, állandó jellegű 
fényforrással szerelve, valamint mindezek máshol nem említett 
alkatrésze 

9405 50 00 
Nem 
elektromos 
lámpa és 
világító-
felszerelés; 
alkatrész 
alszám alá 
tartozó áru 

100 Ft 

54 9504 20 00 Biliárd Nem 
elektromos és 
elektronikus 
berendezés 

1000 Ft 

55 9504 30 20 Pénzérmékkel, bankjegyekkel, bankkártyákkal, zsetonokkal 
vagy más fizetőeszközökkel működő elektromos és 
elektronikus más játék, automata tekepálya-felszerelés és 
képernyős játék kivételével 

 1000 Ft 

 
2.5. Kisgépek (amelyeknek egyik külső mérete sem haladja meg az 50 cm-t, ez a kategória nem foglalja 
magába a 2.1.–2.3. és 2.6. kategóriába tartozó berendezéseket): 
2.5.1. porszívók,  
2.5.2. szőnyegseprűk,  
2.5.3. varrógépek,  
2.5.4. világítótestek,  
2.5.6. mikrohullámú sütők,  
2.5.7. szellőzőberendezések,  
2.5.8. vasalók,  
2.5.9. kenyérpirítók,  
2.5.10. elektromos kések,  
2.5.11. elektromos vízforralók,  
2.5.12. órák,  
2.5.13. elektromos borotvák,  
2.5.14. mérlegek,  
2.5.15. haj- és testápoló gépek,  
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2.5.16. számológépek,  
2.5.17. rádiókészülékek,  
2.5.18. videokamerák,  
2.5.19. videomagnók,  
2.5.20. hifiberendezések,  
2.5.21. hangszerek,  
2.5.22. hang- és képlejátszó berendezések,  
2.5.23. elektronikus és elektromos játékok,  
2.5.24. sporteszközök,  
2.5.25. kerékpározáshoz, búvárkodáshoz, futáshoz, evezéshez stb., használt számítógépek,  
2.5.26. füstjelző berendezések,  
2.5.27. fűtésszabályozók,  
2.5.28. termosztátok,  
2.5.29. kisméretű elektromos és elektronikus szerszámok, 
2.5.30. kisméretű orvostechnikai eszközök,  
2.5.31. kisméretű ellenőrző és vezérlő eszközök, 
2.5.32. termékek automatikus kiadására szolgáló kisméretű berendezések,  
2.5.33. beépített fotovoltaikus paneleket tartalmazó kisgépek. 

 
 A B C D 

1 Vámtarifaszám Megnevezés Jellemző 
kivétel 

Vásárlási 
utalvány 

értéke 
2 8413 70  Búvárszivattyú, tömszelence nélküli centrifugális szivattyú 

fűtőrendszerhez és melegvíz-ellátáshoz, más 
centrifugálszivattyú 

 200 Ft 

3 8414 51 00 Asztali, padlóra állítható, falra, ablakra, mennyezetre vagy 
tetőre szerelhető ventilátor, beépített elektromotorral, 
legfeljebb 125 W teljesítménnyel 

 100 Ft 

4 8423 10 
10 
20 
30 
81 
82 
89 

10 
90 

 

Mérleg (az 50 mg vagy ennél nagyobb érzékenységű mérleg 
kivételével) beleértve a súllyal működtetett számláló vagy 
ellenőrző mérleget is 

Alkatrész 
alszám alá 
tartozó áru 

100 Ft 

5 8424   Folyadék vagy por kilövésére, szórására vagy porlasztására 
szolgáló elektromos gép, készülék 

Alkatrész 
alszám alá 
tartozó áru 

200 Ft 

6 8452 10  Háztartási varrógép  300 Ft 
7 8459 10 00 Hordozható elektromos fúrógép  100 Ft 
8 8467   Kézi használatú szerszám, pneumatikus, hidraulikus vagy 

beépített elektromos vagy nem elektromos motorral működő: 
Nem 
elektromos és 
elektronikus 
berendezés; 
alkatrész 
alszám alá 
tartozó áru 

200 Ft 

9 8468 10 00 Kézi hegesztőpisztoly Nem 
elektromos és 
elektronikus 
berendezés 

400 Ft 

10 8470   Számológép és számoló funkcióval ellátott zsebméretű 
adatrögzítő, előhívó és megjelenítő gép; könyvelőgép, postai 
bérmentesítő gép, jegykiadó gép és hasonló gép 
számolószerkezettel; pénztárgép: 

 100 Ft 

11 8505 90 21 
29 

Elektromágnes;  
 

Elektro-  
vagy  
állandó  
mágneses  
tokmány, 
befogó  
és hasonló  
munkadarab-
befogó 
szerkezet 

200 Ft 
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12 8508   Porszívók Alkatrész 
alszám alá 
tartozó áru 

100 Ft 

13 8509   Elektromechanikus háztartási készülékek beépített 
elektromotorral, a 8508 vtsz. alá tartozó porszívók kivételével: 

Alkatrész 
alszám alá 
tartozó áru 

100 Ft 

14 8510   Villanyborotva, hajnyíró gép és szőreltávolító készülék 
beépített elektromotorral 

Alkatrész 
alszám alá 
tartozó áru 

100 Ft 

15 8512   Elektromos világító- vagy jelzőkészülék (a 8539 vtsz. alá tartozó 
kivételével), ablaktörlő, jegesedésgátló és páramentesítő 
készülék kerékpárhoz vagy gépjárműhöz 

Kifejezetten 
más jellegű, a 
jogszabály 
hatálya alól 
kizárt vagy az 
alá nem tartozó 
berendezés (pl. 
gépjármű) 
részeként lett 
tervezve és 
elhelyezve, csak 
az adott 
berendezés 
részeként 
töltheti be 
funkcióját;  

50 Ft 

16 8513 10 00 Hordozható elektromos lámpa saját (pl. szárazelemes, 
akkumulátoros, elektromágneses) energiaforrással, a 8512 vtsz. 
alá tartozó világítókészülék kivételével 

 50 Ft 

17 8515 11 00 Forrasztópáka és -pisztoly  100 Ft 
18 8516 10 80 Tárolós vízmelegítő és merülőforraló  300 Ft 
19 8516 31 00 Hajszárító  100 Ft 
20 8516 32 00 Más fodrászati készülék  100 Ft 
21 8516 33 00 Kézszárító készülék  100 Ft 
22 8516 40 00 Villanyvasaló  100 Ft 
23 8516 50 00 Mikrohullámú sütő  300 Ft 
24 8516 60 50 Tűzhelylap, forralógyűrű és főzőlap  500 Ft 
25 8516 60 70 Grillsütő és sütőrostély  500 Ft 
26 8516 71 00 Kávé- vagy teafőző  100 Ft 
27 8516 72 00 Kenyérpirító  50 Ft 
28 8516 79 20 Olajsütő  300 Ft 
29 8516  79 70 Más elektrotermikus háztartási készülék  300 Ft 
30 8516 80  Elektromos fűtőellenállás  100 Ft 
31 8518   Mikrofon és tartószerkezete; hangszóró, dobozba szerelve is, 

fejhallgató és fülhallgató, mikrofonnal összeépítve is, valamint 
egy mikrofonból és egy vagy több hangszóróból álló egység; 
hangfrekvenciás elektromos erősítő; elektromos hangerősítő 
egység 

Alkatrész 
alszám alá 
tartozó áru 

300 Ft 

32 8519 30 00 Lemezjátszók erősítő nélkül (deckek) Kifejezetten 
más jellegű, a 
jogszabály 
hatálya alól 
kizárt vagy az 
alá nem tartozó 
berendezés (pl. 
gépjármű) 
részeként lett 
tervezve és 
elhelyezve, csak 
az adott 
berendezés 
részeként 
töltheti be 
funkcióját;  

300 Ft 

33 8519 81  Mágneses, optikai vagy félvezető adathordozót használó 
hangfelvevő vagy hanglejátszó készülék 

Kifejezetten 
más jellegű, a 
jogszabály 

100 Ft 
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hatálya alól 
kizárt vagy az 
alá nem tartozó 
berendezés (pl. 
gépjármű) 
részeként lett 
tervezve és 
elhelyezve, csak 
az adott 
berendezés 
részeként 
töltheti be 
funkcióját;  

34 8521   Videofelvevő és -lejátszó készülék, videotunerrel egybeépítve 
is 

 300 Ft 

35 8525 80  Televíziós kamerák (felvevők), digitális fényképezőgépek és 
videokamera-felvevők 

 300 Ft 

36 8526   Radarkészülék, rádiónavigációs segédkészülék és rádiós 
távirányító készülék: 

 500 Ft 

37 8527   Rádióműsor-vevőkészülék, hangfelvevő vagy -lejátszó 
készülékkel vagy órával közös házban is* 

 100 Ft 

38 8531   Elektromosan működő akusztikus vagy vizuális 
jelzőberendezés (pl. csengő, sziréna, jelzőtábla, betörést vagy 
tüzet jelző riasztókészülék), a 8512 vagy a 8530 alá tartozó 
kivételével 

Alkatrész 
alszám alá 
tartozó áru 

100 Ft 

39 8536   Legfeljebb 1 000 V feszültségű elektromos áramkör 
összekapcsolására vagy védelmére vagy elektromos 
áramkörbe vagy azon belüli összekapcsolásra 
szolgáló elektromos készülék (például kapcsolók, relék, 
olvadóbiztosítékok, túlfeszültség-csökkentők, dugaszok, 
foglalatok, lámpafoglalatok és más csatlakozók, 
csatlakozódobozok); optikai szálakhoz, optikai szálból álló 
nyalábokhoz vagy kábelekhez való csatlakozók 

Az elektromos 
és elektronikus 
berendezések 
fogalmát nem 
kimerítő áru 

80 Ft 

40 8539 50 00 Fénykibocsátó diódás lámpa (LED-lámpa)  50 Ft 
41 8543   A 85. árucsoportban máshol nem említett elektromos gép és 

készülék egyedi feladatokra 
A 8543 10, a 
8543 30 (mind 
2.4. kat.), a 8543 
70 03, 8543 70 
10 (mind 2.6. 
kat.); alkatrész 
alszám alá 
tartozó áru  

200 Ft 

42 9006   Fényképezőgép (a mozgófényképészeti kivételével); 
fényképészeti villanófény-készülék és villanókörte, a 8539 vtsz. 
alá tartozó kisülési cső kivételével 

Alkatrész 
alszám alá 
tartozó áru 

300 Ft 

43 9007   Mozgóképfelvevő (kamera) és -vetítő, hangfelvevő vagy 
hanglejátszó készülékkel vagy anélkül 

Alkatrész 
alszám alá 
tartozó áru 

300 Ft 

44 9008 50 00 Állóképvetítő, a mozgófényképészeti gép kivételével; 
fényképészeti nagyító és kicsinyítő (a mozgó-fényképészeti 
kivételével): 

 300 Ft 

45 9018   Orvosi, sebészeti, fogászati vagy állatorvosi műszer és készülék, 
szcintigráfkészülék is, más elektromos és gyógyászati és 
látásvizsgáló készülék 

9018 31, 9018 
32, 9018 39 
Fecskendő, tű, 
katéter, kanül 
és hasonló 

500 Ft 

46 9019 10 10 Elektromos vibrációs masszírozó készülék  100 Ft 
47 9025   Fajsúlymérő és hasonló folyadékban úszó mérőműszer, 

hőmérő, pirométer, barométer, higrométer és pszichrométer, 
regisztrálóval is, és mindezek egymással kombinálva is 

Alkatrész 
alszám alá 
tartozó áru 

100 Ft 

48 9026   Folyadék vagy gáz áramlásának, szintjének, nyomásának vagy 
más változó jellemzőinek mérésére vagy ellenőrzésére szolgáló 
műszer és készülék (pl. áramlásmérő, szintjelző, manométer, 
hőmennyiségmérő), a 9014, 9015, 9028 vagy a 9032 vtsz. alá 
tartozó műszer és készülék kivételével 

Alkatrész 
alszám alá 
tartozó áru 

100 Ft 

49 9027   Fizikai vagy vegyi analízisre szolgáló műszer és készülék (pl. Alkatrész 100 Ft 
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polariméter, refraktométer, spektrométer, füst- vagy 
gázanalizátor); viszkozitást, porozitást, nyúlást, felületi 
feszültséget vagy hasonló jellemzőket mérő vagy ellenőrző 
eszköz és készülék; hő-, hang- vagy fénymennyiségek 
mérésére vagy ellenőrzésére szolgáló műszer és készülék (a 
megvilágítási-időmérő is); mikrotom (metszetkészítő) 

alszám alá 
tartozó áru 

50 9028   Gáz, folyadék vagy áram fogyasztásának vagy előállításának 
mérésére szolgáló készülék, ezek hitelesítésére szolgáló 
mérőeszköz is 

Nem 
elektromos és 
elektronikus 
berendezés; 
alkatrész 
alszám alá 
tartozó áru 

100 Ft 

51 9029   Fordulatszámláló, termékszámláló, taxióra, kilométer-számláló, 
lépésszámláló és hasonló készülék; sebességmérő és 
tachométer, a 9014 vagy 9015 vtsz. alá tartozó készülék 
kivételével; stroboszkóp 

Alkatrész 
alszám alá 
tartozó áru 

100 Ft 

52 9030   Oszcilloszkóp, spektrumanalizátor és elektromos mennyiségek 
mérésére vagy ellenőrzésére szolgáló más műszer és készülék, 
a 9028 vtsz. alá 
tartozó mérőműszerek kivételével; alfa-, béta-, gamma-, 
röntgen-, kozmikus vagy más ionizáló sugárzás kimutatására 
vagy mérésére szolgáló 
műszer és készülék 

9030 40 (2.6. 
kat.); alkatrész 
alszám alá 
tartozó áru 

300 Ft 

53 9031   A 90. árucsoportban máshol nem említett, mérő- vagy 
ellenőrző műszer, berendezés és gép; profilvetítő 

Alkatrész 
alszám alá 
tartozó áru 

100 Ft 

54 9032   Automata szabályozó- vagy ellenőrző műszer és készülék Alkatrész 
alszám alá 
tartozó áru 

100 Ft 

55 9101   Karóra, zsebóra és más hasonló óra (stopperóra is), 
nemesfémből vagy nemesfémmel plattírozott fémből készült 
tokkal 

 100 Ft 

56 9102   Karóra, zsebóra és más óra, beleértve a stopperórát is a 9101 
vtsz. alá tartozó kivételével 

 100 Ft 

57 9103   Óra „kisóraszerkezettel”, a 9104 vtsz. alá tartozó kivételével  100 Ft 
58 9104   Műszerfalba beépítésre alkalmas és hasonló típusú óra 

gépjárműhöz, légi, űr- vagy vízi járműhöz 
Kifejezetten 
más jellegű, a 
jogszabály 
hatálya alól 
kizárt vagy az 
alá nem tartozó 
berendezés (pl. 
gépjármű) 
részeként lett 
tervezve és 
elhelyezve, csak 
az adott 
berendezés 
részeként 
töltheti be 
funkcióját; 
alkatrész 
alszám alá 
tartozó áru 

100 Ft 

59 9105   Más óra  100 Ft 
60 9106   Időpont-regisztráló készülék és időtartam mérésére, 

regisztrálására vagy más módon történő jelzésére szolgáló 
készülék, óraszerkezettel, kisóraszerkezettel vagy 
szinkronmotorral (pl. időszámláló, időregisztráló) 

 200 Ft 

61 9107   Óraszerkezettel, kisóraszerkezettel vagy szinkronmotorral 
működő időkapcsoló 

 100 Ft 

62 9108   Kisóraszerkezet, teljes (komplett) és összeszerelt  100 Ft 
63 9109   Óraszerkezet, teljes (komplett) és összeszerelt  100 Ft 
64 9207   Hangszer, amelyben a hangot elektromos úton keltik vagy 

erősítik (pl. orgona, gitár, tangóharmonika) 
Templomi 
orgona 

300 Ft 
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65 9405   Lámpa és világítófelszerelés, beleértve a keresőlámpát és a 
spotlámpát is, és mindezek máshol nem említett alkatrésze; 
megvilágított jelzések, 
reklámfeliratok, cégtáblák és hasonlók, állandó jellegű 
fényforrással szerelve, valamint mindezek máshol nem említett 
alkatrésze 

9405 50 00 
Nem 
elektromos 
lámpa és 
világító-
felszerelés; 
alkatrész 
alszám alá 
tartozó áru 

50 Ft 

66 9503   Triciklik, rollerek, pedálos autók és hasonló kerekes játékok; 
játék babakocsik; babák; más játékok; csökkentett méretű 
(„méretarányos”) modellek és szórakozásra szánt hasonló 
modellek, működő is; mindenféle kirakós játékok (puzzle): 

 100 Ft 

67 9504   Szórakozóhelyi felszerelés, asztali vagy társasjáték, beleértve a 
tivoli játékot, a biliárdot, különféle típusú játékkaszinó-asztalt 
és az automata tekepálya-felszerelést is 

9504 20 (2.4. 
kat.); 9504 30 
10 (2.2. kat.), 
9504 30 20 (2.4. 
kat.); 9504 50 
(2.6. kat.); 
nagyméretű, 
helyhez kötött 
berendezés. 

100 Ft 

68 9613   Elektromos öngyújtó Nem 
elektromos és 
elektronikus 
berendezés; 
alkatrész 
alszám alá 
tartozó áru. 

 

69 9620   Egylábú, kétlábú vagy háromlábú állvány és hasonló áru Nem 
elektromos és 
elektronikus 
berendezés 

100 Ft 

 
2.6. Kisméretű számítástechnikai berendezések és távközlési berendezések, (amelyeknek egyik külső mérete 
sem haladja meg az 50 cm-t): 
2.6.1. mobiltelefonok, 
2.6.2. GPS-ek, 
2.6.3. zsebszámológépek,  
2.6.4. routerek,  
2.6.5. személyi számítógépek,  
2.6.6. nyomtatók,  
2.6.7. telefonok. 
 

 A B C D 
1 Vámtarifaszám Megnevezés Jellemző 

kivétel 
Vásárlási 
utalvány 

értéke 
2 8443 31 

32 
39 

00 
 

00 

Nyomdaipari gép, amely nyomólapok, nyomóhengerek és 
más, a 8442 vtsz. alá tartozó nyomóalkatrészek segítségével 
működik; más nyomtatók, másológépek és faxgépek, 
kombinálva is; ezek alkatrészei és tartozékai 

Nagyméretű, 
rögzített ipari 
szerszám; 
nagyméretű, 
helyhez kötött 
berendezés 

300 Ft 

3 8470 10 00 Elektronikus számológép, külső elektromos áramforrás nélkül 
működő és számoló funkcióval ellátott zsebméretű 
adatrögzítő, előhívó- és megjelenítőgép 

 100 Ft 
 

4 8471   Automatikus adatfeldolgozó gép és egységei; mágneses és 
optikai leolvasó-, adatátírógép a kódolt adat adathordozóra 
történő átírására, máshol nem említett gépi 
adatfeldolgozáshoz 

8471 30 (2.2. 
kat.) 

700 Ft 

5 8517   Távbeszélő-készülékek, beleértve a mobiltelefon-hálózatokhoz 
vagy más vezeték nélküli hálózatokhoz való készülékeket; 
hang, képek vagy más adatok adására, továbbítására vagy 
vételére szolgáló más készülékek, beleértve a vezetékes vagy 
vezeték nélküli hálózatok (helyi vagy nagy kiterjedésű hálózat) 

Alkatrész 
alszám alá 
tartozó áru 

100 Ft 
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távközlési berendezéseit a 8443, 8525, 8527 vagy 8528 vtsz. alá 
tartozó, adására, továbbítására vagy vételre szolgáló 
készülékek kivételével 

6 8519 50 00 Telefonüzenet-rögzítő készülék  100 Ft 
7 8523 51  Félvezető adathordozó  100 Ft 
8 8542   Elektronikus integrált áramkörök Alkatrész 

alszám alá 
tartozó áru 

100 Ft 

9 8543 70 03 Vezeték nélküli, infravörös fénnyel működő távirányító eszköz 
videojáték-konzolokhoz 

 100 Ft 

10 8543 70 10 Elektronikus fordítógép vagy szótár  100 Ft 
11 9030 40 00 Elektromos mennyiségek mérésére 

vagy ellenőrzésére szolgáló, kifejezetten telekommunikációs 
célra tervezett műszer és készülék (pl. áthallásmérő, 
erősítésmérő műszer, torzítási együttható-mérő, pszofométer) 

 100 Ft 

12 9504 50 00 Videójáték-konzol és -gép, a 9504 30 alszám kivételével  100 Ft 
 

* A Kombinált Nómenklatúra 2017. január 1-jén hatályos állapotának megfelelően. A vámtarifaszámok alá azokat az 
elektromos, elektronikus berendezéseket kell besorolni, amelyekre e rendelet 1. § (1) bekezdés a) pontja szerinti hatálya 
kiterjed.  
** Abban az esetben, ha a gyártó, a forgalmazó olyan használt elektromos, elektronikus berendezést vesz vissza vagy 
olyan hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezést vesz át, amely a 2.1.–2.6. pontban foglalt táblázatokban 
meghatározott elektromos-, elektronikusberendezés-kategóriák és a részüket képező egyes elektromos, elektronikus 
berendezésekhez tartozó vámtarifaszámok alá nem sorolható be, a gyártó, a forgalmazó az adott elektromos-, 
elektronikus berendezés-kategóriájához tartozó legalacsonyabb értékű vásárlási utalványt állítja ki.” 
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2. melléklet az 525/2017. (XII. 29.) Korm. rendelethez
„2. melléklet a 197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelethez

A gyűjtési és a hasznosítási arány mértéke

 1.  A gyűjtési arány mértéke:
1.1.  A  hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezésre vonatkozó minimális gyűjtési arány mértéke 

elektromos-, elektronikusberendezés-kategóriánként:

A B

1 Elektromos-, elektronikusberendezés-kategória Gyűjtési arány

2 1a. Hőcserélő berendezések, az orvostechnikai eszközök kivételével 75%

3 2.
Képernyők, monitorok és olyan berendezések, amelyek 100 cm2- nél nagyobb 
felszínű képernyőt tartalmaznak

68%

4 3. Lámpák 58%

5 4a.
Nagygépek (amelyeknek bármely külső mérete meghaladja az 50 cm-t),  
az orvostechnikai eszközök és a világítótestek kivételével

48%

6 4v.
Nagyméretű világítótestek (amelyeknek bármely külső mérete meghaladja  
az 50 cm-t)*

10%

7 5a. 
Kisgépek (amelyeknek egyik külső mérete sem haladja meg az 50 cm-t),  
az orvostechnikai eszközök és a világítótestek kivételével 

23%

8 5v.
Kisméretű világítótestek (amelyeknek egyik külső mérete sem haladja meg  
az 50 cm-t)* 

10%

9 6.
Kisméretű számítástechnikai berendezések és távközlési berendezések  
(amelyeknek egyik külső mérete sem haladja meg az 50 cm-t)

70%

* A 4v. és 5v. elektromos-, elektronikusberendezés-kategóriákra előírt gyűjtési arányok teljesítése helyett választható a  két kategóriára együttesen 
történő 10%-os gyűjtési arány teljesítése.

1.2.  Az  elektromos-, elektronikusberendezés-kategóriánként meghatározott tárgyévi minimális gyűjtési 
kötelezettség megállapítására – berendezéskategóriánként – a következő képletet kell alkalmazni:

 B = F×K
 ahol:
 B: a  tárgyévben az  adott elektromos-, elektronikusberendezés-kategóriából minimális gyűjtési 

kötelezettséggel érintett, hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés mennyisége (kilogrammban 
megadva);

 F: a  gyártó által a  tárgyévet megelőző évben Magyarországon forgalmazott, adott kategóriába tartozó 
elektromos, elektronikus berendezés mennyisége (kilogrammban megadva);

 K: a táblázatban az adott kategóriához, elektromos-, elektronikusberendezés-kategóriánként meghatározott, 
tárgyévre vonatkozó minimális gyűjtési arány mértéke (százalékban megadva).

 2.  A hasznosítási, valamint újrahasználatra előkészítési és újrafeldolgozási arány mértéke:
2.1.  A minimális hasznosítási, valamint újrahasználatra előkészítési és újrafeldolgozási arány mértéke:

A B C

1 Elektromos-, elektronikus berendezés kategória
Hasznosítási arány 

(R):

Újrahasználatra 

előkészítési és 

újrafeldolgozási arány 

(A):

2 1. Hőcserélő berendezések 85% 80%

3 2.
Képernyők, monitorok és olyan berendezések, amelyek  
100 cm2-nél nagyobb felszínű képernyőt tartalmaznak

80% 70%

4 3. Lámpák – 80%
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5 4.
Nagygépek (amelyeknek bármely külső mérete  
meghaladja az 50 cm-t)

85% 80%

6 5.
Kisgépek (amelyeknek egyik külső mérete sem haladja meg 
az 50 cm-t)

75% 55%

7 6.
Kisméretű számítástechnikai berendezések és távközlési 
berendezések (amelyeknek egyik külső mérete sem haladja 
meg az 50 cm-t)

75% 55%

2.2.  A  hasznosítási kötelezettség megállapítására – elektromos-, elektronikusberendezés-kategóriánként – 
a következő képletet kell alkalmazni:

 H = T×R
 ahol:
 H: a  gyártó által a  tárgyévet megelőző évben ténylegesen átvett és gyűjtött hulladékká vált elektromos, 

elektronikus berendezés mennyiségéből kötelezően hasznosítandó mennyiség (kilogrammban megadva);
 T: a  gyártó által a  tárgyévet megelőző évben ténylegesen átvett és gyűjtött hulladékká vált elektromos, 

elektronikus berendezés mennyisége (kilogrammban megadva);
 R: a 2.1. pontban foglalt táblázatban az adott kategóriára vonatkozó hasznosítási arány mértéke (százalékban 

megadva).
2.3.  Az  újrahasználatra előkészítési és az  újrafeldolgozási kötelezettség megállapítására – elektromos-, 

elektronikusberendezés-kategóriánként – a következő képletet kell alkalmazni:
 U = T×A
 ahol:
 U: a  gyártó által a  tárgyévet megelőző évben ténylegesen átvett és gyűjtött hulladékká vált elektromos, 

elektronikus berendezés mennyiségéből kötelezően újrahasználatra előkészítendő, újrafeldolgozandó 
mennyiség (kilogrammban megadva);

 T: a  gyártó által a  tárgyévet megelőző évben ténylegesen átvett, hulladékká vált elektromos, elektronikus 
berendezés mennyisége (kilogrammban megadva);

 A: a  2.1.  pontban foglalt táblázatban az  adott kategóriára vonatkozó újrahasználatra előkészítési, 
újrafeldolgozási arány mértéke (százalékban megadva).”

3. melléklet az 525/2017. (XII. 29.) Korm. rendelethez
„5. melléklet a 197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelethez

A vagyoni biztosíték mértéke és számításának módja

 1.  A vagyoni biztosíték kilogrammra vetített összege a tárgyévi biztosítékadási kötelezettség megállapításához:

A B

1 Elektromos-, elektronikusberendezés-kategória

A vagyoni biztosíték 

kilogrammra vetített 

összege 

2 1a. Hőcserélő berendezések, az orvostechnikai eszközök kivételével 100 Ft

2.
Képernyők, monitorok és olyan berendezések, amelyek 100 cm2- nél  
nagyobb felszínű képernyőt tartalmaznak

95 Ft

3 3. Lámpák 190 Ft

4a.
Nagygépek (amelyeknek bármely külső mérete meghaladja az 50 cm-t),  
az orvostechnikai eszközök és a világítótestek kivételével

26 Ft

4 4v.
Nagyméretű világítótestek (amelyeknek bármely külső mérete meghaladja  
az 50 cm-t)

190 Ft

5 5a. 
Kisgépek (amelyeknek egyik külső mérete sem haladja meg az 50 cm-t),  
az orvostechnikai eszközök és a világítótestek kivételével

85 Ft
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6 5v.
Kisméretű világítótestek (amelyeknek egyik külső mérete sem haladja meg  
az 50 cm-t)

190 Ft

7 6.
Kisméretű számítástechnikai berendezések és távközlési berendezések 
(amelyeknek egyik külső mérete sem haladja meg az 50 cm-t)

90 Ft

 2.  A vagyoni biztosíték mértéke, számításának módja:
2.1.  A vagyoni biztosíték mértéke:
 A vagyoni biztosíték mértéke a gyártott vagy importált elektromos, elektronikus berendezések berendezés-

kategóriánkénti mennyisége, valamint az  1.  pontban foglalt táblázatban a  berendezéskategóriákhoz 
megadott, kilogrammra vetített biztosítékösszegek szorzataként képzett mennyiségek összege.

2.2.  A vagyoni biztosíték számításának módja:
2.2.1.  Ha a  gyártó a  tevékenységét nem év közben kezdi meg, az  éves vagyoni biztosíték számításának 

módja:
 B= Mi×bi

 ahol
 B: a képzendő vagyoni biztosíték összege;
 bi: az  1.  pontban foglalt táblázatban berendezéskategóriánként meghatározott, kilogrammra 

vetített vagyoni biztosíték összege;
 Mi: a  gyártó által előző évben gyártott vagy importált, adott berendezéskategóriába tartozó 

berendezés mennyisége (kilogrammban megadva), az Mi értékébe nem kell beleszámolni azoknak 
a  berendezéseknek a  mennyiségét, amelyekről a  gyártó igazolni tudja, hogy azokat kizárólag 
a háztartásokon kívül használják vagy azokat általában nem háztartásokban használják.

2.2.2.  Ha a gyártó tevékenységét év közben kezdi meg, a  törtév minden hónapjában képzendő vagyoni 
biztosíték számításának módja:

 B= mi×bi

 ahol
 B: a képzendő vagyoni biztosíték összege;
 bi: az  1.  pontban foglalt táblázatban berendezéskategóriánként meghatározott, kilogrammra 

vetített vagyoni biztosíték összege;
 mi: a  gyártó által a  tárgyhónapban gyártott vagy importált, adott berendezéskategóriába tartozó 

berendezés mennyisége (kilogrammban megadva), az mi értékébe nem kell beleszámolni azoknak 
a  berendezéseknek a  mennyiségét, amelyekről a  gyártó igazolni tudja, hogy azokat kizárólag 
a háztartásokon kívül használják vagy azokat általában nem háztartásokban használják.”

4. melléklet az 525/2017. (XII. 29.) Korm. rendelethez
„7. melléklet a 197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelethez

A gyártó adatszolgáltatási kötelezettségének teljesítéséhez szükséges adatok

 1.  A gyártóra vonatkozó adatok:
a) a gyártó neve, KÜJ-azonosítója, KSH statisztikai számjele, székhelye;
b) a felelős vezető neve, beosztása, elérhetősége;
c) a gyártó nemzeti adóazonosító száma, ennek hiányában közösségi vagy nemzetközi adószáma;
d) az adatszolgáltatásért felelős neve, beosztása, elérhetősége.

 2.  A gyártó tevékenységére vonatkozó adatok:
a) HEEB-1 adatlap: a  tárgyévet megelőző évben Magyarországon forgalomba hozott elektromos, elektronikus 

berendezés mennyisége (tömeg szerint, berendezéskategóriánként, típusonként bontva);
b) HEEB-2 adatlap: a  tárgyévben Magyarországon forgalomba hozni tervezett elektromos, elektronikus 

berendezés mennyisége (tömeg szerint, berendezéskategóriánként, típusonként bontva);
c) HEEB-3 adatlap: a  tárgyévet megelőző évre vonatkozó gyűjtési kötelezettsége Magyarországon (tömeg 

szerint, berendezéskategóriánként);
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d) HEEB-4 adatlap: a  tárgyévet megelőző évben átvett és gyűjtött hulladékká vált elektromos, elektronikus 
berendezés mennyisége (tömeg szerint, berendezéskategóriánként, típusonként bontva);

e) HEEB-5 adatlap: a  tárgyévet megelőző évben Magyarországon, másik tagállamban, valamint az  Európai 
Unión kívül kezelt hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés mennyisége (tömeg szerint, 
berendezéskategóriánként bontva);

f ) HEEB-6 adatlap: a  tárgyévet megelőző évben hasznosított hulladékká vált elektromos, elektronikus 
berendezés mennyisége (tömeg szerint, berendezéskategóriánként, átvállalónként bontva), feltüntetve 
az  átvállalónak átadott mennyiséget, az  átvállaló által újrahasználatra előkészített és újrafeldolgozott 
mennyiséget (újrahasználatra előkészítési és újrafeldolgozási arányszám), valamint az égetéssel hasznosított 
mennyiséget;

g) HEEB-8 adatlap: a  tárgyévet megelőző évben ártalmatlanított hulladékká vált elektromos, elektronikus 
berendezés mennyisége (tömeg szerint, berendezéskategóriánként, átvállalónként bontva), feltüntetve 
az égetéssel ártalmatlanított mennyiséget és a lerakással ártalmatlanított mennyiséget;

h) a tárgyévi gyűjtési, kezelési kötelezettség ellátásának módja;
i) a 13. § (1) bekezdés szerinti tárgyévi vagyoni biztosíték összege és típusa.”

5. melléklet az 525/2017. (XII. 29.) Korm. rendelethez
„8. melléklet a 197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelethez

A közvetítő szervezet, az állami hulladékgazdálkodást közvetítő szervezet és az átvállaló 
adatszolgáltatási kötelezettségének teljesítéséhez szükséges adatok

 1.  A közvetítő szervezet:
1.1.  A közvetítő szervezetre vonatkozó adatok:

a) a közvetítő szervezet neve, KÜJ-azonosítója, KSH statisztikai számjele, székhelye;
b) a felelős vezető neve, beosztása, elérhetősége;
c) a közvetítő szervezet nemzeti adóazonosító száma;
d) az adatszolgáltatásért felelős neve, beosztása, elérhetősége.

1.2.  A közvetítő szervezet tevékenységére vonatkozó adatok:
a) HEEB-4 adatlap: a  tárgyévet megelőző évben átvett, gyűjtött elektromos, elektronikus berendezés 

hulladékának mennyisége (tömeg szerint, berendezéskategóriánként, típusonként bontva);
b) HEEB-5 adatlap: a  tárgyévet megelőző évben Magyarországon, másik tagállamban, valamint 

az  Európai Unión kívül kezelt hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés mennyisége 
(tömeg szerint, berendezéskategóriánként bontva);

c) HEEB-6 adatlap: a tárgyévet megelőző évben hasznosított hulladékká vált elektromos, elektronikus 
berendezés mennyisége (tömeg szerint, berendezéskategóriánként, átvállalónként bontva), 
feltüntetve az  átvállalónak átadott mennyiséget, az  átvállaló által újrahasználatra előkészített és 
újrafeldolgozott mennyiséget (újrahasználatra előkészítési és újrafeldolgozási arányszám), valamint 
az égetéssel hasznosított mennyiséget;

d) HEEB-8 adatlap: a  tárgyévet megelőző évben ártalmatlanított hulladékká vált elektromos, 
elektronikus berendezés mennyisége (tömeg szerint, berendezéskategóriánként, átvállalónként 
bontva), feltüntetve az  égetéssel ártalmatlanított mennyiséget, a  lerakással ártalmatlanított 
mennyiséget.

 2.  Az állami hulladékgazdálkodást közvetítő szervezet:
2.1.  Az állami hulladékgazdálkodást közvetítő szervezetre vonatkozó adatok:

a) az állami hulladékgazdálkodást közvetítő szervezet neve, KÜJ-azonosítója, KSH statisztikai számjele, 
székhelye;

b) a felelős vezető neve, beosztása, elérhetősége;
c) az állami hulladékgazdálkodást közvetítő szervezet nemzeti adóazonosító száma;
d) az adatszolgáltatásért felelős neve, beosztása, elérhetősége.
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2.2.  Az állami hulladékgazdálkodást közvetítő szervezet tevékenységére vonatkozó adatok:
a) HEEB-4 adatlap: a  tárgyévet megelőző évben átvett, gyűjtött elektromos, elektronikus berendezés 

hulladékának mennyisége (tömeg szerint, berendezéskategóriánként, típusonként bontva);
b) HEEB-5 adatlap: a  tárgyévet megelőző évben Magyarországon, másik tagállamban, valamint 

az  Európai Unión kívül kezelt hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés mennyisége 
(tömeg szerint, berendezéskategóriánként bontva);

c) HEEB-6 adatlap: a tárgyévet megelőző évben hasznosított hulladékká vált elektromos, elektronikus 
berendezés mennyisége (tömeg szerint, berendezéskategóriánként, átvállalónként bontva), 
feltüntetve az  átvállalónak átadott mennyiséget, az  átvállaló által újrahasználatra előkészített és 
újrafeldolgozott mennyiséget (újrahasználatra előkészítési és újrafeldolgozási arányszám), valamint 
az égetéssel hasznosított mennyiséget;

d) HEEB-8 adatlap: a  tárgyévet megelőző évben ártalmatlanított hulladékká vált elektromos, 
elektronikus berendezés mennyisége (tömeg szerint, berendezéskategóriánként, átvállalónként 
bontva), feltüntetve az  égetéssel ártalmatlanított mennyiséget és a  lerakással ártalmatlanított 
mennyiséget.

 3.  Az átvállaló:
3.1.  Az átvállalóra vonatkozó adatok:

a) az átvállaló neve, KÜJ-azonosítója, KSH statisztikai számjele, székhelye;
b) a felelős vezető neve, beosztása, elérhetősége;
c) az átvállaló nemzeti adóazonosító száma;
d) az adatszolgáltatásért felelős neve, beosztása, elérhetősége.

3.2.  HEEB-10 adatlap: a  tárgyévet megelőző évben átvett, gyűjtött hulladékká vált elektromos és elektronikus 
berendezés hulladéka (tömeg szerint, berendezéskategóriánként, gyártónként bontva).”

A Kormány 526/2017. (XII. 29.) Korm. rendelete
a Modern Városok Program keretében egyes sportcélú beruházásokkal összefüggő közigazgatási  
hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló  
203/2017. (VII. 10.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány
az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 16. pont 16.2. alpontjában és 
17. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az 1. és a 2. § tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
a 4.  § és az  1.  melléklet tekintetében a  nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának 
gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), d) és e) pontjában, valamint a településkép 
védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A Modern Városok Program keretében egyes sportcélú beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek 
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 203/2017. (VII. 10.) Korm. rendelet  
(a továbbiakban: Rendelet) 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az  1.  mellékletben foglalt táblázat 2., 3., 4., 5., 7., 9., 11., 12., 13., 14., 16., 17., 18., 19., 20. és 24. sora szerinti 
beruházásokkal összefüggésben – a  településrendezési és az  építészeti-műszaki tervtanácsokról szóló  
252/2006. (XII. 7.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó építési tevékenység esetében – a központi építészeti-műszaki 
tervtanács véleményét be kell szerezni.”

2. §  A Rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az 1. mellékletben foglalt táblázat
a) 2., 3., 9., 13–16., 19., 20. és 24. sora szerinti beruházások építési műszaki ellenőre, akkreditált közbeszerzési 
szaktanácsadói tevékenység biztosítója, valamint beruházáslebonyolítója,
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b) 23. sora szerinti beruházások építési műszaki ellenőre és beruházáslebonyolítója
c) 22. sora szerinti beruházások építési műszaki ellenőre és akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenység 
biztosítója
kizárólagos joggal a  Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság.”

3. §  A Rendelet a következő 10/A. §-sal egészül ki:
„10/A.  § A  Modern Városok Program keretében egyes sportcélú beruházásokkal összefüggő közigazgatási 
hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 203/2017. (VII. 10.) 
Korm. rendelet módosításáról szóló 526/2017. (XII. 29.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr3.) megállapított 
4.  § (1)  bekezdését, a  6.  § (1)  bekezdését, valamint az  1.  mellékletében foglalt táblázat 24. sorát a  Módr3. 
hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”

4. §  A Rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet az 526/2017. (XII. 29.) Korm. rendelethez

A Rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat a következő 24. sorral egészül ki:

(A) (B) (C)

(1.) (A beruházás megnevezése) (A beruházás megvalósításának helyszíne)
(Koordinációra kijelölt 

kormánymegbízott)

„

24.
Szegedi új kézilabdacsarnok 
megvalósítása

a Szeged II. kerület, belterület 
10005/4 helyrajzi számú ingatlanok

Csongrád Megyei 
Kormányhivatalt vezető 
kormánymegbízott

”

A Kormány 527/2017. (XII. 29.) Korm. rendelete
az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági 
szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló  
345/2012. (XII. 6.) Korm. rendeletnek a magyarországi nyaralóhajózás hátterének megteremtésével  
és a pilot programmal összefüggő módosításáról

A Kormány a  nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és 
egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12.  § (5)  bekezdés a), b), e) és g)  pontjában, a  településkép védelméről szóló  
2016. évi LXXIV. törvény 12.  § (1)  bekezdés c)  pontjában, a  kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 93.  § 
(1)  bekezdés h)  pontjában, valamint a  közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi 
CXL. törvény 174/A.  § (1)  bekezdés a)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 15.  cikk (1)  bekezdésében 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2017. évi 231. szám 39015

1. §  Az  egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági 
szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 345/2012. (XII. 6.) 
Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. §  Az R. 1/a. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet az 527/2017. (XII. 29.) Korm. rendelethez

Az R. 1. melléklet 4. pontja a következő 4.15. alponttal egészül ki:

(Egyes országos vízi közlekedési projektek és a hozzájuk kapcsolódó, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű 
beruházások listája)
„4.15. A magyarországi nyaralóhajózás feltételeinek megteremtése, pilot program, különösen a kikötői infrastruktúra 
és hajózási információs rendszer kiépítése, vízi útvonalak kijelölése.”

2. melléklet az 527/2017. (XII. 29.) Korm. rendelethez

Az R. 1/a. melléklet 4. pontja a következő 4.6. alponttal egészül ki:

(Vízi közlekedési projektek)
„4.6. A  magyarországi nyaralóhajózáshoz kapcsolódó kikötői infrastruktúra és hajózási információs rendszer 
kiépítése, vízi útvonalak kijelölése.”

A Kormány 528/2017. (XII. 29.) Korm. rendelete
a fóti Károlyi István Gyermekközpont által nyújtott gyermekvédelmi szakellátások jövőbeni helyszíneinek 
kialakítására irányuló beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági 
szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

A Kormány
a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 
2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), d) és f ) pontjában,
a 4. § a) pontja tekintetében a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 93. § (1) bekezdés 1. pontjában,
a 4. § b) pontja tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 
16. pont 16.2. alpontjában és 17. pontjában,
a 4. § c) és d) pontja tekintetében a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (1) bekezdés c) pontjában,
az 5.  § tekintetében az  épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62.  § (1)  bekezdés 5. és 
6. pontjában,
a 6. § tekintetében a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 93. § (1) bekezdés 1., 9. és 11. pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 15.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a  következőket 
rendeli el:
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1. § (1) A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja azokat az 1. mellékletben felsorolt 
közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek az ingatlan-nyilvántartás szerinti
a) Zalaegerszeg, Külterület 061/2,
b) Kalocsa, Belterület 355,
c) Budapest II. kerület, Belterület 11407,
d) Aszód, Belterület 893 és Belterület 906/3,
e) Hévízgyörk, Külterület 073 és Külterület 079
helyrajzi számon nyilvántartott ingatlanokon és a  telekalakítások után kialakuló ingatlanokon megvalósításra 
kerülő, a  fóti Károlyi István Gyermekközpont által nyújtott gyermekvédelmi szakellátások jövőbeni helyszíneinek 
kialakításával (a továbbiakban együtt: Beruházások) függenek össze.

 (2) Az  (1)  bekezdés alkalmazásában a  Beruházásokkal összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a  közigazgatási 
hatósági ügyeket, amelyek
a) a  Beruházások megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetésének beindításához szükségesek, 

valamint
b) a  Beruházásokhoz közvetlenül kapcsolódó útépítési, közműcsatlakozási és a  fejlesztési munkákkal 

kapcsolatosak.

2. §  A Kormány az  1.  §-ban meghatározott közigazgatási hatósági ügyekben koordinációs feladatokat ellátó 
kormánymegbízottként
a) az 1. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott ingatlannal összefüggésben a Zala Megyei Kormányhivatalt 

vezető kormánymegbízottat,
b) az  1.  § (1)  bekezdés b)  pontjában meghatározott ingatlannal összefüggésben a  Bács-Kiskun Megyei 

Kormányhivatalt vezető kormánymegbízottat,
c) az  1.  § (1)  bekezdés c)  pontjában meghatározott ingatlannal összefüggésben Budapest Főváros 

Kormányhivatalát vezető kormánymegbízottat,
d) az  1.  § (1)  bekezdés d) és e)  pontjában meghatározott ingatlanokkal összefüggésben a  Pest Megyei 

Kormányhivatalt vezető kormánymegbízottat
jelöli ki.

3. § (1) A  Beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyekben a  szakhatóság ügyintézési határideje – ha 
jogszabály rövidebbet nem állapít meg – nyolc nap, környezetvédelmi és természetvédelmi tárgyú szakhatósági 
közreműködés esetén tizenöt nap.

 (2) Ha a hatóság és a szakhatóság között vagy a szakhatóságok között egyeztetésre van szükség, azt úgy kell lefolytatni, 
hogy az  egyeztetésre és a  felülvizsgált szakhatósági állásfoglalás kiadására – a  hatóság, illetve a  szakhatóság 
erre irányuló felhívásától számított – nyolc napon belül, környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi tárgyú 
szakhatósági közreműködés esetén tizenöt napon belül sor kerüljön.

 (3) A  Beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyekben az  ügyintézési határidő – az  előzetes vizsgálati 
eljárás, a  környezeti hatásvizsgálati eljárás, valamint a  természetvédelmi hatósági eljárás kivételével, vagy ha 
jogszabály rövidebbet nem állapít meg – tizenöt nap.

4. § (1) A Beruházásokkal összefüggésben
a) az  örökségvédelmi hatóság az  összevont örökségvédelmi hatósági engedélyezési eljárás elvi 

örökségvédelmi keretengedélyezési szakaszában vagy az  örökségvédelmi szakhatósági eljárásban, továbbá 
az  örökségvédelmi szakkérdések vizsgálata során tizenöt napos határidő kitűzésével kikéri a  Műemléki 
Tanácsadó Testület szakértői véleményét,

b) műemléki védettséggel nem érintett ingatlanok esetében a  központi építészeti-műszaki tervtanács 
véleményét be kell szerezni,

c) településképi véleményezési eljárást nem kell lefolytatni, és
d) településképi bejelentési eljárásnak nincs helye.

 (2) Az  (1)  bekezdés a)  pontja szerinti esetben a  Műemléki Tanácsadó Testület szakértői véleménye meghozatalának 
késedelme vagy elmaradása az építési és örökségvédelmi engedély kiadását nem érinti.

5. §  Az 1.  § (1)  bekezdés d)  pontja szerinti beruházás tekintetében az  országos településrendezési és építési 
követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendeletet (a  továbbiakban: OTÉK) azzal az  eltéréssel kell 
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alkalmazni, hogy a parkolóhelyek kialakításánál az építmények, illetve önálló rendeltetési egységek rendeltetésszerű 
használatához előírt, az  OTÉK 4. számú melléklete alapján számított személygépkocsik számának legalább 50%-a 
elhelyezését kell biztosítani.

6. § (1) A  Beruházásokkal összefüggésben előzetes régészeti dokumentáció készítése nem szükséges, ha a  kulturális 
örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 23/C.  § (2)  bekezdésében foglalt feltételeknek megfelelő 
örökségvédelmi hatástanulmány a beruházáshoz köthetően már rendelkezésre áll.

 (2) Ha az  (1)  bekezdés szerinti dokumentumok egyike sem áll rendelkezésre, egyszerűsített előzetes régészeti 
dokumentációt kell készíteni.

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

8. §  E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet az 528/2017. (XII. 29.) Korm. rendelethez

A Beruházásokkal összefüggő, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánított 
közigazgatási hatósági ügyek

 1. Építésügyi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások, építésfelügyeleti eljárások,
 2. örökségvédelmi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások, valamint régészeti feltárásokkal 

kapcsolatos eljárások,
 3. környezetvédelmi hatósági eljárások,
 4. természetvédelmi hatósági eljárások,
 5. útügyi hatósági eljárások,
 6. a  műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági 

engedélyezési eljárások,
 7. mérésügyi és műszaki biztonsági hatósági engedélyezési eljárások,
 8. ingatlan-nyilvántartással összefüggő hatósági eljárások,
 9. telekalakításra irányuló hatósági eljárások,
10. földmérési hatósági eljárások,
11. hírközlési hatósági eljárások,
12. bányahatósági engedélyezési eljárások,
13. tűzvédelmi és katasztrófavédelmi hatósági eljárások,
14. élelmiszerlánc-felügyeleti eljárás,
15. közegészségügyi hatósági eljárások,
16. a közterületen és belterületen lévő fás szárú növények kivágásával és pótlásával kapcsolatos engedélyezési 

eljárások, továbbá erdővédelmi hatósági eljárások,
17. vízügyi és vízvédelmi hatósági engedélyezési eljárások,
18. talajvédelmi engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,
19. területrendezési hatósági eljárások,
20. vasúti és szalagpálya hatósági engedélyezési eljárások,
21. építményeken kívüli és belüli felvonó, mozgólépcső, emelők, gépi működtetési közlekedési berendezések 

engedélyezésére irányuló hatósági eljárások,
22. erdővédelmi hatósági eljárások,
23. légügyi hatósági eljárások,
24. veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésre vonatkozó katasztrófavédelmi 

engedélyezési eljárások,
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25. a  szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági 
nyilvántartásával (szolgáltatói nyilvántartás) és a hatósági ellenőrzéssel kapcsolatos eljárások,

26. azok az  1–25.  pontban nem szereplő hatósági engedélyezési eljárások, amelyek a  Beruházás 
megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetésének beindításához közvetlenül szükségesek,

27. az 1–26. pontban felsorolt ügyfajtákban kiadott hatósági döntések módosítására irányuló hatósági eljárások.

A Kormány 529/2017. (XII. 29.) Korm. rendelete
a vasútnak nem minősülő egyéb kötöttpályás közlekedési tevékenységet végző személyek és szervezetek 
kötelező baleseti kárfedezeti képessége biztosításának részletes szabályairól

A Kormány a  vasútnak nem minősülő egyéb kötöttpályás közlekedésről szóló 2015. évi CII. törvény 24.  § (1)  bekezdés 
g)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 15.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva 
a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. §  E rendelet meghatározza a  Magyarországon nyilvántartásba vett, vasútnak nem minősülő egyéb kötöttpályás 
közlekedési tevékenységet végző személyek és szervezetek (a továbbiakban: tevékenységet végzők) által 
a  felelősségi körükbe tartozó baleseti károk megtérítésére való alkalmasságukkal kapcsolatosan teljesítendő 
követelményeket és a teljesítés igazolásának módját.

2. §  E rendelet alkalmazásában
a) fedezeti összeghatár: a  vagyoni biztosíték értékének legkisebb mértéke, amivel a  tevékenységet végzőnek 

rendelkeznie kell;
b) üzemi baleset: a  vasútnak nem minősülő egyéb kötöttpályás közlekedési tevékenység végzése során 

bekövetkező személyi sérüléssel vagy anyagi kárral járó esemény.

2. Kárfedezeti képesség

3. § (1) A  tevékenységet végzők e  rendeletben előírt kötelező kárfedezeti képessége annak biztosítására szolgál, 
hogy a  tevékenységet végzők a  fedezeti összeghatárig terjedő értékben képesek legyenek az  üzemi balesettel 
összefüggésben a felelősségi körükbe tartozóan az utasoknak és a harmadik személyeknek – különösen a személyek 
életében, testi épségében és egészségében, a  poggyászban, az  egyéb kötöttpályás közlekedési rendszerben 
és tartozékaiban, a  szállított áruban, valamint a  környezetben – általuk e  minőségükben, vagy a  vasútnak nem 
minősülő egyéb kötöttpályás közlekedési tevékenység végzéséhez igénybe vett közreműködő személyek által 
okozott baleseti károk megtérítésére.

 (2) A  tevékenységet végzők a  vasútnak nem minősülő egyéb kötöttpályás közlekedési tevékenységhez szükséges, 
megfelelő kárfedezeti képességgel rendelkeznek, amennyiben a  vasútnak nem minősülő egyéb kötöttpályás 
közlekedésről szóló 2015. évi CII. törvény (a továbbiakban: Ekpt.) 9.  § (2)  bekezdés c)  pontjában meghatározott, 
illetve a 4. §-a szerint rájuk irányadó fedezeti összeghatárt elérő értékben – az 5. § (1) bekezdésében meghatározott 
és a 6. § rendelkezéseinek megfelelő – egy vagy több vagyoni biztosítékkal rendelkeznek.

3. Fedezeti összeghatár

4. §  Az áruszállítást végző egyéb kötöttpályás rendszerek üzemeltetője köteles a  baleseti károk fedezetére vagyoni 
biztosítékkal rendelkezni, amelynek mértéke legalább 3 millió forint.
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4. A vagyoni biztosíték

5. § (1) Vagyoni biztosíték lehet
a) garanciaszerződés,
b) Magyarország területén biztosítási tevékenység végzésére jogosult biztosítóval kötött felelősségbiztosítási 

szerződés (a továbbiakban: biztosítás).
 (2) Az egyes vagyoni biztosíték formák külön-külön és együttesen is alkalmazhatók.

6. § (1) A vagyoni biztosítékra vonatkozó szerződés akkor felel meg e rendelet rendelkezéseinek, ha
a) a vagyoni biztosíték a 3. § (1) bekezdésében meghatározott valamennyi kárigény kielégítésére felhasználható,
b) rendelkezik arról, hogy a  szerződés bármely okból történő megszűnése vagy megszüntetése esetén 

a  hitelintézet vagy a  biztosító a  vasúti igazgatási szervet haladéktalanul elektronikus úton tájékoztatja, 
továbbá

c) biztosítás esetén a  biztosító az  esetlegesen előírt önrésztől függetlenül a  biztosítási összeg erejéig a  teljes 
kárt megtéríti.

 (2) A  garanciaszerződés és a  biztosítási összeg pénzneme forint vagy a  Magyar Nemzeti Bank által jegyzett deviza 
lehet. A  devizában meghatározott összeget a  fedezeti összeghatár megállapításakor a  tárgyévet megelőző évben 
a Magyar Nemzeti Bank által közzétett utolsó devizaárfolyam szerinti értéken kell figyelembe venni.

 (3) Ha a vagyoni biztosíték mértéke a felhasználás következtében a fedezeti összeghatár alá csökkent, a tevékenységet 
végzők – amennyiben az  üzemi balesettel érintett vasútnak nem minősülő egyéb kötöttpályás közlekedési 
tevékenységet tovább folytatják – a  vagyoni biztosítéknak legalább a  fedezeti összeghatár mértékéig történő 
emeléséről haladéktalanul, de legkésőbb a  csökkenés napjától számított harminc napon belül gondoskodnak, és 
ennek megtörténtéről a vasúti igazgatási szervet elektronikus úton, egy munkanapon belül értesítik.

7. § (1) A  garanciaszerződésben rögzíteni kell, hogy a  hitelintézet bármely olyan személynek kifizetést teljesít a  vagyoni 
biztosíték terhére, aki a  tevékenységet végzők felelősségi körébe tartozóan elszenvedett kárának jogalapját és 
összegét
a) a tevékenységet végzők írásbeli elismerő nyilatkozatával vagy
b) a bíróság végrehajtható határozatával
igazolja.

 (2) Ha a  tevékenységet végzők a  bejelentéshez kötött vasútnak nem minősülő egyéb kötöttpályás közlekedési 
tevékenységgel felhagynak és ezt a  vasúti igazgatási szerv részére bejelentették vagy a  tevékenység folytatását 
a vasúti igazgatási szerv megtiltotta, a garanciaszerződés hatályát csak azt követően szüntethetik meg, hogy a vasúti 
igazgatási szervnél igazolták a következőket:
a) valamennyi, velük szemben bejelentett, nem vitatott vagy a  bíróság végrehajtható határozata által 

megalapozott kárigényt kielégítettek, valamint
b) az  egyéb, jogvita tárgyává tett kárigények vonatkozásában az  eljárás a  tevékenységet végzők marasztalása 

nélkül jogerősen befejeződött.
 (3) A  (2)  bekezdésben foglaltaktól eltérően a  tevékenységet végzők a  garanciaszerződés hatályát a  bejelentéshez 

kötött, vasútnak nem minősülő egyéb kötöttpályás közlekedési tevékenység felhagyását és ennek a  vasúti 
igazgatási szerv részére történő bejelentését vagy a  vasúti igazgatási szervnek a  tevékenység folytatását megtiltó 
határozata véglegessé válását követően bármikor megszüntethetik, ha velük szemben a  garanciaszerződés 
időbeli hatálya alatt bejelentett kárigény nem volt és erről a vasúti igazgatási szerv részére cégszerűen aláírt, vagy 
természetes személy esetén teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatot tesznek.

5. A kárfedezeti képesség igazolása

8. § (1) A vagyoni biztosítékra vonatkozó szerződés megkötését, valamint annak folyamatos hatályban tartását
a) a  biztosítási szerződés különös szerződési feltételeket tartalmazó része eredeti vagy közjegyző által 

hitelesített másolati példánya, a biztosítási kötvény eredeti vagy közjegyző által hitelesített másolati példánya 
és a  biztosítási díjjal rendezett időszakról – ideértve a  díjhalasztást is – a  biztosító által kiállított igazolás 
eredeti vagy közjegyző által hitelesített másolati példánya vagy

b) a garanciaszerződés eredeti vagy közjegyző által hitelesített másolat példánya
tanúsítja.
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 (2) Az (1) bekezdés szerinti igazolás tartalmazza
a) a szerződés azonosítóját (szerződésszám, kötvényszám),
b) a biztosító nevét, székhelyét és elérhetőségeit,
c) a szerződő biztosított teljes nevét, székhelyét és elérhetőségeit,
d) a kockázatviselés kezdetét és a biztosítási időszakot,
e) a biztosítási eseményt,
f ) a vállalt kockázatot, annak mértékét és területi hatályát,
g) az önrész formáját és mértékét,
h) a mentesüléseket, kizárásokat és záradékokat,
i) a kárrendezés, valamint a kártérítés kifizetésének módját,
j) a szerződés keltét,
k) a kötvényfeltételeket,
l) a biztosított tevékenység megnevezését.

 (3) Az  (1)  bekezdésben foglaltaktól eltérően a  vagyoni biztosítékra vonatkozó szerződés megkötését, valamint 
annak folyamatos hatályban tartását tanúsító iratokat a  tevékenységet végzők másolatban is benyújthatják, ha 
a benyújtással egyidejűleg nyilatkoznak arról, hogy a benyújtott másolat az eredetivel mindenben megegyezik.

6. Záró rendelkezések

9. §  Ez a rendelet 2018. január 1-jén lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 530/2017. (XII. 29.) Korm. rendelete
a hagyományőrzéssel és a néphagyomány gondozásával kapcsolatos állami szerv kijelöléséről, valamint 
a népi iparművészeti és a népművészeti alkotások minősítéséről

A Kormány a  muzeális intézményekről, a  nyilvános könyvtári ellátásról és a  közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 
100.  § (1)  bekezdés s) és t)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 15.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott 
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. §  E rendelet alkalmazásában:
1.  hagyományos tárgyalkotó népművészet: a  népművészet tárgyi örökség részét képező népművészeti ágban 

az autentikus tárgyalkotó hagyományok mentén végzett kézműves tevékenység;
2.  népi előadó-művészet: a  népművészet szellemi örökség részét képező népművészeti ágban az  autentikus 

folklórhagyományok mentén végzett előadó-művészeti tevékenység.

2. A hagyományőrzéssel és a néphagyomány gondozásával kapcsolatos szerv kijelölése és 
feladatellátásának szabályai

2. §  A Kormány a  muzeális intézményekről, a  nyilvános könyvtári ellátásról és a  közművelődésről szóló 1997. évi  
CXL. törvény (a továbbiakban: Kultv.) 87/B. §-ában meghatározott állami feladatok ellátására a Hagyományok Házát 
jelöli ki.

3. § (1) A Hagyományok Háza főigazgatója (a továbbiakban: főigazgató) mellett, a 6. és 9. §-ban meghatározott feladatok 
ellátása segítésének érdekében
a) a népi előadó-művészet területén, valamint
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b) a hagyományos tárgyalkotó népművészet és a népi iparművészet területén
tanácsadó testület (a továbbiakban együtt: testület) működik.

 (2) A testület véleményezi a minősítő cím adományozására irányuló kérelemhez mellékelt alkotásokat, és javaslatot tesz 
a főigazgatónak a minősítő címek adományozására.

 (3) A testület 9 tagból áll, tagjait és tagjai közül az elnökét a főigazgató, a népi iparművészet és a népművészet országos 
civil szervezeteivel történt egyeztetést követően, a  népi iparművészettel és a  népművészettel foglalkozó elméleti 
és gyakorlati szakemberek közül kéri fel öt év határozott időre. A testületi tagság a felkérés elfogadásával, az abban 
meghatározott feltételekkel jön létre, és a  tag főigazgató általi felmentésével, a  tag halálával vagy lemondásával 
szűnik meg.

 (4) A testület feladatkörében véleményezési és javaslattételi jogkörrel rendelkezik.
 (5) A  testület akkor határozatképes, ha tagjainak több mint a  fele jelen van, döntéseit szótöbbséggel hozza meg. 

Szavazategyenlőség esetén a testület elnökének szavazata dönt. A testület ügyrendjét a főigazgató állapítja meg, és 
a Hagyományok Háza honlapján közzé teszi.

4. § (1) Az 5., 7. és 8. §-ban meghatározott feladatok ellátása segítésének érdekében a  főigazgató eseti jelleggel minősítő 
zsűrit (a továbbiakban: zsűri) kér fel. A  zsűri véleményezi a  népi iparművészeti, a  hagyományos tárgyalkotó 
népművészeti és a  népi előadó-művészeti minősíttetés céljából megküldött vagy bejelentett alkotásokat, és 
javaslatot tesz a főigazgatónak az alkotás minősítési besorolására.

 (2) A  zsűri létszáma nem lehet kevesebb 5 főnél, tagjait és tagjai közül az  elnökét a  főigazgató a  népi iparművészet 
és a  népművészet országos szakmai szervezeteivel történt egyeztetést követően a  népi iparművészettel 
és a  népművészettel foglalkozó elméleti és gyakorlati szakemberek közül kéri fel. A  zsűritagság a  felkérés 
elfogadásával, az abban meghatározott feltételekkel jön létre, és a tag főigazgató általi felmentésével, a tag halálával 
vagy lemondásával szűnik meg.

 (3) A zsűri feladatkörében véleményezési és javaslattételi jogkörrel rendelkezik.
 (4) A  zsűri akkor határozatképes, ha tagjainak több mint a  fele jelen van, döntéseit szótöbbséggel hozza meg. 

Szavazategyenlőség esetén a zsűri elnökének szavazata dönt.
 (5) A zsűri működésére vonatkozó részletes szabályokat a főigazgató állapítja meg.

3. A népi előadó-művészeti alkotások minősítése és minősítő cím adományozása

5. § (1) A  népművészeti alkotás a  népi előadó-művészet terén nyújtott alkotói teljesítményre tekintettel  
a  (2)–(4)  bekezdésben meghatározott feltételeknek történő megfelelése esetén Nagy Páva vagy Páva minősítési 
besorolást kaphat.

 (2) A  népi előadó-művészeti alkotások minősítésének kritériumai a  szakmai, művészeti teljesítményen alapuló 
közösségteremtés, a  népi előadó-művészet továbbéltetésében betöltött szerep, a  magyar nemzeti, illetve 
magyarországi nemzetiségi kulturális identitás és népművészeti hagyományok őrzésének komplexitása, a kulturális 
érték- és mintaközvetítés jelentősége, az előadóművészi színvonal és a folklorisztikai hitelesség.

 (3) Nagy Páva minősítési besorolást kap az a népi előadó-művészeti alkotás, amely egyedi jellegű, kiemelkedő művészi 
értéken és magas színvonalon jeleníti meg a  magyar, illetve valamely magyarországi nemzetiséghez köthető 
népművészet hagyományait, a  hagyományos stíluselemeket, technikai megvalósítása, előadói színvonala és 
folklorisztikai hitelessége kifogástalan.

 (4) Páva minősítési besorolást kap az  a  népi előadó-művészeti alkotás, amely esztétikai és technikai szempontból is 
színvonalasan, folklorisztikailag hitelesen jeleníti meg a hagyományos stíluselemeket.

6. § (1) Annak a  természetes személynek vagy szervezetnek, aki vagy amely a  népi előadó-művészeti alkotását 
az 1. melléklet A) pontja szerinti foglalkozási ágakban az 5. § szerint minősítteti, a (2)–(5) bekezdés szerinti minősítő 
cím adományozható.

 (2) Nagy Pávás Népi Előadóművész minősítő cím adományozható annak a  kiemelkedő népi előadó-művészeti 
teljesítményt felmutató természetes személynek, aki népi előadó-művészeti teljesítményére Nagy Páva minősítést 
kapott, és
a) Népművészet Mestere vagy Népművészet Ifjú Mestere kitüntető címmel rendelkezik,
b) Kossuth-díjban, állami díjban vagy a  kultúráért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) által 

adományozható művészeti díjban részesült, vagy
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c) országos szakmai szervezet által szervezett és a  testület ügyrendjében elismert – a  minősítő cím 
adományozására irányuló kérelmet megelőző három éven belül szerzett – minősítés két legmagasabb 
fokozatának egyikével rendelkezik.

 (3) Nagy Pávás Népi Előadó-művészeti Együttes minősítő cím adományozható annak a  kiemelkedő népi 
előadó-művészet teljesítményt felmutató szervezetnek, amely népi előadó-művészeti teljesítményére Nagy Páva 
minősítést kapott, és
a) legalább két tagja Népművészet Mestere vagy Népművészet Ifjú Mestere kitüntető címmel rendelkezik,
b) Kossuth-díjban, állami díjban vagy a miniszter által adományozható művészeti díjban részesült, vagy
c) országos szakmai szervezet által szervezett és a  testület ügyrendjében elismert – a  minősítő cím 

adományozására irányuló kérelmet megelőző három éven belül szerzett – minősítés két legmagasabb 
fokozatának egyikével rendelkezik.

 (4) Pávás Népi Előadóművész minősítő cím adományozható annak a  jelentős népi előadó-művészet teljesítményt 
felmutató természetes személynek, aki
a) előadó-művészeti teljesítményére Páva minősítést kapott, és
b) országos szakmai szervezet által szervezett és a  testület ügyrendjében elismert – a  minősítő cím 

adományozására irányuló kérelmet megelőző három éven belül szerzett – minősítéssel rendelkezik.
 (5) Pávás Népi Előadó-művészeti Együttes minősítő cím adományozható annak jelentős népi előadó-művészet 

teljesítményt felmutató szervezetnek, amely
a) előadó-művészeti teljesítményére Páva minősítést kapott, és
b) országos szakmai szervezet által szervezett és a  testület ügyrendjében elismert – a  minősítő cím 

adományozására irányuló kérelmet megelőző három éven belül szerzett – minősítéssel rendelkezik.

4. A hagyományos tárgyalkotó népművészeti alkotások minősítése

7. § (1) A  népművészeti alkotás a  hagyományos tárgyalkotó népművészet terén végzett alkotói tevékenységre tekintettel 
a (3) és (4) bekezdésben meghatározott feltételeknek történő megfelelés esetén Hagyományos Mesterremek vagy 
Hagyományos Míves Termék kategóriájú minősítési besorolást kaphat.

 (2) A  hagyományos tárgyalkotó népművészeti alkotások minősítésének kritériuma a  tárgy tartalma, néprajzi 
hagyománya és esztétikai értékei, egykori és a  jelenlegi funkciója, valamint az  alkalmazott technika és a  kivitel 
minősége, az  autentikus tárgyalkotó hagyományok mentén megvalósult alkotótevékenység. A  kritériumok 
mérlegelése alapján a  2.  melléklet szerinti hagyományos tárgyalkotó népművészeti alkotás a  (3)–(5)  bekezdés 
szerint minősíthető.

 (3) Hagyományos Mesterremek kategóriába kell sorolni az  olyan egyedi jellegű, kiemelkedő művészi értékű 
hagyományos tárgyalkotó népművészeti alkotást, amely magas esztétikai színvonalon jeleníti meg a magyar, illetve 
a magyarországi nemzetiségi népművészet hagyományait, a hagyományos stíluselemeket, technikai megvalósítása 
kifogástalan.

 (4) Hagyományos Míves Termék kategóriába kell sorolni a magyar, illetve a magyarországi nemzetiségek népművészeti 
jellegzetességeit magán viselő, a  hagyományos tárgyalkotó népművészeti tárgyak minősítési kritériumának 
megfelelő, technikai szempontból is színvonalas hagyományos tárgyalkotó népművészeti alkotást, amely 
megjeleníti a hagyományos stíluselemeket.

 (5) Jelölés nélküli zsűriszámot kap a  színvonalas ajándéktárgynak minősülő hagyományos tárgyalkotó népművészeti 
alkotás, amely sokszorosításra alkalmas, kevés kézi erejű munkával előállítható, ugyanakkor technikájában, 
stílusában és gondolkodásmódjában egyértelműen az autentikus hagyományokat követi.

5. A népi iparművészeti alkotások minősítése

8. § (1) A népi iparművészet terén nyújtott teljesítményre tekintettel a népi iparművészeti alkotás, a (3) és (4) bekezdésben 
meghatározott feltételeknek történő megfelelés esetén Modern Mesterremek vagy Modern Míves Termék 
kategóriájú minősítési besorolást kaphat.

 (2) A  népi iparművészeti alkotások minősítésének kritériuma a  tárgy tartalma, néprajzi hagyománya és esztétikai 
értékei, egykori és a  jelenlegi funkciója, valamint az  alkalmazott technika és a  kivitel minősége. A  kritériumok 
mérlegelése alapján a 2. melléklet szerinti népi iparművészeti alkotás a (3)–(5) bekezdés szerint minősíthető.

 (3) Modern Mesterremek kategóriába kell sorolni az  olyan egyedi jellegű, kiemelkedő művészi értékű népi 
iparművészeti alkotást, amely magasabb esztétikai színvonalon fejleszti tovább a  magyar, illetve a  magyarországi 
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nemzetiségi népművészet hagyományait, technikai megvalósítása kifogástalan, és megfogalmazásában 
hangsúlyosak az  újítások, a  modern törekvések, ugyanakkor az  iparművészeti jelleg ellenére a  gyökerei 
egyértelműen a népművészet hagyományaihoz köthetők.

 (4) Modern Míves Termék kategóriába kell sorolni a  magyar, illetve a  magyarországi nemzetiségi népművészet 
jellegzetességeit magán viselő, a  népi iparművészeti tárgyak minősítési kritériumának megfelelő, technikai 
szempontból is színvonalas népi iparművészeti alkotást, amely megfogalmazásában hangsúlyosak az  újítások, 
a  modern törekvések, ugyanakkor az  iparművészeti jelleg ellenére a  gyökerei egyértelműen a  népművészet 
hagyományaihoz köthetők.

 (5) Jelölés nélküli zsűriszámot kap a  színvonalas ajándéktárgynak minősülő népi iparművészeti alkotás, amely 
sokszorosításra alkalmas, kevés kézi erejű munkával előállítható, ugyanakkor technikájában, stílusában és 
gondolkodásmódjában egyértelműen a népművészet hagyományait viszi tovább újragondolt formában.

6. A hagyományos tárgyalkotó népművészeti és népi iparművészeti alkotásokhoz kapcsolódó minősítő 
cím adományozása

9. § (1) Népi Tárgyalkotó Iparművész minősítő cím adományozható annak a  természetes személynek, aki népi 
iparművészeti, illetve hagyományos tárgyalkotó népművészeti alkotásait az  1.  melléklet B)  pontja szerinti 
foglalkozási ágakban, a 7., illetve 8. §-ban meghatározott eljárásban minősítteti.

 (2) A  Népi Tárgyalkotó Iparművész minősítés feltétele, hogy az  alkotó a  minősítést megelőző három évben 
a 3. mellékletben meghatározott számú és besorolású minősített népi iparművészeti alkotással vagy hagyományos 
tárgyalkotó népművészeti alkotással rendelkezzen.

 (3) Népi Tárgyalkotó Iparművész Szervezet minősítő cím adományozható annak a  szervezetnek, amely a  Népi 
Tárgyalkotó Iparművész minősítő címmel rendelkező természetes személy tulajdonosa, tagja vagy alkalmazottja 
által előállított, az  (1)  bekezdésben foglalt feltételeknek megfelelő hagyományos tárgyalkotó népművészeti, népi 
iparművészeti alkotásokat állít elő.

7. A minősítési és a minősítő cím adományozási eljárások közös eljárási szabályai

10. § (1) Az 5–9. §-ban meghatározott eljárásokban a főigazgató országos hatáskörű hatóságként jár el.
 (2) A kérelmet a főigazgatónál kell benyújtani.
 (3) A népi iparművészeti alkotás, a hagyományos tárgyalkotó népművészeti alkotás és a népi előadó-művészeti alkotás 

minősítési eljárása esetén a  benyújtott kérelem szakmai szempontú értékelését a  zsűri végzi. A  zsűri a  kérelem 
benyújtását követő 30 napon belül javaslatát megküldi a főigazgató részére.

 (4) A  zsűri szakmai értékeléséről készült jegyzőkönyv kötelező adatait népi iparművészeti alkotás és hagyományos 
tárgyalkotó népművészeti alkotás esetében a 4. melléklet, népi előadó-művészeti alkotás esetében az 5. melléklet 
tartalmazza.

 (5) A Népi Tárgyalkotó Iparművész, a Népi Tárgyalkotó Iparművész Szervezet, a Nagy Pávás Népi Előadóművész, a Nagy 
Pávás Népi Előadó-művészeti Együttes, a  Pávás Népi Előadóművész, valamint a  Pávás Népi Előadó-művészeti 
Együttes minősítő cím (a továbbiakban együtt: minősítő cím) adományozási eljárás esetén a  benyújtott kérelem 
szakmai szempontú értékelését a  testület végzi. A  testület a  kérelmet értékeli, és a  kérelemről annak benyújtását 
követő 30 napon belül rövid, szöveges értékelést készít a főigazgató részére.

 (6) A minősítő cím adományozásáról a testület véleményének figyelembevételével a főigazgató határoz.

8. Az egyes minősítési és minősítő cím adományozási eljárások különös eljárási szabályai

11. § (1) A  népi előadó-művészeti alkotás minősítését a  6.  mellékletben meghatározott adattartalmú kérelemben kell 
kezdeményezni. A  kérelemhez mellékelni kell a  minősíttetni kívánt alkotás videófelvételét. A  minősíttetni kívánt 
alkotások személyes gyakorlati bemutatására a  főigazgató – az  illetékes testület javaslatára – évente legalább két 
alkalommal minősítő zsűrit szervez.

 (2) A  népi előadó-művészeti teljesítmény minősítése tárgyában a  zsűri javaslata figyelembevételével a  főigazgató 
határoz. A határozat tartalmazza a népi előadó-művészeti alkotás azonosítását lehetővé tevő zsűriszámot.

12. § (1) A  hagyományos tárgyalkotó népművészeti alkotás és a  népi iparművészeti alkotás minősítését a  7.  mellékletben 
meghatározott adattartalmú kérelemben kell kezdeményezni. A  kérelemhez mellékelni kell a  minősíttetni kívánt 
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alkotást, vagy ha annak a helyszínre történő szállítása és bemutatása fizikai nehézségbe ütközik, úgy a minősítendő 
alkotásról készített fotódokumentációt. Indokolt esetben a zsűri a helyszínen is megtekintheti az alkotást.

 (2) A  hagyományos tárgyalkotó népművészeti alkotás és a  népi iparművészeti alkotás minősítése tárgyában a  zsűri 
javaslata figyelembevételével a  főigazgató határoz. A  határozat tartalmazza a  népi iparművészeti alkotás vagy 
a  hagyományos tárgyalkotó népművészeti alkotás azonosítását lehetővé tevő zsűriszámot, valamint a  „népi 
iparművészeti alkotás” vagy a „hagyományos tárgyalkotó népművészeti alkotás” jelölés használati jogára vonatkozó 
megállapítást.

 (3) A  zsűriszámmal rendelkező termék értékesítésénél az  általános forgalmi adóról szóló törvényben foglaltak szerint 
kell eljárni, és a minősített alkotást el kell látni a népi iparművészeti vagy a hagyományos tárgyalkotó népművészeti 
védjeggyel.

13. § (1) A Nagy Pávás Népi Előadóművész és a Pávás Népi Előadóművész minősítő cím adományozását a 8. mellékletben, 
a  Nagy Pávás Népi Előadó-művészeti Együttes és a  Pávás Népi Előadó-művészeti Együttes minősítő cím 
adományozását a 9. mellékletben meghatározott adattartalommal kell kérelmezni.

 (2) A  Népi Tárgyalkotó Iparművész minősítő cím adományozását a  8.  mellékletben, a  Népi Tárgyalkotó Iparművész 
Szervezet minősítő cím adományozását a 9. mellékletben meghatározott adattartalommal kell kérelmezni.

9. A minősítő címek hatósági igazolványa

14. § (1) A főigazgató a minősítő címről hivatalból hatósági igazolványt (a továbbiakban: igazolvány) állít ki.
 (2) Természetes személy esetén az igazolvány tartalmazza:

a) az igazolvány számát,
b) a jogosult nevét,
c) a jogosult anyja születési családi és utónevét,
d) a jogosult lakóhelyét,
e) a foglalkozási ágat,
f ) a  Népi Tárgyalkotó Iparművésznek, Nagy Pávás Népi Előadóművésznek vagy Pávás Népi Előadóművésznek 

való elismerés tényét,
g) a minősítés megszerzésének dátumát,
h) a főigazgató aláírását és Hagyományok Háza hivatalos bélyegzőjének lenyomatát,
i) az igazolvány hatályosságának dátumát.

 (3) Szervezet esetén az igazolvány tartalmazza:
a) az igazolvány számát,
b) a szervezet nevét, cégnevét,
c) a szervezet azonosítására alkalmas bírósági végzés, cégbejegyzés, alapító okirat számát,
d) a szervezet székhelyét és bejegyzett telephelyét,
e) a minősítés alapjául szolgáló foglalkozási ágat,
f ) a  Népi Tárgyalkotó Iparművész Szervezetnek, Nagy Pávás Népi Előadó-művészeti Együttesnek vagy Pávás 

Népi Előadó-művészeti Együttesnek való elismerés tényét,
g) a  6.  § (3)  bekezdése vagy a  9.  § (3)  bekezdése szerinti természetes személy nevét, a  szervezetben 

betöltött tulajdonosi, tagi vagy alkalmazotti pozícióját, a  (2)  bekezdés szerinti igazolványának számát és 
hatályosságának idejét,

h) a minősítés megszerzésének dátumát,
i) a főigazgató aláírását és a Hagyományok Háza hivatalos bélyegzőjének lenyomatát,
j) az igazolvány hatályosságának dátumát.

 (4) Az  igazolvány – a  (6)  bekezdésben meghatározott kivétellel – öt évre adható ki, érvényességi ideje legfeljebb 
három alkalommal öt-öt évre meghosszabbítható. A meghosszabbításra irányuló eljárásra az  igazolvány kiadására 
vonatkozó rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni.

 (5) Az  igazolvány meghosszabbításának feltétele, hogy a  minősítő cím jogosultja az  igazolvány kiállítását követő öt 
évben alkotásait minősítteti, amelynek során
a) népi iparművészeti alkotás vagy hagyományos tárgyalkotó népművészeti alkotás esetén legalább két 

alkotás Modern Mesterremek vagy Hagyományos Mesterremek és négy alkotás Modern Míves Termék vagy 
Hagyományos Míves Termék minősítést kapott, vagy
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b) népi előadó-művészet esetén előadó-művészeti alkotása legalább egy alkalommal Nagy Páva és két 
alkalommal Páva minősítést kapott.

 (6) Természetes személy részére az  igazolványt a negyedik alkalommal történő meghosszabbítás esetén határozatlan 
időre kell kiadni.

 (7) Az  ezen alcímben nem szabályozott eljárási kérdések tekintetében az  általános közigazgatási rendtartásról szóló 
törvény rendelkezéseit alkalmazni kell.

10. A minősítő címek nyilvántartása

15. § (1) A minősítő címek Kultv. 87/C. §-a szerinti nyilvántartását (a továbbiakban: nyilvántartás) a főigazgató vezeti.
 (2) A főigazgató a nyilvántartást a Hagyományok Háza honlapján közzéteszi.

16. § (1) A minősítő cím jogosultja a nyilvántartás tekintetében rá vonatkozó adatok megváltozását köteles a főigazgatónak 
a változást követő 30 napon belül bejelenteni.

 (2) A nyilvántartásból a főigazgató törli
a) a természetes személyt vagy szervezetet, az erre irányuló kérelme esetén,
b) a természetes személyt vagy szervezetet az igazolvány érvényességi ideje lejártával hivatalból,
c) a szervezetet a megszűnése esetén.

11. Záró rendelkezések

17. §  Ez a rendelet 2018. január 1-jén lép hatályba.

18. § (1) A népi iparművészettel kapcsolatos állami feladatokról szóló 31/2011. (III. 17.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 
és a népi iparművészettel és a népmesekincs gondozásával kapcsolatos állami feladatokról szóló 83/2017. (IV. 10.) 
Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) alapján kiállított „Népi Iparművész” minősítő címről szóló hatósági igazolvány 
a benne foglalt időtartamig hatályos.

 (2) Az R1. és az R2. alapján minősített népi iparművészeti alkotásokat a 3. melléklet szerinti darabszám számítása során 
figyelembe kell venni.

 (3) Az R1. és az R2. alapján adományozott Népi Iparművész minősítő címet a 9. § (3) bekezdése szerinti minősítő címre 
jogosító feltételként figyelembe kell venni.

19. §  Hatályát veszti a  népi iparművészettel és a  népmesekincs gondozásával kapcsolatos állami feladatokról szóló 
83/2017. (IV. 10.) Korm. rendelet.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet az 530/2017. (XII. 29.) Korm. rendelethez

A hagyományos tárgyalkotó népművészet, a népi iparművészet és a népi előadó-művészet 
foglalkozási ágai

A) Foglalkozási ágak a népi előadó-művészet területén:

 1.  Néptáncos (szóló és együttesi formában)
 2.  Vokális népi énekes (szóló és együttesi formában)
 3.  Hangszeres népzenész (szóló és együttesi formában)
 4.  Népmesemondó
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B) Foglalkozási ágak a népi iparművészet és a hagyományos tárgyalkotó népművészet területén:

 1.  Bocskorkészítő
 2.  Bognár
 3.  Bőrműves
 4.  Cserépkályha- és kemencekészítő
 5.  Csipkekészítő
 6.  Csizmadia
 7.  Csuhéfonó
 8.  Faműves
 9.  Fafaragó
 10.  Faszobrász
 11.  Fazekas
 12.  Festettbútor-készítő
 13.  Fonottbútor-készítő
 14.  Gyertyamártó
 15.  Gyékényfonó
 16.  Gyöngyfűző
 17.  Halászháló-készítő
 18.  Hímestojás-festő
 19.  Hímző
 20.  Kalapos
 21.  Kádár
 22.  Kékfestő
 23.  Késes
 24.  Kosárfonó
 25.  Kovács
 26.  Kötélverő
 27.  Mézeskalács-készítő
 28.  Nemezkészítő
 29.  Népihangszer-készítő
 30.  Népijáték-készítő
 31.  Népviseleti baba-készítő
 32.  Népiékszer-készítő
 33.  Papucskészítő
 34.  Paszománykészítő és gombkötő
 35.  Pintér
 36.  Rézműves
 37.  Szalmafonó
 38.  Szíjgyártó-nyerges
 39.  Szűcs
 40.  Szűrhímző
 41.  Szűrrátét-készítő
 42.  Szövő
 43.  Viselet-készítő
 44.  Tetőfedő: nádazó, fazsindely-, zsúptető-készítő
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2. melléklet az 530/2017. (XII. 29.) Korm. rendelethez

Hagyományos tárgyalkotó népművészeti alkotássá, népi iparművészeti alkotássá minősíthető 
termékek

 1.  Bognármunkák, kerék és kocsi
 2.  Bőrműves-tárgyak
 3.  Cserépkályha és kemence
 4.  Csipke
 5.  Építmények és köztéri alkotások: épületdísz, kapu, kerítés, játszótér, emlékoszlop, síremlék, nád, zsúpszalma-, 

fazsindelytető stb.
 6.  Festett, faragott bútor
 7.  Faragott fa, csont, szaru
 8.  Fazekas munka
 9.  Fonott és szőtt használati tárgyak: vessző, gyékény, csuhé, nád, szalma
 10.  Halászháló, kötél
 11.  Hímes tojás
 12.  Hímzés
 13.  Kádár és pintér munkák
 14.  Kékfestő textíliák
 15.  Kalap
 16.  Kés
 17.  Kovács- és rézműves termékek
 18.  Lószerszámok, nyergek
 19.  Mártott gyertya
 20.  Mézeskalács
 21.  Naiv szobrok
 22.  Nemez
 23.  Népi ékszer (rekesz zománc, gyöngy)
 24.  Népi hangszer
 25.  Népi játék
 26.  Népviseleti baba
 27.  Papucs, bocskor, csizma, cipő
 28.  Paszomány és kötött gomb
 29.  Szűcs- és szűrmunkák
 30.  Szűrrátét
 31.  Szőttes
 32.  Viselet
 33.  Ajándéktárgyak

3. melléklet az 530/2017. (XII. 29.) Korm. rendelethez

A Népi Tárgyalkotó Iparművész minősítő címhez szükséges alkotások kategóriánkénti megoszlása

Népi Tárgyalkotó Iparművész minősítő cím feltétele 5 db Hagyományos Mesterremek vagy Modern Mesterremek 
kategóriába besorolt alkotás, valamint Hagyományos Míves Termék vagy Modern Míves Termék kategóriában 
a következő darabszámú alkotás:

 1.  Bognármunkák, kerék- és kocsi – 15 db
 2.  Bőrműves-tárgyak – 30 db
 3.  Cserépkályha és kemence – 15 db
 4.  Csipke – 30 db
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 5.  Építmények és köztéri alkotások: épületdísz, kapu, kerítés, játszótér, emlékoszlop, síremlék, nád-, zsúpszalma-, 
fazsindelytető stb. – 20 db

 6.  Festett, faragott bútor – 20 db
 7.  Faragott fa, csont, szaru – 30 db
 8.  Fazekas munka – 30 db
 9.  Fonott és szőtt használati tárgyak: vessző, gyékény, csuhé, nád, szalma – 30 db
 10.  Halászháló, kötél – 15 db
 11.  Hímes tojás – 30 db
 12.  Hímzés – 30 db
 13.  Kádár és pintér munkák – 15 db
 14.  Kékfestő textíliák – 30 db
 15.  Kalap – 20 db
 16.  Kés – 30 db
 17.  Kovács- és rézműves termékek – 30 db
 18.  Lószerszámok, nyergek – 15 db
 19.  Mártott gyertya – 30 db
 20.  Mézeskalács – 30 db
 21.  Naiv szobrok – 30 db
 22.  Nemez – 30 db
 23.  Népi ékszer (rekesz zománc, gyöngy) – 30 db
 24.  Népi hangszer – 15 db
 25.  Népi játék – 30 db
 26.  Népviseleti baba – 25 db
 27.  Papucs, bocskor, csizma, cipő – 20 db
 28.  Paszomány és kötött gomb – 20 db
 29.  Szűcs és szűr munkák – 15 db
 30.  Szűrrátét – 30 db
 31.  Szőttes – 30 db
 32.  Viselet – 25 db

Az ajándéktárgy nem Népi Tárgyalkotó Iparművész minősítő címre jogosító kategória, azonban 10 db jelölés nélküli 
zsűriszám kivált 1 db Hagyományos Míves Termék, illetve Modern Míves Termék besorolást.

4. melléklet az 530/2017. (XII. 29.) Korm. rendelethez

A Hagyományos Tárgyalkotó Népművészeti és Népi Iparművészeti Zsűri minősítési jegyzőkönyvének 
adattartalma

 1.  Adatok:
1.1.  a kérelmező neve
1.2.  a kérelmező címe
1.3.  a tervező neve
1.4.  a tervező címe
1.5.  a kérelmező megjegyzése
1.6.  a benyújtott alkotás

1.6.1.  megnevezése
1.6.2.  mérete
1.6.3.  alapanyaga
1.6.4.  színállása
1.6.5.  díszítménye, stílusa
1.6.6.  szakága
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 2.  Javaslat:
2.1.  zsűriszám
2.2.  éves előállítható példányszám
2.3.  a zsűri javaslata az alkotás minősítésére
2.4.  dátum és a kérelem benyújtójának aláírása
2.5.  dátum, pecsétnyomat, a zsűri nevében aláírás

5. melléklet az 530/2017. (XII. 29.) Korm. rendelethez

A Népi Előadó-művészeti Zsűri minősítési jegyzőkönyvének adattartalma

 1.  Adatok:
1.1.  a kérelmező neve
1.2.  a kérelmező címe
1.3.  a koreográfus/szerző (zenei) neve
1.4.  a koreográfus/szerző (zenei) címe
1.5.  a kérelmező megjegyzése
1.6.  a produkció címe, megnevezése
1.7.  a produkció szakági besorolása

 2.  Javaslat:
2.1.  a zsűri javaslata, a produkció minősítési besorolása
2.2.  dátum és a kérelem benyújtójának aláírása
2.3.  dátum, pecsét, a zsűri nevében aláírás

6. melléklet az 530/2017. (XII. 29.) Korm. rendelethez

A népi előadó-művészeti alkotás minősítés iránti kérelem adattartalma

 1.  A kérelmező/kérelmező szervezet neve
 2.  A kérelmező születési helye, ideje/benyújtó szervezet létrehozásának éve, helye
 3.  A kérelmező anyja neve
 4.  A kérelmező/kérelmező szervezet lakcíme/székhelye

4.1.  település
4.2.  közterület neve és típusa, házszám
4.3.  irányítószám

 5.  Szervezet esetén a képviselő neve, elérhetősége
 6.  Telefonszám (munkaidőben elérhető)
 7.  Koreográfus/szerző (zenei) neve
 8.  Koreográfus/szerző (zenei) címe

8.1.  település
8.2.  közterület neve és típusa, házszám
8.3.  irányítószám

 9.  A kérelmező esetleges megjegyzése
 10.  Szakág
 11.  Az alkotás (produkció) címe
 12.  A benyújtott alkotás részletezése, tájegységi, etnikai jellemzők tekintetében is
 13.  Nyilatkozat a szerzői jogokról
 14.  Dátum
 15.  A kérelmező aláírása/szervezet esetén a képviselő aláírása, szervezet bélyegzője



39030 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2017. évi 231. szám 

7. melléklet az 530/2017. (XII. 29.) Korm. rendelethez

A hagyományos tárgyalkotó népművészeti alkotás vagy népi iparművészeti alkotás minősítése iránti 
kérelem adattartalma

 1.  Tárgykör: népi iparművészet/hagyományos tárgyalkotó népművészet (a megfelelő rész aláhúzandó)
 2.  Adatok:

2.1.  A kérelmező/kérelmező szervezet neve
2.2.  A kérelmező születési helye, ideje
2.3.  A kérelmező anyja neve
2.4.  A kérelmező/kérelmező szervezet lakcíme/székhelye

2.4.1.  település
2.4.2.  közterület neve és típusa, házszám
2.4.3.  irányítószám

2.5.  Telefonszám (munkaidőben elérhető)
2.6.  Tervező neve
2.7.  Tervező címe

2.7.1.  település
2.7.2.  közterület neve és típusa, házszám
2.7.3.  irányítószám

2.8.  A kérelmező esetleges megjegyzése
2.9.  Szakág
2.10.  Benyújtott alkotás részletezése, tájegységi, etnikai jellemzők tekintetében is

2.10.1.  megnevezése
2.10.2.  mérete (cm-ben)
2.10.3.  alapanyaga
2.10.4.  színe
2.10.5.  díszítmény stílusa
2.10.6.  forrása
2.10.7.  éves előállítható példányszáma

2.11.  Nyilatkozat a szerzői jogokról
2.12.  Nyilatkozat arról, hogy a  kérelmező a  minősítést követő 30 napon belül gondoskodik a  benyújtott alkotás 

elszállításáról.
2.13.  Dátum
2.14.  A kérelmező aláírása

8. melléklet az 530/2017. (XII. 29.) Korm. rendelethez

A Nagy Pávás Népi Előadóművész és Pávás Népi Előadóművész, valamint Népi Tárgyalkotó Iparművész 
minősítő cím iránti kérelem adattartalma

 1.  A kérelmező természetes személyazonosító adatai:
1.1.  Név
1.2.  Születési név
1.3.  Születési hely
1.4.  Születési idő
1.5.  Anyja neve

 2.  A kérelmező elérhetősége:
2.1.  Értesítési cím (irányítószámmal)
2.2.  Telefonszám
2.3.  E-mail-cím
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 3.  A minősítő címhez szükséges adatok:
3.1.  Foglalkozási ág
3.2.  Nagy Pávás Népi Előadóművész és Pávás Népi Előadóművész minősítő cím esetén a  6.  § (2)  bekezdés 

a)–c) pontja szerinti és (4) bekezdés b) pontja szerinti további elismerés, díj felsorolása
 4.  Kérelemhez csatolandó dokumentumok:

4.1.  Szakmai önéletrajz egy példányban
4.2.  Személyazonosításra alkalmas igazolvány és lakcímkártya másolata
4.3.  Két db 3,5×4,5 cm-es igazolványkép
4.4.  Nagy Pávás Népi Előadóművész és Pávás Népi Előadóművész minősítő cím esetén a 3.2. pont szerinti díjak, 

minősítések igazolása

9. melléklet az 530/2017. (XII. 29.) Korm. rendelethez

A Nagy Pávás Népi Előadó-művészeti Együttes, Pávás Népi Előadó-művészeti Együttes, valamint Népi 
Tárgyalkotó Iparművész Szervezet minősítő cím iránti kérelem adattartalma

 1.  A kérelmező szervezet azonosító adatai:
1.1.  Név, cégnév
1.2.  Szervezeti forma
1.3.  Nyilvántartásba vételi szám, cégjegyzék szám, alapító okirat szám
1.4.  Székhely
1.5.  Bejegyzett telephely

 2.  A kérelmező elérhetősége:
2.1.  Képviseletre jogosult neve
2.2.  Telefonszám
2.3.  E-mail-cím

 3.  A minősítő címhez szükséges adatok:
3.1.  Foglalkozási ág
3.2.  Nagy Pávás Népi Előadó-művészeti Együttes és Pávás Népi Előadó-művészeti Együttes minősítő cím esetén 

a 6. § (3) bekezdés a)–c) pontja szerinti és (5) bekezdés b) pontja szerinti további elismerés, díj felsorolása
 4.  Kérelemhez csatolandó dokumentumok:

4.1.  a szervezet tevékenységének bemutatása a képviseletre jogosult által aláírva
4.2.  a kérelmező szervezet hivatalos logójának fényképe (amennyiben van)
4.3.  Nagy Pávás Népi Előadó-művészeti Együttes és Pávás Népi Előadó-művészeti Együttes minősítő cím esetén 

a 3.2. pont szerinti díjak, minősítések igazolása
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IX. Határozatok Tára

A Kormány 2122/2017. (XII. 29.) Korm. határozata
a családi otthonteremtési kedvezmény igénybevételének jelentős egyszerűsítéséhez szükséges kormányzati 
intézkedésekről

A Kormány a családi otthonteremtési kedvezményhez való hozzájutás feltételeinek egyszerűsítése, az  igénybevevők 
adminisztratív terheinek csökkentése érdekében
 1. felhívja az  igazságügyi minisztert, hogy a  nemzetgazdasági miniszter és az  emberi erőforrások minisztere 

bevonásával vizsgálja meg az igénylők vonatkozásában a nyilatkozati elv széles körű érvényesítésének lehetőségét, 
oly módon, hogy a családi otthonteremtési kedvezmény igényléséhez kizárólag a társadalombiztosítási jogviszony 
igazolására szolgáló okirat csatolására legyen szükség;

Felelős: igazságügyi miniszter 
nemzetgazdasági miniszter 
emberi erőforrások minisztere

Határidő: azonnal
 2. felhívja az  igazságügyi minisztert, hogy a  nemzetgazdasági miniszter és az  emberi erőforrások minisztere 

bevonásával készítsen előterjesztést azokról a  szükséges jogszabály-módosításokról, amelyek biztosítják 
az  1.  pont szerinti széles körű nyilatkozattétel érvényre juttatását annak érdekében, hogy az  igénylők kérelmei 
2018. február 15. napjától ezen ügyintézési eljárásrend alapján kerüljenek elbírálásra.

Felelős: igazságügyi miniszter 
nemzetgazdasági miniszter 
emberi erőforrások minisztere

Határidő: 2018. január 15.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 2123/2017. (XII. 29.) Korm. határozata
a hazai orvostechnológiai ipar fejlesztéséről

A Kormány a  Magyarországon 100 éve ipari termelést folytató, 2018-ban centenáriumát ünneplő, jelentős hazai innovációs 
potenciállal bíró orvostechnológiai ipar fejlesztése érdekében felhívja
 1. az emberi erőforrások miniszterét, hogy a  hazai közfinanszírozott egészségügyi ellátórendszer orvostechnológiai 

eszközszükségletét a 2018–2020. időszakra vonatkozóan mérje fel;
Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2018. május 1.

 2. a nemzetgazdasági minisztert, hogy az  emberi erőforrások minisztere bevonásával az  1.  pont szerinti felmérés 
keretében az orvostechnológiai eszközök kínálati bázisának feltérképezése érdekében mérje fel azokat az innovatív, 
hazai gyártóbázison fejlesztés alatt álló vagy már előállított orvostechnológiai termékeket, amelyek piacra vihetők 
mind a hazai ellátó rendszerben, mind exportképes termékként;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
 emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2018. május 1.
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 3. az emberi erőforrások miniszterét, hogy a nemzetgazdasági miniszter bevonásával a 2017/745 és a 2017/746 európai 
parlamenti és tanácsi rendeletekben meghatározott termékazonosító és nyomon követési rendszer működtetése 
érdekében készítsen ütemtervet és a bevezetéshez szükséges forrásokat mérje fel;

Felelős: emberi erőforrások minisztere
 nemzetgazdasági miniszter
Határidő: 2018. október 31.

 4. a külgazdasági és külügyminisztert, hogy az  MNKH Magyar Nemzeti Kereskedőház Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság és a  szakmai szervezetek bevonásával vizsgálja meg azokat az  ágazatspecifikus eszközöket, 
amelyek segítségével a hazai orvostechnológiai ágazat versenyképes termékeinek külföldi piacra történő eljuttatása 
elősegíthető;

Felelős: külgazdasági és külügyminiszter
Határidő: 2018. május 1.

 5. az emberi erőforrások miniszterét, hogy a  nemzetgazdasági miniszter bevonásával az  orvostechnológiai ipar 
várható munkaerő-szükségletét figyelembe véve dolgozzon ki cselekvési tervet a  vonatkozó mérnökképzés és 
szakképzés hiányterületeinek fejlesztésére, különös tekintettel a duális képzésre;

Felelős: emberi erőforrások minisztere
 nemzetgazdasági miniszter
Határidő: 2018. október 31.

 6. a katasztrófák elleni védekezésért való felelősségi körében eljáró belügyminisztert, hogy a  nemzetgazdasági 
miniszter és az  emberi erőforrások minisztere bevonásával határozza meg a  szükségleteknek megfelelő 
orvostechnológiai innovatív hazai fejlesztéssel és gyártással megvalósítható mobil biolabor rendszerigényeket, és 
határozza meg az ehhez szükséges költségek és források nagyságát a meglévő keretek között;

Felelős: belügyminiszter
 nemzetgazdasági miniszter
 emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2018. április 30.

 7. a nemzetgazdasági minisztert, hogy a  Miniszterelnökséget vezető miniszter bevonásával vizsgálja meg az  ágazati 
szereplők együttműködésének megerősítésével az  orvostechnológiai ipar fejlődése számára fontos inkubációs 
feladatok várható költségeit, a  Miniszterelnökséget vezető miniszter pedig tegyen javaslatot a  megvalósítás 
módjára.

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
 Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: 2018. február 20.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 2124/2017. (XII. 29.) Korm. határozata
a Czeglédy-ügy károsultjainak rendkívüli állami kárrendezéséről

A Kormány – figyelemmel a  Czeglédy-ügy károsultjainak rendkívüli kárrendezéséről szóló 27/2017. (XI. 14.) OGY határozatban 
foglaltakra, eleget téve az  Országgyűlés határozatában rögzített felkérésnek, a  Czeglédy-ügyben kárt szenvedett fiatalok 
és nyugdíjasok számára az  őket megillető, ki nem fizetett jövedelmek és díjak rendkívüli és méltányosságon alapuló, lehető 
leggyorsabb, a  károkozó által ki nem fizetett összeggel megegyező mértékű állami kárrendezése, továbbá a  diákszövetkezeti 
szektorba, valamint a munkaalapú társadalomba vetett bizalom helyreállítása érdekében –
 1. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy szakmai irányító miniszterként intézkedjen annak érdekében, 

hogy az  irányítása alá tartozó fővárosi és megyei kormányhivatalok, valamint a  kormányablakok készüljenek fel 
a Czeglédy-ügy károsultjainak rendkívüli állami kárrendezéséről szóló Korm. rendeletben meghatározott ügyintézési 
feladatokra, így különösen az  állami kárrendezés iránti kérelmek fogadására és a  kárrendezés megállapításával 
kapcsolatos eljárásrend kialakítására;
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Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: 2018. január 15.

 2. felhívja a  nemzetgazdasági minisztert, hogy intézkedjen Magyarország 2018. évi központi költségvetésében 
előirányzat létrehozásáról a Czeglédy-ügy károsultjainak rendkívüli állami kárrendezéséről szóló Korm. rendeletben 
meghatározott állami kárrendezések kifizetésének fedezete céljából.

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: 2018. január 15.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 2125/2017. (XII. 29.) Korm. határozata
a magyarországi napelemes beruházások fejlesztéséhez szükséges intézkedésekről

 1. A Kormány támogatja, hogy a  földművesek, a  földművesek tulajdonában álló gazdasági társaságok és 
mezőgazdasági vállalkozások kisteljesítményű erőművekből álló napelemfarmokat hozzanak létre legalább 600 db, 
legalább 300  MW összteljesítményt elérő naperőmű kiépítésével, a  Nemzeti Agrárgazdasági Kamara koordinálása 
mellett, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásként. A Kormány támogatást kíván nyújtani 
a napelemfarmok kiépítéséhez, valamint hálózati csatlakozásának finanszírozásához, azok működtetéséhez, továbbá 
támogathatónak tartja a  földművesek, a  földművesek tulajdonában álló gazdasági társaságok, mezőgazdasági 
vállalkozások részére napelemfarmok termőföldön való létesítéséhez igénybe vehető kedvezményes hitelprogram 
bevezetését.

 2. Az 1. pontban meghatározott célok elérése érdekében a Kormány
a) felhívja Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a  nemzeti fejlesztési miniszter bevonásával tegyen 

javaslatot a  földművesek, a  földművesek tulajdonában álló gazdasági társaságok, mezőgazdasági 
vállalkozások napelemes beruházásaihoz igénybe vehető támogatási keretösszegre, valamint a  működési 
támogatási keretösszegre;
Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter, nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: 2018. január 31.

b) felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara javaslatára tegyen 
javaslatot a  Kormány számára a  nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségűvé nyilvánítható 
naperőműprojektekre;
Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: 2018. január 31.

c) felhívja a  Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a  nemzeti fejlesztési miniszter, valamint 
a  postaügyért és a  nemzeti pénzügyi szolgáltatásokért felelős kormánybiztos bevonásával tegyen 
javaslatot a  kisteljesítményű erőművek hálózati csatlakozásának támogatására, ideértve az  alállomások, 
illetve a  csatlakozóvezetékek kiépítését és üzemeltetését is azzal, hogy biztosítani szükséges az  1.  pontban 
megjelölt naperőművek által megtermelt áram kötelező átvételét, továbbá ezen naperőművek 
áramhálózatra való csatlakozásának kötelező, díjmentes kiépítését az elosztó társaságok által;
Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter, nemzeti fejlesztési miniszter, a postaügyért és a nemzeti 

pénzügyi szolgáltatásokért felelős kormánybiztos
Határidő: 2018. február 28.

d) felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a postaügyért és a nemzeti pénzügyi szolgáltatásokért 
felelős kormánybiztos, valamint a  nemzetgazdasági miniszter bevonásával gondoskodjon a  földművesek, 
a földművesek tulajdonában álló gazdasági társaságok, mezőgazdasági vállalkozások részére napelemfarmok 
termőföldön való létesítéséhez igénybe vehető kedvezményes hitelprogram feltételeinek kidolgozásáról;
Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter, a  postaügyért és a  nemzeti pénzügyi szolgáltatásokért 

felelős kormánybiztos, nemzetgazdasági miniszter
Határidő: 2018. február 28.
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e) felhívja a  Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a  nemzeti fejlesztési miniszter és a  postaügyért és 
a  nemzeti pénzügyi szolgáltatásokért felelős kormánybiztos bevonásával tegyen javaslatot a  földművesek, 
a földművesek tulajdonában álló gazdasági társaságok, mezőgazdasági vállalkozások részére napelemfarmok 
csatlakozását is megkönnyítő elosztóhálózati mintaprojektek megvalósításának támogatása érdekében;
Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter, nemzeti fejlesztési miniszter, a postaügyért és a nemzeti 

pénzügyi szolgáltatásokért felelős kormánybiztos
Határidő: 2018. január 31.

f ) felhívja a  Miniszterelnökséget vezető minisztert és a  földművelésügyi minisztert, hogy dolgozzák ki 
az  1.  pontban hivatkozott napelemes beruházások megvalósításának optimális földvédelmi szabályozási 
környezetét oly módon, hogy ne sérüljenek az Alaptörvény P) cikke (1) bekezdésében megfogalmazott célok, 
garanciális elemek jelenjenek meg a  spekulációval szemben és jogi akadálymentesítéssel biztosíthatóak 
legyenek a gyors megvalósításhoz szükséges feltételek annak érdekében, hogy
fa) a  földművesek számára a  termőföld 1.  pontban hivatkozott napelemes beruházások céljából 

történő hasznosítása önmagában ne keletkeztessen adminisztratív terhet és földvédelmi eljárás 
lefolytatása nélkül legyenek jogosultak a beruházás megvalósítására,

fb) a  földművesek tulajdonában álló gazdasági társaságok az  1.  pontban hivatkozott napelemes 
beruházások végrehajtása céljából eljárási könnyítésben részesüljenek;

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter, földművelésügyi miniszter
Határidő: 2018. január 31.

g) felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert és a  postaügyért és a  nemzeti pénzügyi szolgáltatásokért felelős 
kormánybiztost, hogy a  közvetlen vagy közvetett tulajdonosi joggyakorlásuk alá tartozó gazdasági 
társaságok útján, a  Miniszterelnökséget vezető miniszter bevonásával gondoskodjanak az  1.  pont szerint 
megvalósuló kisteljesítményű erőművek hálózati csatlakozásának kiépítéséről;
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter, a  postaügyért és a  nemzeti pénzügyi szolgáltatásokért felelős 

kormánybiztos, Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: folyamatosan

h) felhívja a  nemzetgazdasági minisztert, hogy gondoskodjon a  g)  alpont szerinti feladat elvégzéséhez 
szükséges költségvetési forrás rendelkezésre állásáról legfeljebb 8 000 000 000 Ft összegben a c) alpontban 
foglalt javaslat szerinti megvalósulás ütemében, illetve 100 000 000 Ft költségvetési forrás biztosításáról 
a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara részére koordinációs tevékenységének ellátásához.
Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: felmerülés ütemében

 3. A Kormány felkéri
a) a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalt, hogy működjön közre a 2. pont a) és c) alpont szerinti 

feladat teljesülésében;
b) felkéri a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarát, hogy működjön közre a 2. pont b) alpont szerinti feladat teljesülésében.

 4. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 2126/2017. (XII. 29.) Korm. határozata
a Magyar Gáz Tranzit Zártkörűen Működő Részvénytársaság üzletágának és állami tulajdonú részesedésének 
értékesítéséről

 1. A Kormány az  állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 35.  § (2)  bekezdés n)  pontja alapján ellátásbiztonsági 
megfontolásból és a  földgáz szállítási rendszer hatékony működtetése érdekében úgy határoz, hogy a  Magyar 
Gáz Tranzit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1031 Budapest, Záhony utca 7. B. ép. 2. em.,  
Cg.: 01-10-047258, a  továbbiakban: MGT Zrt.) üzletága, majd az  üzletág értékesítésének lezárását követően 
a  100%-os állami tulajdonú részesedése az  FGSZ Földgázszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 
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8600 Siófok, Tanácsház utca 5., cégjegyzékszám: 14-10-300230, a  továbbiakban: Vevő) részére versenyeztetés 
mellőzésével kerüljön értékesítésre (a továbbiakban: Tranzakció).

 2. A Kormány egyetért azzal, hogy a Tranzakció keretei között:
a) az Európai Bizottsággal történt egyeztetés szerint, a  108/200/2017-NFM számú jelentés alapján az  Európai 

Bizottság által a  magyar–szlovák földgázszállító rendszer megépítésére folyósított és szabályszerűen 
véglegesen auditált EEPR támogatás nem jelenhet meg a vételárban;

b) az MGT Zrt. üzletágának vételára az a) pont figyelembevételével 34 000 000 000 forint, részvényeinek vételára 
11 966 000 000 forint összegben kerüljön meghatározásra,

c) az MGT Zrt. által megkötendő üzletág átruházási megállapodás vételárából a  megállapodás zárásáig 
teljeskörűen kerüljenek előtörlesztésre az MGT Zrt. hitelei,

d) a Vevő vállaljon olyan kötelezettséget, amely biztosítja, hogy az  MGT Zrt.-től átvett munkavállalók 
munkaviszonyát az átvételtől számított egyéves időtartam alatt rendes felmondással nem szünteti meg,

e) az MGT Zrt. által a magyar–szlovák határt összekötő gázszállító vezeték kivitelezése kapcsán megkötött Joint 
Development Agreement 2.5.2.1.  pontja alapján beálló bármely, MGT Zrt.-t terhelő fizetési kötelezettség 
kapcsán a  Magyar Állam a  Vevő felé vállaljon megtérítési kötelezettséget azzal, hogy az  ezen elszámolási 
jogviszonnyal kapcsolatos visszatérítésre is a Magyar Állam legyen jogosult,

f ) az e)  alpontban foglaltakon túl a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Résztvénytársaság 
(a továbbiakban: MNV Zrt.) a  Magyar Állam nevében az  MGT Zrt.-től átvállalt, üzletág átruházási 
megállapodásból eredő, kártérítési, illetve egyéb fizetési kötelezettségek teljesítésére csak abban az esetben 
legyen jogosult és köteles, ha a  Vevő adott egyedi szerződésszegésből eredő, igazolt és máshonnan meg 
nem térülő kára meghaladja a 100 000 000 forintot azzal, hogy az azonos ügycsoport – azonos tényállás és 
azonos jogcím alapján felmerült ügyek − kapcsán felmerült kárigényeket az összeghatár tekintetében össze 
kell adni, továbbá az  ezen pont szerinti összes megtérítendő kár összege nem haladhatja meg az  Üzletág 
Átruházási Megállapodás szerinti vételár 20%-át,

g) az MGT Zrt. által működtetett vezeték alapvető eszközeire hároméves időtartamra kerüljön sor vételi jog 
kikötésére olyan módon, hogy a vételi jog gyakorlása esetén a vételár a vételi jogot gyakorló és a Vevő által 
közösen kijelölt független értékbecslő által nemzetközileg elismert módszer szerint meghatározott piaci 
értéken kerüljön kikötésre.

 3. A Kormány az  1.  pontban foglaltak teljesülése érdekében felhívja a  belügyminisztert és a  a nemzeti fejlesztési 
minisztert, hogy − a  2.  pontban foglalt feltételek figyelembevételével − tegyék meg a  szükséges intézkedéseket 
annak érdekében, hogy az  MGT Zrt. a  Kormány döntésének megfelelően, a  belügyminiszter, mint tulajdonosi 
joggyakorló felhatalmazása alapján, az  üzletága értékesítésére irányuló megállapodást, továbbá az MNV Zrt.  
az MGT Zrt. 100%-os állami tulajdonú részesedésének az üzletág értékesítés zárását követő értékesítésére irányuló, 
az  MGT Zrt. által működtetett vezeték alapvető eszközeire vonatkozóan vételi jogot alapító, valamint az  üzletág 
átruházási megállapodásból egyes jogakat, követeléseket és kötelezettségeket a  Magyar Államra átruházó 
megállapodásokat a Vevővel megkösse, továbbá az MGT Zrt. és az MNV Zrt. a szerződések teljesülése és a Tranzakció 
megvalósulása érdekében eljárjon.

Felelős: belügyminiszter
 nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: a megállapodások megkötésére 2018. január 31.
 az üzletág átruházási megállapodás zárására 2018. szeptember 30.

 4. A Kormány felkéri a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a Tranzakció megvalósulása esetén mint energiapolitikáért 
felelős miniszter – szükség szerint a Magyar Energetikai és Közmű-Szabályozási Hivatallal egyeztetve − a Vevő által 
kezdeményezett, 2. pont e) és f )  alpontja szerinti állami kötelezettségvállalást érintő kérdésekben képviselendő 
álláspontot az MNV Zrt. megkeresésére az állam nevében kialakítsa, valamint a 2. pont g) alpontja szerinti vételi jog 
gyakorlása érdekében indokolt esetben az MNV Zrt. bevonásával a Kormány döntését kezdeményezze.

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: folyamatos

 5. A Kormány felhívja a  nemzetgazdasági minisztert, hogy a  nemzeti fejlesztési miniszter közreműködésével 
gondoskodjon arról, hogy a  2. pont e) és f ) alpontjában foglaltak alapján felmerülő, államot terhelő fizetési 
kötelezettségek forrása az MNV Zrt. részére biztosítva legyen.

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
 nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: folyamatos
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 6. A Kormány felkéri a  nemzeti fejlesztési minisztert, hogy az  MGT Zrt. által megkötött üzletág átruházási 
megállapodás zárását követően haladéktalanul gondoskodjon az MGT Zrt. felett az  államot megillető tulajdonosi 
jogok és kötelezettségek összességét gyakorló szervezet kijelöléséről szóló 48/2014. (XI. 27.) NFM rendelet hatályon 
kívül helyezéséről.

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: az üzletág átruházási megállapodás zárását követő 5 napon belül

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 2127/2017. (XII. 29.) Korm. határozata
az egyes európai uniós beruházásokkal kapcsolatos európai ügynökségi zárójelentésről

 1. A Kormány áttekintette a  4-es metró beruházás európai uniós források felhasználásával kapcsolatos, Európai 
Csalás Elleni Hivatal által készített zárójelentést. Az  Európai Csalás Elleni Hivatal megállapításai szerint a  4-es 
metró beruházás harmadát, mintegy 166 000 000 000 forintot elloptak, elcsaltak, emiatt hazánknak várhatóan  
59 000 000 000 forintot kell visszafizetnie az Európai Unió felé. A rendszerváltás óta legnagyobb korrupciós botrány 
kapcsán az  Európai Csalás Elleni Hivatal zárójelentése alapján egyértelműen felvetődik a  Medgyessy-, Gyurcsány-, 
Bajnai-kormányok és a Demszky Gábor féle fővárosi vezetés felelőssége.

 2. A Kormány
a) megállapítja, hogy az Európai Csalás Elleni Hivatal megállapításai alapján a rendszerváltás óta eltelt időszak 

legjelentősebb európai uniós forrásokkal kapcsolatos visszaéléséről lehet szó;
b) megállapítja, hogy a  folyamatban levő vizsgálatok Magyarország számára hátrányos költségvetési 

következménnyel járhatnak.
 3. A Kormány

a) felhívja a  nemzetgazdasági minisztert, hogy a  hazánk költségvetését érintő esetleges hátrányos 
jogkövetkezmények fedezeteként képezzen tartalékot a  Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről 
szóló 2017. évi C. törvény végrehajtása során;
Felelős nemzetgazdasági miniszter
Határidő: 2018. március 1.

b) felhívja a  nemzetgazdasági minisztert, hogy az  a)  alpontban meghatározott kötelezettség teljesítése során 
olyan módon járjon el, hogy az a magyar állampolgárok számára kiemelt jelentőséggel bíró oktatási, szociális, 
egészségügyi és családpolitikai forrásokat ne érintse hátrányosan.
Felelős nemzetgazdasági miniszter
Határidő: 2018. március 1.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 2128/2017. (XII. 29.) Korm. határozata
a Kormányzati Rejtjelzett Gerinchálózat létrehozásáról

A Kormány
 1. egyetért azzal, hogy a  nemzeti minősített adatok elektronikus továbbítása céljából létrehozásra kerüljön egy 

Belügyminisztérium által működtetett Kormányzati Rejtjelzett Gerinchálózat;
 2. felhívja a  nemzetgazdasági minisztert, hogy az  1.  pont szerinti Kormányzati Rejtjelzett Gerinchálózat létrehozása 

érdekében gondoskodjon a 2018. évben egyszeri jelleggel
a) 206 000 000 forint költségvetési forrás biztosításáról a  Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről 

szóló 2017. évi C. törvény (a  továbbiakban: Kvtv.) XIV. Belügyminisztérium fejezet, 1. Belügyminisztérium 
igazgatása cím javára;

b) 176 050 000 forint költségvetési forrás biztosításáról a  Kvtv. XIV. Belügyminisztérium fejezet, 20. Fejezeti 
kezelésű előirányzatok cím, 1. Ágazati célfeladatok alcím, 56. Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások 
jogcímcsoport javára;

c) 260 000 000 forint költségvetési forrás biztosításáról az alábbi bontásban utófinanszírozással legfeljebb:
ca) 10 000 000 forint a Kvtv. XIV. Belügyminisztérium fejezet, 8. Alkotmányvédelmi Hivatal cím javára;
cb) 10 000 000 forint a  Kvtv. XIV. Belügyminisztérium fejezet, 9. Nemzetbiztonsági Szakszolgálat cím 

javára;
cc) 10 000 000 forint a Kvtv. XIV. Belügyminisztérium fejezet, 4. Terrorelhárítási Központ cím javára;
cd) 10 000 000 forint a Kvtv. XIV. Belügyminisztérium fejezet, 10. Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi 

Elemző Központ cím javára;
ce) 10 000 000 forint a Kvtv. XIV. Belügyminisztérium fejezet, 2. Nemzeti Védelmi Szolgálat cím javára;
cf ) 10 000 000 forint a Kvtv. XIV. Belügyminisztérium fejezet, 7. Rendőrség cím javára;
cg) 10 000 000 forint a Kvtv. XIV. Belügyminisztérium fejezet, 13. Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal 

cím javára;
ch) 10 000 000 forint a Kvtv. XIV. Belügyminisztérium fejezet, 5. Büntetés-végrehajtás cím javára;
ci) 10 000 000 forint a  Kvtv. XIV. Belügyminisztérium fejezet, 12. BM Országos Katasztrófavédelmi 

Főigazgatóság cím javára;
cj) 10 000 000 forint a Kvtv. VI. Bíróságok fejezet, 1. Bíróságok cím javára;
ck) 10 000 000 forint a Kvtv. VIII. Ügyészség fejezet, 1. Ügyészségek cím javára;
cl) 10 000 000 forint a Kvtv. XI. Miniszterelnökség fejezet, 2. Információs Hivatal cím javára;
cm) 10 000 000 forint a  Kvtv. XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezet, 1. Honvédelmi Minisztérium cím, 

1. Honvédelmi Minisztérium igazgatása alcím javára;
cn) 10 000 000 forint a Kvtv. X. Igazságügyi Minisztérium fejezet, 1. Igazságügyi Minisztérium igazgatása 

cím javára;
co) 10 000 000 forint a  Kvtv. XV. Nemzetgazdasági Minisztérium fejezet, 1. Nemzetgazdasági 

Minisztérium igazgatása cím javára;
cp) 10 000 000 forint a  Kvtv. XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet, 1. Nemzeti Fejlesztési 

Minisztérium igazgatása cím javára;
cq) 10 000 000 forint a  Kvtv. XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 1. Emberi Erőforrások 

Minisztériuma igazgatása cím javára;
cr) 10 000 000 forint a Kvtv. XII. Földművelésügyi Minisztérium fejezet, 1. Földművelésügyi Minisztérium 

igazgatása cím javára;
cs) 10 000 000 forint a  Kvtv. XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezet, 1. Külgazdasági és 

Külügyminisztérium igazgatása cím javára;
ct) 10 000 000 forint a  Kvtv. XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda fejezet, 1. Miniszterelnöki Kabinetiroda 

cím javára;
cu) 10 000 000 forint a Kvtv. XI. Miniszterelnökség fejezet, 1. Miniszterelnökség cím javára;
cv) 20 000 000 forint a  Kvtv. XVI. Nemzeti Adó- és Vámhivatal fejezet, 1. Nemzeti Adó-és Vámhivatal 

Igazgatása cím javára;
cx) 10 000 000 forint a  Kvtv. XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezet, 3. Katonai Nemzetbiztonsági 

Szolgálat cím javára;
cy) 10 000 000 forint a Kvtv. I. Országgyűlés fejezet, 1. Országgyűlés Hivatala cím javára;
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cz) 10 000 000 forint a Kvtv. I. Országgyűlés fejezet, 21. Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 
Hatóság cím javára;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
 belügyminiszter
Határidő: az a) pont tekintetében 2018. február 1.
 a b) pont tekintetében 2018. május 15.
 a c) pont tekintetében 2018. év folyamán a felmerülés ütemében

 3. felhívja a  belügyminisztert, hogy gondoskodjon a  Kormányzati Rejtjelzett Gerinchálózatba történő bevonásra, 
a Kormányzati Rejtjelzett Gerinchálózat működésére vonatkozó szükséges jogi szabályozás előkészítéséről;

Felelős: belügyminiszter
Határidő: 2018. szeptember 1.

 4. felhívja a  belügyminisztert, hogy a  Kormányzati Rejtjelzett Gerinchálózat működésével kapcsolatos költségek 
biztosítására vonatkozó kormány-előterjesztésben jelezze azokat a  beruházási költségeket is, melyek a  végponti 
munkaállomások elhelyezésére szolgáló biztonsági terület kialakításával összefüggésben, egy szervezet több 
telephelyen történő működése kapcsán merülnek fel;

Felelős: belügyminiszter
Határidő: a működési költségekre vonatkozó kormány-előterjesztéssel egy időben, de legkésőbb 

2018. december 15.
 5. egyetért azzal, hogy a  Kormányzati Rejtjelzett Gerinchálózat létrehozásához és működéséhez kapcsolódó 

feladatok hatékony megvalósítása során a  Kormány irányítása alá tartozó fejezetek költségvetési szerveinek 
eszközbeszerzéseiről szóló 1982/2013. (XII. 29.) Korm. határozat rendelkezéseit nem kell alkalmazni.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 2129/2017. (XII. 29.) Korm. határozata
a helyközi autóbuszos személyszállítási közszolgáltatások ellátását biztosító regionális közlekedési 
központok és a Volánbusz Zrt. 2017. évi finanszírozásáról

A Kormány a  Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény (a  továbbiakban: 
Kvtv.) 17.  §-ában és a  4.  mellékletében foglalt táblázat 114. sorában meghatározottak alapján jóváhagyja 
a  Kvtv.  1.  melléklet XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet, 21. Központi kezelésű előirányzatok cím, 
1.  Vállalkozások folyó támogatása alcím, 1. Egyedi támogatások, ellentételezések jogcímcsoport, 7. Autóbusszal 
végzett személyszállítási közszolgáltatások költségtérítése jogcím kiadási előirányzatának
a) a Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt. bérfejlesztésének finanszírozása érdekében 666 085 000 forinttal;
b) a  regionális közlekedési központok és a  Volánbusz Zrt. 2016. és 2017. évi új járműbeszerzései 

többletköltségeinek fedezése érdekében 1 758 000 000 forinttal történő túllépését.
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
 nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 2130/2017. (XII. 29.) Korm. határozata
a magyar–ukrán határtérség közlekedési infrastrukturális fejlesztéseiről

A Kormány
 1. egyetért a magyar–ukrán határtérség közlekedési összeköttetéseinek átfogó fejlesztéseivel;
 2. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy Ukrajna irányában az M34 és az M3 gyorsforgalmi út ütemezett megvalósítása 

érdekében tegyen javaslatot a  Magyarország rövid- és középtávú közútfejlesztéséhez kapcsolódó infrastrukturális 
beruházások összehangolásáról és azok 2022-ig történő megvalósításáról szóló 1371/2016.  (VII. 15.) Korm. határozat 
(a továbbiakban: 1371/2016. (VII. 15.) Korm. határozat) kiegészítésére és a szükséges források biztosítására;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: az 1371/2016. (VII. 15.) Korm. határozat soron következő módosításakor

 3. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, valamint a külgazdasági és külügyminisztert, hogy folytasson tárgyalásokat 
az ukrán féllel az M34 és az M3 gyorsforgalmi utak ukrán oldali csatlakozásáról;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
 külgazdasági és külügyminiszter
Határidő: folyamatos

 4. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy folytasson tárgyalásokat az ukrán féllel és a tárgyalások alapján tegyen 
javaslatot a  meglévő záhonyi közúti Tisza-híd mellett új közúti Tisza-híd (M34) előkészítésére és megvalósítására 
vonatkozóan;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: folyamatos

 5. felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert és a  külgazdasági és külügyminisztert, hogy a  Tarpa–Badaló települések 
közötti kisléptékű közúti kapcsolat megvalósíthatósági tanulmányának elkészítése érdekében tegyen javaslatot 
a 2014–2020. évek közötti határ menti közúti infrastruktúra-fejlesztésekről szóló 1007/2016. (I. 18.) Korm. határozat 
1. melléklete szerinti indikatív lista kiegészítésére;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
 külgazdasági és külügyminiszter
Határidő: 2018. március 31.

 6. felhívja a  külgazdasági és külügyminisztert, hogy az  érintett miniszterek tájékoztatása mellett a  Tarpa–Badaló 
települések közötti kisléptékű közúti kapcsolat megvalósítása érdekében folytasson egyeztetéseket az ukrán féllel;

Felelős: külgazdasági és külügyminiszter
Határidő: folyamatos

 7. felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert, hogy gondoskodjon a  Záhony–Csap közötti meglévő közúti Tisza-híd 
útburkolatának felújításáról a  2017. évi útfelújítási program végrehajtásához szükséges intézkedésekről szóló 
1272/2016. (VI. 7.) Korm. határozat alapján a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium részére már rendelkezésre bocsátott 
források felhasználásával;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: 2018. december 31.

 8. felhívja a  belügyminisztert és a  nemzetgazdasági minisztert, hogy tegyenek javaslatot a  Záhony–Csap közötti 
közúti Tisza-híd határátkelőhelyen történő határátlépési körülmények javítására és a  határellenőrzés gyorsítására 
vonatkozóan, valamint ennek érdekében folytassanak egyeztetéseket az ukrán féllel;

Felelős: belügyminiszter
 nemzetgazdasági miniszter
Határidő: folyamatos

 9. felhívja a  Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy folytasson tárgyalásokat az  Európai Unió érintett 
intézményeivel és az  ukrán féllel a  Beregsuránys-Asztély határátkelőhely kamionterminál bővítés ukrán oldali 
munkálatainak európai uniós forrásból történő befejezése érdekében;

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: folyamatos

 10. felhívja a  külgazdasági és külügyminisztert, hogy amennyiben a  Beregsurány–Asztély határátkelőhely 
kamionterminál bővítés ukrán oldali munkálatainak befejezése nem valósítható meg európai uniós forrásokból, 
akkor folytasson egyeztetéseket az ukrán féllel a fejlesztés más forrásból történő megvalósítása céljából;

Felelős: külgazdasági és külügyminiszter
Határidő: folyamatos
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 11. felhívja a belügyminisztert, hogy a külgazdasági és külügyminiszter bevonásával folytasson tárgyalásokat az ukrán 
féllel a  Nagyhódos–Nagypalád közötti új határátkelőhely legkésőbb 2018. január végén történő ideiglenes 
megnyitása érdekében, és ennek eredménye alapján biztosítsa az ideiglenes megnyitás feltételeit;

Felelős: belügyminiszter
 külgazdasági és külügyminiszter
Határidő: folyamatos

 12. felhívja a  belügyminisztert, hogy a  Lónya–Harangláb határátkelőhely nyitvatartásának naponta 7:00–18:00-ig 
történő meghosszabbítása érdekében folytassa le a szükséges tárgyalásokat az ukrán féllel;

Felelős: belügyminiszter
Határidő: folyamatos

 13. egyetért azzal, hogy a  Magyarország Kormánya és Ukrajna Kormánya közötti pénzügyi együttműködési 
keretprogram kialakításáról szóló megállapodás kihirdetéséről szóló 456/2016. (XII. 22.) Korm. rendelettel 
kihirdetett, a  Magyarország Kormánya és Ukrajna Kormánya közötti pénzügyi együttműködési keretprogram 
kialakításáról szóló megállapodásban foglalt két projekt, a  Beregszász–Munkács közötti főút felújítása és 
a beregszászi elkerülő út megépítése prioritást élvez;

 14. a 13.  pontban foglalt cél megvalósulása érdekében felhívja a  külgazdasági és külügyminisztert és a  nemzeti 
fejlesztési minisztert, hogy a  kivitelezési munkák mihamarabbi megkezdése érdekében az  érintett miniszterek 
bevonásával folytassák le a szükséges tárgyalásokat az ukrán féllel;

Felelős: külgazdasági és külügyminiszter
 nemzeti fejlesztési miniszter
 érintett miniszterek
Határidő: folyamatos

 15. egyetért a  Budapest–Munkács közötti vasúti menetidő csökkentésével, valamint az  Ungvár és Beregszász vasúti 
elérés fejlesztésével;

 16. a 15. pontban foglalt célok megvalósulása érdekében felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a külgazdasági 
és külügyminiszter bevonásával folytassa le az  egyeztetéseket az  ukrán féllel a  Budapest–Munkács közötti 
vasúti menetidő első lépésben 7 órára történő csökkentése érdekében, és ennek eredménye alapján tegye meg 
a szükséges intézkedéseket az érintett miniszterek bevonásával;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
 külgazdasági és külügyminiszter
 érintett miniszterek
Határidő: 2018. december 31.

 17. a 15. pontban foglalt célok megvalósulása érdekében felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a külgazdasági 
és külügyminiszter bevonásával folytassa le az  egyeztetéseket az  ukrán féllel a  Budapest–Munkács közötti vasúti 
menetidő második lépésben 6 órára történő csökkentéséhez szükséges fejlesztésekről, és ennek eredménye alapján 
a  lehetséges fejlesztési alternatívák és azok forrásigényének bemutatásával tegyen javaslatot a  Kormány részére 
az érintett miniszterek bevonásával.

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
 külgazdasági és külügyminiszter
 érintett miniszterek
Határidő: 2018. szeptember 30.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 2131/2017. (XII. 29.) Korm. határozata
a 2020. évi Dubaji Világkiállításon történő magyar megjelenés előzetes tematikájáról és a részvételhez 
szükséges előkészítő feladatokhoz kapcsolódó működési és finanszírozási feltételek megteremtéséről

A Kormány
 1.  egyetért azzal, hogy Magyarország részt vegyen a 2020. évi Dubaji Világkiállításon;
 2.  egyetért a magyar részvétel Kiállítási Témavázlatával;
 3.  egyetért azzal, hogy a magyar pavilon közepes méretű telken épüljön fel;
 4.  felhívja a  nemzetgazdasági minisztert, hogy – a  nemzeti fejlesztési miniszter bevonásával – gondoskodjon  

a  2020. évi Dubaji Világkiállításon történő részvételhez szükséges előkészítő feladatok megvalósítása és 
a kifizetésekhez kapcsolódó pénzügyi tranzakciós illeték és kincstári díjak finanszírozása érdekében a Magyarország 
2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 1.  melléklet XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 
fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 33. Hazai fejlesztési programok alcím, 9. Turisztikai célelőirányzat 
jogcímcsoport javára 700 000 000 forint forrás biztosításáról;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter 
nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: 2018. január 31.
 5.  felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a Magyar Turisztikai Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

(a továbbiakban: Ügynökség) útján gondoskodjon tárcaközi munkacsoport (a továbbiakban: Expó munkacsoport) 
létrehozásáról a  külgazdasági és külügyminiszter, a  nemzetgazdasági miniszter, a  Miniszterelnökséget vezető 
miniszter, az emberi erőforrások minisztere, a belügyminiszter, a miniszterelnök kabinetfőnöke, a  földművelésügyi 
miniszter, valamint a  honvédelmi miniszter által kijelölt résztvevő bevonásával a  2020. évi Dubaji Világkiállításon 
való magyar megjelenés előkészítéséhez szükséges tárcaközi koordináció biztosítása érdekében;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter 
külgazdasági és külügyminiszter 
nemzetgazdasági miniszter 
Miniszterelnökséget vezető miniszter 
emberi erőforrások minisztere 
belügyminiszter 
miniszterelnök kabinetfőnöke 
földművelésügyi miniszter 
honvédelmi miniszter

Határidő: 2018. január 31.
 6.  felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert, hogy az  Ügynökség bevonásával készítse elő a  2020. évi Dubaji 

Világkiállításon való magyar részvétel részletes szakmai koncepciójáról és pénzügyi tervéről szóló előterjesztést.
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: 2018. szeptember 30.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 2132/2017. (XII. 29.) Korm. határozata
a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 35. § (6) bekezdése szerinti 
sikertelen végrehajtási eljárások nyomán keletkezett állami földvásárlási kényszer teljesítéséhez  
2017. évben szükséges forrás biztosításáról

A Kormány a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 35. § (6) bekezdése szerinti 
sikertelen végrehajtási eljárások nyomán keletkezett állami földvásárlási kényszer okozta forráshiány megoldása 
érdekében felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy gondoskodjon az államot terhelő kifizetésekhez 2017-ben 
szükséges 2 250 000 000 forint fedezetnek a  Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi  
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XC. törvény XLIV. A  Nemzeti Földalappal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezetben történő rendelkezésre 
állásáról.

Felelős: nemzetgazdasági miniszter 
földművelésügyi miniszter

Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 2133/2017. (XII. 29.) Korm. határozata
a Belváros-Lipótvárosi Sportközpont és Tanuszoda megvalósításához szükséges forrás biztosításáról

A Kormány
 1. egyetért a  Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának (a  továbbiakban: Önkormányzat) 

Sportközpont és Tanuszoda sportlétesítmény-fejlesztési beruházási (a továbbiakban: Beruházás) programjával;
 2. felhívja a  nemzetgazdasági minisztert, hogy a  Beruházás megvalósítása érdekében a  nemzeti fejlesztési miniszter 

bevonásával gondoskodjon
a) a 2018.  évben szükséges 1 500 000 000 forint biztosításáról a  Magyarország 2018.  évi központi 

költségvetéséről szóló 2017.  évi C.  törvény 1.  melléklet XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet, 
20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 39. Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése alcím, 41. Egyedi 
sportlétesítmény-fejlesztések támogatása megnevezésű fejezeti kezelésű előirányzat javára;
Felelős: nemzetgazdasági miniszter 

nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: 2018. január 31.

b) a 2019. évben szükséges 1 500 000 000 forint biztosításáról a 2019. évi központi költségvetésben, a Nemzeti 
Fejlesztési Minisztérium fejezet javára;
Felelős: nemzetgazdasági miniszter 

nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: a 2019. évi központi költségvetés tervezése során

 3. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket
a) az Önkormányzattal a támogatási jogviszony létrehozása érdekében, valamint
b) a költségvetési támogatás 2.  pontban foglalt ütemezés szerinti biztosítása érdekében az  Önkormányzat 

részére.
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: 2. pont szerinti források biztosítását követő 30 napon belül

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 2134/2017. (XII. 29.) Korm. határozata
a Lenti Termálfürdő és Szent György Energiapark előkészítéséhez szükséges forrás biztosításáról

A Kormány
 1. egyetért a  Lenti Termálfürdő és Szent György Energiapark fejlesztésének (a továbbiakban: beruházás) 

előkészítésével;
 2. az 1.  pont szerinti beruházásnak a  Beruházás Előkészítési Alap felhasználásával kapcsolatos döntési hatáskörökről 

szóló 222/2017. (VIII. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (2) bekezdés a), b), d)–f ) és m)–o) pontja 
szerinti előkészítési fázisaira – a  kifizetésekhez kapcsolódó pénzügyi tranzakciós illetékkel és kincstári díjakkal 
együtt – mindösszesen 170 000 000 forint forrást biztosít a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 
2016. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti 
kezelésű előirányzatok cím, 61. Beruházás Előkészítési Alap alcím terhére azzal, hogy az  előkészítési fázisokat 
legkésőbb 2018. szeptember 30-ig kell megvalósítani;

 3. az 1. pont szerinti beruházás előkészítésének kormányzati felelőseként a nemzeti fejlesztési minisztert jelöli ki;
 4. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a Kvtv. 20. § (5) bekezdése szerinti jogkörében eljárva – a 2. pontban 

foglaltak megvalósítása érdekében – gondoskodjon a  Kvtv. 1.  melléklet XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 
fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 61. Beruházás Előkészítési Alap alcím terhére, a Kvtv. 1. melléklet XVII. 
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 33. Hazai fejlesztési programok 
alcím, 25. Turisztikai fejlesztési célelőirányzat jogcímcsoport javára – a  kifizetésekhez kapcsolódó pénzügyi 
tranzakciós illetékkel és kincstári díjakkal együtt – összesen 170 000 000 forint egyszeri átcsoportosításáról, a  fel 
nem használt rész tekintetében a Beruházás Előkészítési Alapba történő visszafizetési kötelezettséggel;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: az átcsoportosítás tekintetében azonnal
 a fel nem használt rész visszafizetése tekintetében a 6. pont szerinti jelentés tudomásulvételét 

követő 15 napon belül
 5. egyetért azzal, hogy a  2.  pont szerinti előkészítési fázisokat a  Lenti Gyógyfürdő Kft. valósítsa meg, és felkéri 

a kormányzati felelőst, hogy – a 4. pont szerint biztosított forrás terhére, a Magyar Turisztikai Ügynökség Zártkörűen 
Működő Részvénytársaság (a  továbbiakban: Ügynökség) útján – részére az  államháztartásról szóló törvény 
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 101/A. § hatálya alá tartozó támogatást nyújtson;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: azonnal

 6. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy
a) az  Ügynökség bevonásával készítsen jelentést a  Rendelet 7.  § (1)  bekezdése szerinti beszámolási 

kötelezettség teljesítése érdekében a  2.  pontban meghatározott előkészítési fázisok végrehajtásának 
állapotáról, valamint a felhasznált forrás összegéről;
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: 2018. október 31.

b) az  előkészítési fázisok eredménye alapján készítsen előterjesztést a  Kormány részére az  1.  pont szerinti 
beruházás megvalósításának kérdésében, a  kivitelezéshez és az  üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok, 
költségek, forrásigény, ütemezés és felelősök bemutatásával.
Felelős:  nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:  a jelentés elfogadását követően

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 2135/2017. (XII. 29.) Korm. határozata
a Budapesti Nemzeti Tornasport-akadémia és egyéb kiegészítő sportági létesítmények megvalósításához 
szükséges intézkedésekről, valamint a beruházás előkészítésének a Beruházás Előkészítési Alapból történő 
támogatásáról

A Kormány
 1. egyetért azzal, hogy a  Nemzeti Élsport és Utánpótlás-nevelési Képzési Központok Magyarországon történő 

létrehozásával kapcsolatos intézkedésekről szóló 1868/2016. (XII. 28.) Korm. határozattal megvalósítani 
tervezett Budapesti Nemzeti Tornasport-akadémia a  Postás Sport Egyesület keretében működő szakosztályok 
szakmai bázisán, több sportág fejlesztésének kiszolgálására is alkalmas sportcentrumként kerüljön létrehozásra 
(a továbbiakban: Beruházás) a Budapest XIV. kerület, 32112 helyrajzi számú ingatlanon (a továbbiakban: Ingatlan);

 2. felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a  Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (a  továbbiakban: MNV Zrt.) 
bevonásával tegye meg a  szükséges intézkedéseket az  Ingatlan tulajdonának Magyar Állam javára történő 
megszerzése érdekében;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: azonnal

 3. felhívja a  nemzetgazdasági minisztert, hogy a  nemzeti fejlesztési miniszter kezdeményezésére tegye meg 
a  szükséges intézkedéseket a  2.  pont végrehajtásához szükséges forrás rendelkezésre állása érdekében 
a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 1. melléklet XLIII. Az állami vagyonnal 
kapcsolatos bevételek és kiadások című fejezete javára;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
 nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: felmerülés ütemében

 4. a Beruházásnak a  Beruházás Előkészítési Alap felhasználásával kapcsolatos döntési hatáskörökről szóló 222/2017. 
(VIII. 11.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: Rendelet) 2.  § (2) bekezdés m)–o)  pontjai szerinti előkészítési fázisaira 
– a  kifizetésekhez kapcsolódó pénzügyi tranzakciós illetékkel és kincstári díjakkal együtt – összesen legfeljebb 
418 459 500 forint forrást biztosít a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 
(a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok 
cím, 61. Beruházás Előkészítési Alap alcím terhére azzal, hogy a  támogatott előkészítési fázisokat legkésőbb 
2018. december 31-ig kell megvalósítani;

 5. az 1. pont szerinti Beruházás előkészítésének kormányzati felelőseként a nemzeti fejlesztési minisztert jelöli ki;
 6. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a Kvtv. 20. § (5) bekezdése szerinti jogkörében eljárva – a 4. pontban 

foglaltak megvalósítása érdekében – gondoskodjon a  Kvtv. 1.  melléklet XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 
fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 61. Beruházás Előkészítési Alap alcím terhére a  Kvtv. 1.  melléklet 
XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet, 16. Nemzeti Sportközpontok cím javára 418 459 500 forint egyszeri 
átcsoportosításáról, a  fel nem használt rész tekintetében a  Beruházás Előkészítési Alapba történő visszatérítési 
kötelezettséggel;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: az átcsoportosítás tekintetében azonnal
 a fel nem használt rész visszatérítése tekintetében a  8. pont a)  alpontja szerinti jelentés 

tudomásulvételét követő 15 napon belül
 7. egyetért azzal, hogy a Beruházás építtetője a Nemzeti Sportközpontok (a továbbiakban: NSK) legyen, ezért felhívja 

a  nemzeti fejlesztési minisztert, hogy az  MNV Zrt. útján biztosítson használati jogcímet az  Ingatlan tekintetében 
az NSK részére a Beruházás megvalósítása érdekében;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: az Ingatlan tulajdonjogának Magyar Állam javára történő megszerzését, valamint a forrás 

rendelkezésre állását követően azonnal
 8. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy az emberi erőforrások minisztere bevonásával

a) készítsen jelentést a  Kormány részére a  Rendelet 7.  § (1)  bekezdésében foglalt kötelezettség teljesítése 
érdekében a  3.  pontban meghatározott előkészítési fázisok végrehajtásának állapotáról, valamint 
az átcsoportosított forrás felhasznált összegéről;
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
 emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2019. január 30.
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b) az  előkészítési fázisok eredménye alapján készítsen előterjesztést a  Kormány részére a  Beruházás 
megvalósításának kérdésében a  kivitelezéshez és az  üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok, költségek, 
forrásigény, ütemezés és felelősök bemutatásával;
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
 emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2019. február 28.

 9. az 1.  pontban foglaltak megvalósítása érdekében felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert, hogy dolgozza ki 
az  üzemeltetés jogi feltételeit, így különösen azt, hogy a  Beruházás eredményeként létrejövő, állami tulajdonú 
létesítmény vonatkozásában milyen feltételekkel kerülhet sor az  üzemeltető és a  Budapesti Nemzeti Tornasport-
akadémia közötti szerződés megkötésére.

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: 2019. február 28.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 2136/2017. (XII. 29.) Korm. határozata
az Antall József Politika- és Társadalomtudományi Tudásközpont Alapítvány programjainak és 
célkitűzéseinek támogatása érdekében történő forrás biztosításáról

A Kormány
 1. egyetért az  Antall József Politika- és Társadalomtudományi Tudásközpont Alapítvány kisebbségvédelemmel 

és a  nemzetpolitikai együttműködéssel kapcsolatos programjainak és célkitűzéseinek támogatásával  
(a továbbiakban: támogatási cél);

 2. felhívja a  Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy nyújtson költségvetési támogatást az  1.  pont szerinti 
támogatási célra az Antall József Politika- és Társadalomtudományi Tudásközpont Alapítvány mint kedvezményezett 
részére mindösszesen 77 325 000 forint összegben az alábbi ütemezés szerint;
a) 2018. évben 51 550 000 forint
b) 2019. évben 25 775 000 forint

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: adott évi költségvetési törvény végrehajtása során

 3. felhívja a  nemzetgazdasági minisztert, hogy a  Miniszterelnökséget vezető miniszter bevonásával gondoskodjon 
az  1.  pont szerinti támogatási cél megvalósításához 2018. évben szükséges 51 550 000 forint forrás biztosításáról 
Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 1.  melléklet XI. Miniszterelnökség 
fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 8. Antall József Politika- és 
Társadalomtudományi Tudásközpont Alapítvány támogatása jogcímcsoport javára;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter 
Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: 2018. január 31.
 4. felhívja a  nemzetgazdasági minisztert, hogy a  Miniszterelnökséget vezető miniszter bevonásával gondoskodjon 

az 1. pont szerinti támogatási cél megvalósításához 2019. évben szükséges 25 775 000 forint forrás rendelkezésre 
állásáról a 2019. évi központi költségvetés Miniszterelnökség fejezet javára.

Felelős: nemzetgazdasági miniszter 
Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: a 2019. évi költségvetés tervezése során

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 2137/2017. (XII. 29.) Korm. határozata
a Nemzeti Hauszmann Terv keretében a Lovarda út és a Hunyadi udvar közötti rámpa, valamint a Várgarázs II. 
és istálló beruházásához szükséges további források biztosításáról

A Kormány
 1. egyetért azzal, hogy a Nemzeti Hauszmann Terv keretében valósuljon meg

a) a Csikós udvar épületegyütteshez tartozó egykori Palotakertek revitalizációja során a Lovarda út és a Hunyadi 
udvar közötti rámpa és

b) a Nyugati kert (Csikós udvar) alatti mélygarázs közvetlen közelében további mélygarázs (Várgarázs II.) és 
istálló kialakítása;

 2. felhívja a  nemzetgazdasági minisztert, hogy a  Miniszterelnökséget vezető miniszter bevonásával az  1.  pontban 
nevesített beruházások megvalósítása érdekében gondoskodjon egyszeri jelleggel 7 197 529 600 forint forrás 
biztosításáról a  Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 1.  melléklet 
XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 75. Nemzeti Hauszmann 
Terv jogcímcsoport javára.

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
 Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: a felmerülés ütemében

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 2138/2017. (XII. 29.) Korm. határozata
egy nyíregyházi multifunkcionális motorsport aréna megvalósítása érdekében szükséges intézkedésekről

A Kormány Nyíregyháza város és vonzáskörzete sportéletének élénkítése, a  helyi és térségi társadalmi igények kielégítése 
céljából támogatja egyes sportcélú beruházások megvalósítását, ennek keretében
 1. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert és az emberi erőforrások miniszterét, hogy vizsgálják meg egy nyíregyházi 

multifunkcionális motorsport aréna megvalósítására irányuló beruházási program kidolgozásának lehetőségeit;
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
 emberi erőforrások minisztere
Határidő: azonnal

 2. felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a  Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő 
Részvénytársaság bevonásával vizsgálja meg egy nyíregyházi multifunkcionális motorsport aréna megvalósítására 
irányuló beruházási program céljaira alkalmas ingatlanok körét.

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 2139/2017. (XII. 29.) Korm. határozata
a nagykereki Bocskai Várkastély és környezete további hasznosítását megalapozó rekonstrukció 
támogatásáról

A Kormány
 1. egyetért a  nagykereki Bocskai Várkastély és környezete további hasznosítását megalapozó rekonstrukció  

(a továbbiakban: projekt) keretében
a) a Nagykereki Belterület 610/1 helyrajzi szám alatt felvett, kivett könyvtár, múzeum megjelölésű, 

természetben 4127 Nagykereki, Bocskai utca 1. szám alatt található ingatlan felújításával, valamint
b) a Nagykereki Belterület 610/2 helyrajzi szám alatt felvett, kivett magtár megjelölésű ingatlan állam általi 

megvásárlásával és felújításával;
 2. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy

a) az emberi erőforrások minisztere, a  megyei jogú városok fejlesztéséért felelős tárca nélküli miniszter és 
a  Nemzeti Kastélyprogram és a  Nemzeti Várprogram végrehajtásáért felelős miniszteri biztos bevonásával 
vizsgálja meg a  nagykereki Bocskai Várkastélyhoz kapcsolódó helyi kulturális szerep legalább megyei 
hatókörűvé bővítésének és a  nagykereki Bocskai Várkastélynak a  Bocskai-kultusz hazai központjává és 
egyben Hajdú-Bihar megye déli részének leglátogatottabb turisztikai attrakciójává alakításának lehetőségét, 
valamint

b) az állami ingatlanvásárlás tekintetében a nemzeti fejlesztési miniszterrel, a közgyűjteményi szakmai feladatok 
tekintetében az emberi erőforrások miniszterével és a megyei jogú városok fejlesztéséért felelős tárca nélküli 
miniszterrel együttműködve – az a) alpont szerinti vizsgálat és Nagykereki Község Önkormányzatának 3. pont 
a) alpontja szerint támogatott tevékenysége eredményeire is tekintettel – gondoskodjon a projekt részletes 
költségvetésének és szakmai, műszaki tartalmának rendelkezésre állásáról;
Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter 

nemzeti fejlesztési miniszter 
emberi erőforrások minisztere 
megyei jogú városok fejlesztéséért felelős tárca nélküli miniszter

Határidő: 2018. március 31.
 3. egyetért azzal, hogy a Miniszterelnökséget vezető miniszter Nagykereki Község Önkormányzata támogatási kérelme 

alapján
a) a projekt előkészítéséhez, ennek keretében a  projekt ütemezett részletes költségvetésének és műszaki 

tartalmának megállapításához 20 933 700 forint költségvetési támogatás,
b) – a  projekt ütemezett részletes költségvetésének és műszaki tartalmának birtokában – a  projekt 

megvalósításához szükséges költségvetési támogatás
biztosítására, a  költségvetési támogatás felhasználására és elszámolásának részletes feltételei meghatározására 
Nagykereki Község Önkormányzatával támogatási szerződést kössön vagy részére támogatói okiratot adjon ki 
és a  támogatási szerződés megkötését vagy a  támogatói okirat kiadását követően a  költségvetési támogatást 
Nagykereki Község Önkormányzata részére támogatási előlegként egy összegben folyósítsa;

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: az a)  alpont tekintetében költségvetési kiadási előirányzat rendelkezésre bocsátását követő  

30 napon belül 
 a  b)  alpont tekintetében költségvetési kiadási előirányzat rendelkezésre bocsátását követő  

60 napon belül
 4. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy gondoskodjon

a) a 3. pont a) alpontjában meghatározott költségvetési támogatás és
b) – a  projekt ütemezett részletes költségvetésének és műszaki tartalmának birtokában – a  projekt 

megvalósításához szükséges költségvetési támogatás
biztosításához szükséges költségvetési kiadási előirányzatnak a  központi költségvetés XI. Miniszterelnökség 
fejezetében történő rendelkezésre állásáról;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: az a) alpont tekintetében azonnal 
 a b) alpont tekintetében a felmerülés ütemében

 5. felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert, hogy gondoskodjon a  Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. útján az  1.  pont 
b)  alpontjában meghatározott ingatlannak a  központi költségvetés XLIII. Az  állami vagyonnal kapcsolatos bevételek 
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és kiadások fejezete terhére – legfeljebb a független ingatlanforgalmi szakértő által meghatározott forgalmi értéken – 
az  állam javára történő megvásárlásáról, és ezt követően Nagykereki Község Önkormányzata részére történő 
ingyenes használatba adásáról.

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: 2018. március 31.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 2140/2017. (XII. 29.) Korm. határozata
az Erdélyi Kulturális Közösségi Mintaprogram támogatásáról

A Kormány a határon túli magyar kultúra ápolásának céljából, különös tekintettel a határon túli magyar közösségek aktivitásának 
fejlesztése érdekében
 1. egyetért az Erdélyi Kulturális Közösségi Mintaprogram támogatásával;
 2. felhívja a  nemzetgazdasági minisztert, hogy az  emberi erőforrások minisztere bevonásával az  1.  pont szerinti 

támogatás érdekében gondoskodjon
a) a 2017. évben szükséges 1 672 200 000 forint rendelkezésre állásáról a  Magyarország 2017. évi központi 

költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 1.  melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet,  
20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 12. Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és nemzetiségi kultúra alcím, 
7. Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és nemzetiségi kultúra támogatása jogcímcsoport, 2. Közművelődési 
szakmai feladatok előirányzat jogcím javára;

b) a 2018. évben szükséges 1 672 200 000 forint rendelkezésre állásáról a  Magyarország központi 
költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 1.  melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet,  
20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 12. Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és nemzetiségi kultúra alcím, 
7. Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és nemzetiségi kultúra támogatása jogcímcsoport, 2. Közművelődési 
szakmai feladatok előirányzat jogcím javára;

c) 2019. évtől beépülő jelleggel 1 672 200 000 forint rendelkezésre állásáról a központi költségvetés XX. Emberi 
Erőforrások Minisztériuma fejezet javára;
Felelős: nemzetgazdasági miniszter
 emberi erőforrások minisztere
Határidő: az a) alpont tekintetében azonnal
 a b) alpont tekintetében a felmerülés ütemében
 a c) alpont tekintetében az adott évi központi költségvetés tervezése során

 3. felhívja az  emberi erőforrások miniszterét, hogy az  1.  pont szerinti tevékenység megvalósítása céljából 
támogatási szerződéssel nyújtson költségvetési támogatást a 2. pont a)–c) alpontjában meghatározott összegben  
az NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság mint kedvezményezett részére.

Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: a forrás rendelkezésre állását követően azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 2141/2017. (XII. 29.) Korm. határozata
a sepsikőröspataki Kálnoky-kastély fejlesztéséhez szükséges forrás biztosításáról

A Kormány egyetért a  sepsikőröspataki Kálnoky-kastély és a  miklósvári Vendégházak turisztikai célú fejlesztésével, ennek 
keretében a  sepsikőröspataki Kálnoky-kastély rekonstrukciós munkálatai, parkjának látogathatóvá tétele és a  miklósvári 
Vendégházak szállás kapacitásbővítésének (a továbbiakban: Beruházás) megvalósításával, melynek érdekében
 1.  felhívja a  nemzetgazdasági minisztert, hogy gondoskodjon a  2018. évben szükséges 843 688 000 forint 

költségvetési forrás több részletben történő biztosításáról és rendelkezésre állásáról a  Magyarország 2018. évi 
központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 1. melléklet LXV. Bethlen Gábor Alap fejezet, 4. Nemzetpolitikai 
célú támogatások cím javára az alábbi megbontásban:
a) első részlet 343 688 000 forint,
b) második részlet 270 000 000 forint,
c) harmadik részlet 230 000 000 forint;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: az első részlet tekintetében 2018. február 28.
 a második részlet tekintetében 2018. május 31.
 a harmadik részlet tekintetében 2018. augusztus 31.

 2.  felhívja a  Kormány nemzetpolitikáért felelős tagját, hogy a  Bethlen Gábor Alap közreműködésével gondoskodjon 
az 1. pont szerinti költségvetési támogatás biztosításáról a Kálnoky Alapítvány mint kedvezményezett részére.

Felelős: a Kormány nemzetpolitikáért felelős tagja
Határidő: az 1. pont szerinti források biztosítását követő 30 napon belül

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 2142/2017. (XII. 29.) Korm. határozata
a Tatabánya Megyei Jogú Város külterületén fekvő földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról

A Kormány a  termőföld védelméről szóló 2007.  évi CXXIX.  törvény 11.  § (2) és (3)  bekezdésében foglaltakra 
figyelemmel beruházási célterületté nyilvánítja a  Tatabánya Megyei Jogú Város külterületén fekvő, az  ingatlan-
nyilvántartás szerint Tatabánya külterület 032/9, 032/10, 032/11, 032/31, 032/32, 032/33, 032/34, 032/35, 032/38 
helyrajzi számú földrészleteket, valamint a  Tatabánya külterület 032/13 és 032/14 helyrajzi számú földrészletek 
b) alrészletének területét, továbbá az ezen földrészletekből a telekalakítási eljárások befejezését követően kialakított 
földrészleteket.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 2143/2017. (XII. 29.) Korm. határozata
egyes egyházi, önkormányzati, illetve egyéb fejlesztésekre irányuló kormányhatározatok módosításáról

 1. A Kenderes Város Önkormányzata tulajdonában álló egyes ingatlanok felújításához szükséges forrás biztosításáról 
szóló 1481/2017. (VII. 25.) Korm. határozatban foglalt „(hrsz. 56, 895, 1079/1, 1484, 1148)” szövegrész helyébe  
a „(hrsz. 56, 1079/1, 1148, 1212/2, 1484)” szöveg lép.

 2.  Az  egyes egyházi tulajdonban, valamint fenntartásban lévő ingatlanok felújításához szükséges források 
biztosításáról szóló 1659/2017. (IX. 13.) Korm. határozatban foglalt „(hrsz. 1885, 935, 936)” szövegrész helyébe 
a „(hrsz. 1, 885, 935, 936)” szöveg lép.
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 3.  Az egyes települési önkormányzatok feladatainak támogatása érdekében a  IX. Helyi önkormányzatok támogatásai 
fejezetben történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1680/2017. (IX. 21.) Korm. határozat 2. pontja b) alpontjában 
foglalt „(hrsz. 56, 895, 1079/1, 1484, 1148)” szövegrész helyébe a „(hrsz. 56, 1079/1, 1148, 1212/2, 1484)” szöveg lép.

 4.  A  Kormány a  2020. évi budapesti Eucharisztikus Világkongresszus és a  2021. évi Vadászati Világkiállítás 
megrendezése érdekében megvalósítandó, a  HUNGEXPO Budapesti Vásárközpont és egyes kapcsolódó 
fejlesztések elvégzéséhez szükséges forrás biztosításáról szóló 1563/2017. (VIII. 28.) Korm. határozat 
(a  továbbiakban: HUNGEXPO határozat) 2.  pontjától eltérően az  államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 
33.  § (2)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 1 527 800 000 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el 
a  Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. XC. törvény (a  továbbiakban: Kvtv.) 1.  melléklet  
XLIII. Az  állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet, 2. Az  állami vagyonnal kapcsolatos kiadások 
cím, 1. Ingatlanokkal és ingóságokkal kapcsolatos kiadások alcím, 1. Ingatlan-beruházások, ingatlanvásárlás 
jogcímcsoport, 13. Hungexpo fejlesztése jogcím terhére a Kvtv. 1. melléklet XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 
fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 61. Beruházás Előkészítési Alap alcím javára az 1. melléklet szerint;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
 nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: azonnal

 5.  A  Kormány a HUNGEXPO határozat 3.  pontjának végrehajtása során felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert, 
hogy a  Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. útján az  Expo Park Kft. felé tegye meg a  szükséges intézkedéseket 
a  HUNGEXPO határozat 1.  pontja szerinti cél megvalósításához szükséges fejlesztések, és a  folyamatban lévő 
fejlesztések közötti összhang megteremtése érdekében, azzal, hogy a folyamatban lévő fejlesztésekhez kapcsolódó 
megállapodások a  HUNGEXPO határozat 1.  pontja szerinti cél elérése érdekében szükséges fejlesztésekkel 
kiegészítésre kerüljenek. A  Kormány egyetért azzal, hogy a  szükséges tervezési előkészítési feladatokat az  Expo 
Park Kft. saját forrásból úgy valósítsa meg, hogy a  tervezett fejlesztések későbbi – üzleti alapon történő – 
hasznosíthatósága biztosított legyen.

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: azonnal

 6.  A  Kormány a HUNGEXPO határozat 4.  pontjának végrehajtása során egyetért azzal, hogy a  HUNGEXPO Budapesti 
Vásárközpont egységes tervezési koncepció szerinti fejlesztésének megvalósítása érdekében az  előkészítési és 
tervezési feladatok ellátása a folyamatban lévő fejlesztések és a HUNGEXPO határozat 1. pontja szerinti fejlesztések 
esetén egységesen kerüljön megvalósításra, amelynek során figyelemmel kell lenni arra is, hogy a  fejlesztés üzleti 
alapon történő későbbi hasznosíthatósága biztosított legyen. Jelen pontban foglaltak végrehajtása érdekében 
a Kormány egyetért azzal, hogy a folyamatban lévő tervezési program kerüljön kibővítésre a HUNGEXPO határozat 
1. pont szerinti fejlesztés programjával, és felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert az ezzel kapcsolatos intézkedések 
megtételére.

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: azonnal

 7.  A  Kormány a  Nemzetgazdasági Minisztérium budai Várnegyedben történő elhelyezésének előkészítéséhez 
szükséges forrás biztosításáról szóló 1066/2016. (II. 25.) Korm. határozat
a) 1. pontjától eltérően egyetért azzal, hogy az egykori Pénzügyminisztérium épületéből kiköltöző szervezetek 

és intézményi részegységek a  Budapest I. kerület, Táncsics Mihály utca 1., valamint a  Budapest XI. kerület, 
Daróczi út 3. szám alatti ingatlanokban kerüljenek elhelyezésre,

b) 2. pont b)  alpontjától eltérően felhívja a  Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a  Budavári 
Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság útján (a  továbbiakban: Budavári 
Nonprofit Kft.) gondoskodjon a  kiköltöző szervezetek és intézményi részegységek új elhelyezésének 
kialakításával kapcsolatos fejlesztési költség- és ütemterv kidolgozásáról a Budapest I. kerület, Táncsics Mihály 
utca 1., valamint a Budapest XI. kerület, Daróczi út 3. szám alatti ingatlanokra vonatkozóan.
Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet a 2143/2017. (XII. 29.) Korm. határozathoz

XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások

forintban

Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- K I A D Á S O K A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása
XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások

2 Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások
1 Ingatlanokkal és ingóságokkal kapcsolatos kiadások

1 Ingatlan-beruházások, ingatlanvásárlás
359928 13 Hungexpo fejlesztése

K6 Beruházások -1 527 780 000
XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
368573 61 Beruházás Előkészítési Alap

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 1 527 780 000

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű    
forintban

Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- B E V É T E L A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű    

forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- T Á M O G A T Á S A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása
XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
368573 61 Beruházás Előkészítési Alap 1 527 780 000

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű    

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I.n.év II. n.év III.n.év IV.n.év
Fejezet időarányos
Állami Számvevőszék teljesítményarányos  
Magyar Államkincstár egyéb: azonnal 1 527 780 000 1 527 780 000
Nemzetgazdasági Minisztérium
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

2 példány

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat száma

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat száma

Az adatlap 5 példányban töltendő ki
1 példány
1 példány
1 példány

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2017.

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat száma

Államház-
tartási egyedi 

azonosító
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A Kormány 2144/2017. (XII. 29.) Korm. határozata
a Makovecz Imre életművének gondozásával összefüggésben szükséges további intézkedésekről, valamint 
a Makovecz Imre életművének gondozásáról szóló 2022/2015. (XII. 29.) Korm. határozat végrehajtásával 
összefüggő egyes intézkedésekről szóló 1748/2017. (X. 25.) Korm. határozat módosításáról

 1.  A Kormány
a) egyetért a  Makovecz Imre életművének gondozásával összefüggésben felmerülő, Makó Város 

Önkormányzata által megvalósítani kívánt Makói Városi Termál- és Gyógyfürdő (Hagymatikum) fejlesztésével 
(a továbbiakban: beruházás);

b) a  beruházás megvalósítása érdekében felhívja a  Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a  Makovecz 
Imre Alapítvány bevonásával az  országképi és településképi arculat biztosítása érdekében tekintse át és 
szükség szerint vizsgálja felül a fejlesztés terveit;

c) felhívja a  nemzetgazdasági minisztert, hogy a  beruházás megvalósítása érdekében a  Miniszterelnökséget 
vezető miniszter országképi és településképi arculattal kapcsolatos véleménye alapján gondoskodjon
ca) 1 955 100 000 forint forrás rendelkezésre állásáról a  Magyarország 2018. évi központi 

költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 1.  melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai 
fejezet javára,

cb) 4 714 850 000 forint forrás rendelkezésre állásáról a  2019. évi központi költségvetés IX. Helyi 
önkormányzatok támogatásai fejezetben,

cc) 2 830 050 000 forint forrás rendelkezésre állásáról a  2020. évi központi költségvetés IX. Helyi 
önkormányzatok támogatásai fejezetben.

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: a 2018. évi központi költségvetésről szóló törvény végrehajtása során, a felmerülés ütemében
 a 2019–2020. évek vonatkozásában a központi költségvetés tervezése során

 2. A Makovecz Imre életművének gondozásáról szóló 2022/2015. (XII. 29.) Korm. határozat végrehajtásával összefüggő 
egyes intézkedésekről szóló 1748/2017. (X. 25.) Korm. határozat (a  továbbiakban: Korm. határozat) a  következő 
2/A. ponttal egészül ki:
(A Kormány)
„2/A. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a projekt megvalósítása érdekében kössön támogatási szerződést 
elszámolási, a  fel nem használt rész tekintetében visszatérítési kötelezettséggel Csenger Város Önkormányzatával 
a 2. pontban nyújtott forrás terhére;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: 2018. január 31.”

 3. A Korm. határozat 2. pontjában az „a csengeri autóbusz-pályaudvar felújításának céljából” szövegrész helyébe az „az 
új csengeri közszolgáltatási funkciót ellátó, többfunkciós központ létesítése céljából” szöveg lép.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 2145/2017. (XII. 29.) Korm. határozata
a Normafa Park program folytatásával összefüggő teendőkről, valamint a Normafa Park történelmi 
sportterület megvalósításához szükséges intézkedésekről szóló 1507/2016. (IX. 21.) Korm. határozat 
módosításáról

A Kormány a  Normafa Park program további sikeres folytatása érdekében újabb lépések megtételét látja szükségesnek, ezért 
a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzattal (a továbbiakban: Önkormányzat) együttműködve a következőkről határoz:
 1.  A Kormány

1.1. felhívja az állami vagyon felügyeletéért felelős minisztert, hogy a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen 
működő Részvénytársaság útján tegye meg a  szükséges intézkedéseket a  Budapest XII. kerület, külterület 
10503/9 helyrajzi szám alatt felvett ingatlan közpark funkciójú részének – a  telek megosztását követően – 
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az  Önkormányzat tulajdonában álló, Budapest XII. kerület, belterület 9597/1 és 9597/5 helyrajzi szám alatt 
felvett ingatlanokra történő cseréje érdekében;
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: azonnal

1.2. felhívja a  nemzetgazdasági minisztert, hogy a  Budapest XII. kerület, külterület 10503/9 helyrajzi szám alatt 
felvett ingatlanon található felépítmények bontásával összefüggésben az  Önkormányzatnál felmerülő 
költségek megtérítésére nyújtandó költségvetés-támogatás céljára biztosítson 150 000 000 forint összegű 
forrást a 2018. évi központi költségvetésben.
Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: a 2018. évi központi költségvetés végrehajtása során, a felmerülés ütemében

 2. A Kormány felhívja az állami vagyon felügyeletéért felelős minisztert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket 
a  mintegy 23 m2-es, Budapest XII. kerület, Rőzse u. 22. címen található, belterület 9890/1 helyrajzi szám alatt 
nyilvántartott, állami tulajdonban lévő földrészletnek a  Fogaskerekű vasút Rőzse utcai megállójához szükséges 
lépcső céljára az Önkormányzat részére, útlejegyzés jogcímen történő ingyenes tulajdonba adása érdekében.

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: azonnal

 3. A Kormány
3.1. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 33.  § (1)  bekezdésében 

biztosított jogkörében eljárva elrendeli a  Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi  
XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet címrendjének  
az  55. Normafa Park beruházás 2017. évi üteméhez kapcsolódó egyes kisajátítási költségek támogatása 
címmel történő kiegészítését;
Felelős: nemzetgazdasági miniszter 

belügyminiszter
Határidő: azonnal

3.2. az Áht. 33.  § (2)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva elrendeli 525 700 000 forint egyszeri 
átcsoportosítását a  Kvtv. 1.  melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 2. A  helyi 
önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai cím terhére, a  Kvtv. 1.  melléklet IX. Helyi 
önkormányzatok támogatásai fejezet, 55. Normafa Park beruházás 2017. évi üteméhez kapcsolódó egyes 
kisajátítási költségek támogatása cím javára az 1. melléklet szerint;
Felelős: nemzetgazdasági miniszter 

belügyminiszter
Határidő: azonnal

3.3. egyetért azzal, hogy a  belügyminiszter a  3.2.  pont szerint átcsoportosított előirányzat terhére a  Budapest 
Főváros Kormányhivatala által hozott kisajátítási és korlátozási kártalanítási határozatokból és az  esetleges 
közigazgatási bírósági ítéletekből eredő – különösen a  Fogaskerekű vasút és az  új Eötvös út kialakításához 
kapcsolódó – fizetési kötelezettségekhez, pályázat és kérelem benyújtása nélkül, támogatási előlegként, 
a  támogatás felhasználásának és elszámolásának részletes feltételeit meghatározó támogatói okirat alapján 
az Önkormányzat részére 525 700 000 forint támogatást nyújtson;
Felelős: belügyminiszter 

nemzetgazdasági miniszter
Határidő: 2017. december 31.

3.4. egyetért azzal, hogy a belügyminiszter a 3.3. pont szerinti támogatást a támogatói okirat kiadását követően 
folyósítsa az Önkormányzat számára;
Felelős: belügyminiszter
Határidő: a támogatói okirat kiadását követően azonnal

3.5. egyetért azzal, hogy ha a  3.3.  pont szerinti költségvetési támogatás az  érintett települési önkormányzat 
számára a  2017. évben nem vagy nem teljes összegben kerül folyósításra, a  2018. évben a  IX. Helyi 
önkormányzatok támogatásai fejezetben azonos néven létrehozott címre e határozatot kell alkalmazni.

 4. A Kormány felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a belügyminiszter bevonásával gondoskodjon az alábbi célok 
megvalósításához szükséges forrás 2018. évi rendelkezésre állásáról a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezetben:
4.1. az Eötvös út 48. és 50. alatt fekvő ingatlanok fejlesztése (Normafa Kapuja), továbbá a  kapcsolódó kert- és 

tereprendezés keretében új épület tervezéséhez és felépítéséhez, valamint a  sípályákhoz szükséges üzemi 
területek kialakításához 2 095 000 000 forint,
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4.2. az Eötvös út 48. és 50. alatt fekvő ingatlanok fejlesztése (Normafa Kapuja) érdekében, a sípálya kialakításához 
kapcsolódóan a mesterséges hó előállításához szükséges víztározó megépítéséhez 600 000 000 forint,

4.3. az Eötvös út 48. és 50. alatt fekvő ingatlanok fejlesztése (Normafa Kapuja), továbbá a  kapcsolódó kert- és 
tereprendezés keretében a jelenleg meglévő, helyi védelem alatt álló épület felújításához 330 000 000 forint,

4.4. az Eötvös út 40. (Budapest XII. kerület, belterület 9139/6 helyrajzi szám) alatt álló ingatlanon található 
felépítmények bontása céljára 317 500 000 forint,

4.5. a Libegő és a hozzá kapcsolódó infrastruktúra korszerűsítése és fejlesztése céljára 80 000 000 forint.
Felelős: nemzetgazdasági miniszter 

belügyminiszter
Határidő: a 2018. évi központi költségvetés végrehajtása során, a felmerülés ütemében

 5. A Kormány felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a belügyminiszter bevonásával gondoskodjon a Libegő és 
a  hozzá kapcsolódó infrastruktúra korszerűsítéséhez és fejlesztéséhez szükséges 3 800 000 000 forint támogatás 
2019. évi rendelkezésre állásáról a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezetben.

Felelős: nemzetgazdasági miniszter 
belügyminiszter

Határidő: a 2019. évi központi költségvetés tervezésekor
 6. A Kormány

6.1. egyetért azzal, hogy a  Normafa Park program keretében, az  Önkormányzat a  tulajdonában, illetve 
vagyonkezelésében lévő területeken új, szabadidős és turisztikai programot – Lombkorona Sétányt 
és kiszolgáló létesítményeket – hozzon létre a  Magyar Turisztikai Ügynökség Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság (a továbbiakban: MTÜ Zrt.) támogatásával;

6.2. felhívja a  nemzetgazdasági minisztert, hogy gondoskodjon az  MTÜ Zrt. részére a  6.1.  pont szerinti célok 
megvalósításához szükséges 2 000 000 000 forint 2018. évi rendelkezésre állásáról.
Felelős:  nemzetgazdasági miniszter
Határidő:  a 2018. évi központi költségvetés végrehajtása során, a felmerülés ütemében

 7. A Normafa Park történelmi sportterület megvalósításához szükséges intézkedésekről szóló 1507/2016. (IX. 21.) 
Korm. határozat 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A Kormány a Normafa Park történelmi sportterületről szóló 2013. évi CXLVIII. törvényben (a továbbiakban: Normafa tv.) 
foglalt célok megvalósítása érdekében]
„5. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy gondoskodjon
a) a Budapest XII. kerület Eötvös út új nyomvonalának kialakítása és az ehhez kapcsolódó parkoló kialakítása céljára 
a 2018. évben 1 539 500 000 forint,
b) a Budapest XII. kerület 10525/2 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlanon található „Hild-villa” felújításával és 
a  hozzá kapcsolódó telek környezetrendezéssel kapcsolatos előkészítési, tervezési munkálatokra a  2018. évben  
60 000 000 forint,
c) a Budapest XII. kerület 10525/2 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlanon található „Hild-villa” felújítására és 
a  hozzá kapcsolódó telek környezetrendezésére a 2018. évben 550 000 000 forint, a  2019. évben 1 600 000 000 
forint,
d) a Budapest XII. kerület 10525/2 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlanon található egykori Fácán Vendéglő 
épületének felújítására a 2018. évben 950 000 000 forint, illetve az iskolai funkcióhoz szükséges bővítéshez, továbbá 
a katonai oktatóépület bontására a 2018. évben 1 170 000 000 forint,
e) a Budapest XII. kerület 10760/3 helyrajzi számon nyilvántartott, egykori lóvasút-végállomás épületének műemléki 
felújítását és funkcióbővítő hasznosítását célzó beruházás céljára a 2017. évben legfeljebb 622 300 000 forint 
forrás rendelkezésre állásáról a  központi költségvetés IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezetben 
az Önkormányzat számára;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: a 2017. évi források, illetve az  a), b) és d)  pontok szerinti 2018. évi források tekintetében 

a felmerülés ütemében,
 a c) pont szerinti 2018. évi források tekintetében a 2018. évi központi költségvetés tervezése 

keretében,
 a 2019. évi források tekintetében a 2019. évi központi költségvetés tervezésekor”

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet a 2145/2017. (XII. 29.) Korm. határozathoz

IX. Helyi önkormányzatok támogatásai

 forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása
IX. Helyi önkormányzatok támogatásai

374539 55
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 525 700 000,0

359017 2 A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
K5 Egyéb működési célú kiadások -525 700 000,0

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű    

forintban

Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű    

forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű    

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I.n.év II. n.év III.n.év IV.n.év
Fejezet időarányos
Állami Számvevőszék teljesítményarányos  
Magyar Államkincstár egyéb: azonnal 525 700 000,0 525 700 000,0
Nemzetgazdasági Minisztérium
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

2 példány

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat száma

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat száma

Az adatlap 5 példányban töltendő ki
1 példány
1 példány
1 példány

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

B E V É T E L

T Á M O G A T Á S 

Normafa Park beruházás 2017. évi üteméhez kapcsolódó egyes kisajátítási 
költségek támogatása

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2017.

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat száma

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

K I A D Á S O K 



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2017. évi 231. szám 39057

A Kormány 2146/2017. (XII. 29.) Korm. határozata
a kárpátaljai magyar színészek, médiamunkatársak, közművelődési és könyvtári dolgozók támogatásáról és 
az önkormányzati dolgozók szakmai fejlődésének elősegítéséről szóló 1641/2016. (XI. 17.) Korm. határozat 
módosításáról

A kárpátaljai magyar színészek, médiamunkatársak, közművelődési és könyvtári dolgozók támogatásáról és 
az  önkormányzati dolgozók szakmai fejlődésének elősegítéséről szóló 1641/2016. (XI. 17.) Korm. határozatban 
a  „közművelődési és könyvtári dolgozók” szövegrész helyébe a  „közművelődési, könyvtári és egészségügyi 
dolgozók” szöveg lép.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 2147/2017. (XII. 29.) Korm. határozata
az Aleppói Görög Katolikus Érsekség oktatási fejlesztésének támogatásáról

A Kormány
 1. egyetért az üldöztetést szenvedő szíriai keresztény közösségek támogatásával, a menekült keresztény közösségek 

hazatelepítését és iskolaépítést célzó, a magyar menekültpolitikával és a helyben segítés elvével egyező projektek 
finanszírozásával;

 2. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy az 1. pont szerinti cél megvalósítása érdekében – a fejezeti stabilitási 
tartalék előirányzat felhasználásáról, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, a 2016. évi 
költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról szóló 2067/2017. (XII. 27.) Korm. határozat 2.  melléklete 
értelmében – az  államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm.  rendelet 
101/A.  § hatálya alá tartozó 620 000 000 forint értékű támogatásról az  Aleppói Görög Katolikus Érsekség részére 
gondoskodjon; a  támogatás biztosítása a  Magyarország 2017.  évi központi költségvetéséről szóló 2016.  évi 
XC.  törvény 1.  melléklet XX.  Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20.  Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 
53.  Üldözött keresztények segítésének feladatai alcím, 2.  Intervenciós Támogatási Keret jogcímcsoport terhére 
történik.

Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Magyar Közlönyt az Igazságügyi Minisztérium szerkeszti.
A szerkesztésért felelős: dr. Salgó László Péter.
A szerkesztőség címe: Budapest V., Kossuth tér 4.
A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://www.magyarkozlony.hu 
honlapon érhető el.
A Magyar Közlöny oldalhű másolatát papíron kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó.
Felelős kiadó: Köves Béla ügyvezető.


	A Kormány 485/2017. (XII. 29.) Korm. rendelete
	az európai területi társulással kapcsolatos jóváhagyási és nyilvántartásba vételi eljárás részletes szabályairól

	A Kormány 486/2017. (XII. 29.) Korm. rendelete
	a megkülönböztető és figyelmeztető jelzés felszerelésével, engedélyezésével, használatával és visszavonásával kapcsolatos közigazgatási hatósági eljárásra vonatkozó kiegészítő és eltérő szabályokról

	A Kormány 487/2017. (XII. 29.) Korm. rendelete
	a személy- és vagyonőr, a magánnyomozó, az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységével, valamint a fegyveres biztonsági őrséggel kapcsolatos közigazgatási hatósági eljárások eltérő és kiegészítő szabályairól

	A Kormány 488/2017. (XII. 29.) Korm. rendelete
	a Czeglédy-ügy károsultjainak rendkívüli állami kárrendezéséről

	A Kormány 489/2017. (XII. 29.) Korm. rendelete
	a tűzvédelmi hatósági eljárások általános és különös szabályairól

	A Kormány 490/2017. (XII. 29.) Korm. rendelete
	a tűzesetek vizsgálatára vonatkozó eljárási szabályokról

	A Kormány 491/2017. (XII. 29.) Korm. rendelete
	a beépített tűzjelző, illetve tűzoltó berendezések létesítésének, használatbavételének és megszüntetésének engedélyezésére irányuló hatósági eljárás részletes szabályairól

	A Kormány 492/2017. (XII. 29.) Korm. rendelete
	az egyes műszaki termékek tűzvédelmi megfelelőségét vizsgáló, ellenőrző és tanúsító szervezetek kijelöléséről

	A Kormány 493/2017. (XII. 29.) Korm. rendelete
	a szabad vízen való tartózkodás engedélyezésének eljárási szabályairól

	A Kormány 494/2017. (XII. 29.) Korm. rendelete
	a nagycsaládosokat megillető földgáz árkedvezményről

	A Kormány 495/2017. (XII. 29.) Korm. rendelete
	a folyékony tüzelő- és fűtőanyagok, a motorhajtóanyagok, valamint egyes kőolajtermékek forgalmazási követelményei tekintetében a megfelelőségértékelési tevékenységgel összefüggő kérdésekről

	A Kormány 496/2017. (XII. 29.) Korm. rendelete
	az atomenergia alkalmazásával összefüggő hatósági engedélyek kiadásához szükséges rendőrségi szakhatósági hozzájárulás szempontjairól

	A Kormány 497/2017. (XII. 29.) Korm. rendelete
	egyes energetikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról

	A Kormány 498/2017. (XII. 29.) Korm. rendelete
	a költségvetési intézmények fosszilis energia felhasználásának csökkentése érdekében napelemes villamosenergia-termelő erőmű működtetéséről szóló 232/2015. (VIII. 20.) Korm. rendelet módosításáról

	A Kormány 499/2017. (XII. 29.) Korm. rendelete
	a társasházkezelő, az ingatlankezelő, az ingatlanközvetítő, valamint az ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítő szolgáltatói tevékenység üzletszerűen történő végzésének feltételeiről és a nyilvántartásba vétel részletes szabályairól

	A Kormány 500/2017. (XII. 29.) Korm. rendelete
	a honvédelmi foglalkoztatók vonatkozásában a munkaügyi hatósági jogkör gyakorlójának kijelöléséről, valamint a honvédelmi foglalkoztatók esetében a rendezett munkaügyi kapcsolatok igazolásáról

	A Kormány 501/2017. (XII. 29.) Korm. rendelete
	a honvédelem térképészeti támogatásáért felelős szerv kijelöléséről, hatósági hatásköréről és eljárásának egyes szabályairól

	A Kormány 502/2017. (XII. 29.) Korm. rendelete
	a katonai munkavédelmi hatóság kijelöléséről, valamint sajátos feladatairól és hatásköreinek ellátásáról

	A Kormány 503/2017. (XII. 29.) Korm. rendelete
	az első sikeres nyelvvizsga és az első emelt szintű idegen nyelvből tett érettségi vizsga díjához nyújtott támogatásról

	A Kormány 504/2017. (XII. 29.) Korm. rendelete
	az egyes szakképzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról

	A Kormány 505/2017. (XII. 29.) Korm. rendelete
	a helyes laboratóriumi gyakorlat ellenőrzéséről

	A Kormány 506/2017. (XII. 29.) Korm. rendelete
	a hagyományos kínai gyógyászat területén oklevéllel rendelkező személy által végezhető egészségügyi tevékenység engedélyezésére vonatkozó szabályokról

	A Kormány 507/2017. (XII. 29.) Korm. rendelete
	egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról

	A Kormány 508/2017. (XII. 29.) Korm. rendelete
	a nemesfém tárgyakkal kapcsolatos hatósági feladatokról és hatósági eljárási szabályokról, valamint a nemesfém tárgyak készítésének és díszítésének szabályairól szóló kormányrendelet

	A Kormány 509/2017. (XII. 29.) Korm. rendelete
	a nemzetközi forgalom számára ideiglenesen megnyitott repülőtéren közlekedő légi járművek határforgalmi ellenőrzésével, a nemzetközi forgalomban közlekedő vasúti és vízi járművek menet közbeni ellenőrzésével, valamint a munkavégzés céljából határátkelőhel

	A Kormány 510/2017. (XII. 29.) Korm. rendelete
	a kikötő, komp- és révátkelőhely, továbbá más hajózási létesítmény létesítéséről, használatbavételéről, üzemben tartásáról és megszüntetéséről

	A Kormány 511/2017. (XII. 29.) Korm. rendelete
	a közúti közlekedésre vonatkozó közigazgatási hatósági ügyekben alkalmazandó kiegészítő eljárási szabályokról

	A Kormány 512/2017. (XII. 29.) Korm. rendelete
	a kerékbilincs alkalmazásával és a járművek elszállításával kapcsolatos eljárás során alkalmazandó kiegészítő és eltérő közigazgatási hatósági eljárási szabályokról

	A Kormány 513/2017. (XII. 29.) Korm. rendelete
	a közúti közlekedési nyilvántartás működéséről és az adatszolgáltatás rendjéről

	A Kormány 514/2017. (XII. 29.) Korm. rendelete
	a vasútnak nem minősülő egyéb kötöttpályás közlekedési tevékenység bejelentésének részletes szabályairól

	A Kormány 515/2017. (XII. 29.) Korm. rendelete
	egyes hajózási hatósági eljárások részletes szabályairól

	A Kormány 516/2017. (XII. 29.) Korm. rendelete
	az egyes közlekedési tárgyú kormányrendeletek módosításáról

	A Kormány 517/2017. (XII. 29.) Korm. rendelete
	a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkaköröket betöltő munkavállalókkal szemben támasztott egészségügyi követelményekről és az egészségügyi vizsgálat rendjéről szóló 
203/2009. (IX. 18.) Korm. rendelet módosításáról

	A Kormány 518/2017. (XII. 29.) Korm. rendelete
	az egyes kormányrendeleteknek a vízkészletek hasznosításának egyszerűsítéséhez kapcsolódó, valamint más vízgazdálkodási tárgyú kormányrendeletek módosításáról

	A Kormány 519/2017. (XII. 29.) Korm. rendelete
	a felszámolók névjegyzékéről szóló 114/2006. (V. 12.) Korm. rendelet módosításáról

	A Kormány 520/2017. (XII. 29.) Korm. rendelete
	a felszámolási eljárásban az adós vagyontárgyainak elektronikus értékesítéséről szóló 
17/2014. (II. 3.) Korm. rendelet módosításáról

	A Kormány 521/2017. (XII. 29.) Korm. rendelete
	az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet módosításáról

	A Kormány 522/2017. (XII. 29.) Korm. rendelete
	a fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosításáról

	A Kormány 523/2017. (XII. 29.) Korm. rendelete
	a mező- és erdőgazdasági hasznosítású földek végrehajtási, felszámolási vagy önkormányzati adósságrendezési eljárás keretében árverés útján történő értékesítésének szabályairól szóló 
191/2014. (VII. 31.) Korm. rendelet és az egyes földügyi eljárások rész

	A Kormány 524/2017. (XII. 29.) Korm. rendelete
	a filmalkotások közvetett támogatásának céljából fenntartott letéti számlán gyűjthető összeg mértékéről szóló 439/2016. (XII. 16.) Korm. rendelet módosításáról

	A Kormány 525/2017. (XII. 29.) Korm. rendelete
	az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelet módosításáról

	A Kormány 526/2017. (XII. 29.) Korm. rendelete
	a Modern Városok Program keretében egyes sportcélú beruházásokkal összefüggő közigazgatási 
hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 
203/2017. (VII. 10.) Korm. rendelet módosításáról

	A Kormány 527/2017. (XII. 29.) Korm. rendelete
	az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 
345/2012. (XII. 6.) Korm. rendeletnek a magyarországi nya

	A Kormány 528/2017. (XII. 29.) Korm. rendelete
	a fóti Károlyi István Gyermekközpont által nyújtott gyermekvédelmi szakellátások jövőbeni helyszíneinek kialakítására irányuló beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

	A Kormány 529/2017. (XII. 29.) Korm. rendelete
	a vasútnak nem minősülő egyéb kötöttpályás közlekedési tevékenységet végző személyek és szervezetek kötelező baleseti kárfedezeti képessége biztosításának részletes szabályairól

	A Kormány 530/2017. (XII. 29.) Korm. rendelete
	a hagyományőrzéssel és a néphagyomány gondozásával kapcsolatos állami szerv kijelöléséről, valamint a népi iparművészeti és a népművészeti alkotások minősítéséről

	A Kormány 2122/2017. (XII. 29.) Korm. határozata
	a családi otthonteremtési kedvezmény igénybevételének jelentős egyszerűsítéséhez szükséges kormányzati intézkedésekről

	A Kormány 2123/2017. (XII. 29.) Korm. határozata
	a hazai orvostechnológiai ipar fejlesztéséről

	A Kormány 2124/2017. (XII. 29.) Korm. határozata
	a Czeglédy-ügy károsultjainak rendkívüli állami kárrendezéséről

	A Kormány 2125/2017. (XII. 29.) Korm. határozata
	a magyarországi napelemes beruházások fejlesztéséhez szükséges intézkedésekről

	A Kormány 2126/2017. (XII. 29.) Korm. határozata
	a Magyar Gáz Tranzit Zártkörűen Működő Részvénytársaság üzletágának és állami tulajdonú részesedésének értékesítéséről

	A Kormány 2127/2017. (XII. 29.) Korm. határozata
	az egyes európai uniós beruházásokkal kapcsolatos európai ügynökségi zárójelentésről

	A Kormány 2128/2017. (XII. 29.) Korm. határozata
	a Kormányzati Rejtjelzett Gerinchálózat létrehozásáról

	A Kormány 2129/2017. (XII. 29.) Korm. határozata
	a helyközi autóbuszos személyszállítási közszolgáltatások ellátását biztosító regionális közlekedési központok és a Volánbusz Zrt. 2017. évi finanszírozásáról

	A Kormány 2130/2017. (XII. 29.) Korm. határozata
	a magyar–ukrán határtérség közlekedési infrastrukturális fejlesztéseiről

	A Kormány 2131/2017. (XII. 29.) Korm. határozata
	a 2020. évi Dubaji Világkiállításon történő magyar megjelenés előzetes tematikájáról és a részvételhez szükséges előkészítő feladatokhoz kapcsolódó működési és finanszírozási feltételek megteremtéséről

	A Kormány 2132/2017. (XII. 29.) Korm. határozata
	a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 35. § (6) bekezdése szerinti sikertelen végrehajtási eljárások nyomán keletkezett állami földvásárlási kényszer teljesítéséhez 
2017. évben szükséges forrás biztosításáról

	A Kormány 2133/2017. (XII. 29.) Korm. határozata
	a Belváros-Lipótvárosi Sportközpont és Tanuszoda megvalósításához szükséges forrás biztosításáról

	A Kormány 2134/2017. (XII. 29.) Korm. határozata
	a Lenti Termálfürdő és Szent György Energiapark előkészítéséhez szükséges forrás biztosításáról

	A Kormány 2135/2017. (XII. 29.) Korm. határozata
	a Budapesti Nemzeti Tornasport-akadémia és egyéb kiegészítő sportági létesítmények megvalósításához szükséges intézkedésekről, valamint a beruházás előkészítésének a Beruházás Előkészítési Alapból történő támogatásáról

	A Kormány 2136/2017. (XII. 29.) Korm. határozata
	az Antall József Politika- és Társadalomtudományi Tudásközpont Alapítvány programjainak és célkitűzéseinek támogatása érdekében történő forrás biztosításáról

	A Kormány 2137/2017. (XII. 29.) Korm. határozata
	a Nemzeti Hauszmann Terv keretében a Lovarda út és a Hunyadi udvar közötti rámpa, valamint a Várgarázs II. és istálló beruházásához szükséges további források biztosításáról

	A Kormány 2138/2017. (XII. 29.) Korm. határozata
	egy nyíregyházi multifunkcionális motorsport aréna megvalósítása érdekében szükséges intézkedésekről

	A Kormány 2139/2017. (XII. 29.) Korm. határozata
	a nagykereki Bocskai Várkastély és környezete további hasznosítását megalapozó rekonstrukció támogatásáról

	A Kormány 2140/2017. (XII. 29.) Korm. határozata
	az Erdélyi Kulturális Közösségi Mintaprogram támogatásáról

	A Kormány 2141/2017. (XII. 29.) Korm. határozata
	a sepsikőröspataki Kálnoky-kastély fejlesztéséhez szükséges forrás biztosításáról

	A Kormány 2142/2017. (XII. 29.) Korm. határozata
	a Tatabánya Megyei Jogú Város külterületén fekvő földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról

	A Kormány 2143/2017. (XII. 29.) Korm. határozata
	egyes egyházi, önkormányzati, illetve egyéb fejlesztésekre irányuló kormányhatározatok módosításáról

	A Kormány 2144/2017. (XII. 29.) Korm. határozata
	a Makovecz Imre életművének gondozásával összefüggésben szükséges további intézkedésekről, valamint a Makovecz Imre életművének gondozásáról szóló 2022/2015. (XII. 29.) Korm. határozat végrehajtásával összefüggő egyes intézkedésekről szóló 1748/2017. (X. 

	A Kormány 2145/2017. (XII. 29.) Korm. határozata
	a Normafa Park program folytatásával összefüggő teendőkről, valamint a Normafa Park történelmi sportterület megvalósításához szükséges intézkedésekről szóló 1507/2016. (IX. 21.) Korm. határozat módosításáról

	A Kormány 2146/2017. (XII. 29.) Korm. határozata
	a kárpátaljai magyar színészek, médiamunkatársak, közművelődési és könyvtári dolgozók támogatásáról és az önkormányzati dolgozók szakmai fejlődésének elősegítéséről szóló 1641/2016. (XI. 17.) Korm. határozat módosításáról

	A Kormány 2147/2017. (XII. 29.) Korm. határozata
	az Aleppói Görög Katolikus Érsekség oktatási fejlesztésének támogatásáról
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