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Kormányrendeletek

A Kormány 301/2009. (XII. 22.) Korm. rendelete
az elõ ze tes eredetiségvizsgálati eljárás részletes szabályairól
A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. LXXXIV. törvény 41/A. § a) és d) pontjában, a közúti közlekedésrõl szóló 1988. évi
I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pontjának 7. alpontjában, valamint az egyes jogszabályok és jogszabályi rendelkezések hatályon kívül
helyezésérõl 2007. évi LXXXII. törvény 6. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés
b) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a Kormány a következõket rendeli el:

Értelmezõ rendelkezések
1. §

E rendelet alkalmazásában:
a) adminisztrátor: az elõzetes eredetiségvizsgálati tevékenységben való részvétel céljából a közremûködõvel
foglalkoztatási vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személy, aki a Közigazgatási és
Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala (a továbbiakban: Hivatal) által szervezett oktatásban részt vett,
sikeres vizsgát tett és jogosultságot szerzett az e rendeletben elõírt adminisztratív tevékenység végzésére;
b) közremûködõ: a közlekedési hatóság az általa mûködtetett, valamint az engedélyezõ hatóság által engedélyezett,
a jármû elõzetes eredetiségvizsgálata során a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. LXXXIV. törvény
(a továbbiakban: Kknyt.) 9/B. § (1) bekezdés a)–f) pontjaiban meghatározott adatok igazolása tekintetében
a tényállás tisztázásában közremûködõ tanúsító szervezetek;
c) vizsgálati módszer: az e rendeletben meghatározott adminisztratív és technológiai feltételeknek megfelelõ
eljárásrend;
d) vizsgáló: az elõzetes eredetiségvizsgálati tevékenységben való részvétel céljából a közremûködõvel
foglalkoztatási vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személy, aki a Hivatal által szervezett
oktatásban részt vett, sikeres vizsgát tett és jogosultságot szerzett az e rendeletben elõírt vizsgálói tevékenység
végzésére;
e) vizsgálóállomás: a közlekedési hatóság által mûködtetett telephely, valamint az elõzetes eredetiségvizsgálatra
az engedélyezõ hatósággal szerzõdéses jogviszonyban álló jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkezõ
gazdasági társaság vagy egyéni vállalkozó, illetve egyéni cég által mûködtetett telephely, amely alkalmas a jármû
és a jármûokmányok elõírt adatainak hiteles felvételezésére, rögzítésére, valamint azoknak a Hivatal részére
történõ továbbítására.

Az elõzetes eredetiségvizsgálat
2. §

(1) Az elõzetes eredetiségvizsgálatot a Hivatal – közremûködõ igénybevételével – végzi.
(2) A jármûvek elõzetes eredetiségvizsgálatának elvégzését és eredményét a Hivatal által kiadott hatósági bizonyítvány
igazolja.
(3) A Hivatal által kiadott hatósági bizonyítványt az ügyfél
a) közvetlenül a jármû megvizsgálását követõen az eredetiségvizsgálati tevékenységet végzõ vizsgálóállomáson,
vagy
b) a közlekedési igazgatási hatóságnál a jármû megvizsgálását követõ 10 munkanapon belül, ezt követõen
c) postai kézbesítés útján
veheti át.
(4) A jármûvet elõzetes eredetiségvizsgálat céljából a vizsgálóállomáson kell bemutatni.
(5) A kérelem elõterjesztésének, átvételének, a jármû mûszaki adatai vizsgáló állomáson történõ rögzítésének és azok
elõzetes eredetiségvizsgálati nyilvántartásba (a továbbiakban: nyilvántartás) történõ továbbításának rendjét a
4. melléklet tartalmazza.
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(1) A vizsgálóállomások a felvételezett adatok nyilvántartás részére történõ továbbítását kizárólag elektronikus úton,
a Hivatal által erre a célra kialakított felhasználói felületen teljesítik.
(2) A vizsgálóállomás a felelõsségi körében gondoskodik a nyilvántartásba továbbított adatok helyességérõl,
idõszerûségérõl, valamint utólag értesíti a Hivatalt a késõbb felfedett adathiba tényérõl és a rendelkezésre álló helyes
adatról.

A közremûködõ engedélyezésére irányuló eljárás
4. §

(1) Az engedélyezés iránti kérelmet a kérelmezõ székhelye szerint illetékes közlekedési hatóság bírálja el.
(2) A hatósági szerzõdés megkötésérõl a Nemzeti Közlekedési Hatóság (a továbbiakban: engedélyezõ hatóság)
30 munkanapon belül határoz.
(3) Az engedély iránti kérelemnek – a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvényben foglaltakon
túl – tartalmaznia kell:
a) azon vizsgálóállomások címét, amelyeken a kérelmezõ elõzetes eredetiségvizsgálati tevékenységet kívánja
végezni,
b) a kérelmezõ adószámát, számlaszámát, a számláját vezetõ pénzintézet nevét, elektronikus levélcímét, telefax
számát, telefonos elérhetõségét, valamint képviselõjének nevét,
c) azon jármûkategóriák megjelölését, amelyre vonatkozóan a kérelmezõ tanúsító szervezetként kíván
közremûködni az elõzetes eredetiségvizsgálati hatóság eljárásában.
(4) A kérelemhez csatolni kell:
a) 30 napnál nem régebben kiállított közokirati igazolást arról, hogy az engedélyt kérõ – az engedély iránti kérelem
benyújtásának idõpontjában – az adózás rendjérõl szóló törvény szerint köztartozásmentes adózónak minõsül, ha
az engedélyt kérõ nem szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban,
b) a kérelmezõ nyilatkozatát arról, hogy
ba) rendelkezik a tevékenység végzéséhez szükséges jogszabályi feltételekkel, valamint
bb) a tevékenysége engedélyezése esetén valamennyi e rendelet alapján a hatósági szerzõdésbe foglalandó
kötelezettség tekintetében aláveti magát a szerzõdésszegés közigazgatási hatósági eljárás általános
szabályairól szóló törvény szerinti következményeinek.

A hatósági szerzõdés kötelezõ tartalmi elemei
5. §

(1) A közremûködõvel a Kknyt. 33/A. § (2) bekezdése alapján kötendõ hatósági szerzõdésnek tartalmaznia kell:
a) az engedélyezõ hatóság megnevezését, a Magyar Államkincstárnál vezetett számlaszámát, az ügy számát,
valamint ügyintézõjének és képviselõjének a nevét,
b) a közremûködõ megnevezését, székhelyét, a kérelemben megjelölt telephelyeinek felsorolását, adószámát,
cégjegyzékszámát, számlaszámát és a számláját vezetõ pénzintézet megnevezését, elektronikus levélcímét,
valamint képviselõjének a nevét,
c) a szerzõdés tárgyát, a szerzõdés alapján tanúsító szervezetként végzett tevékenység leírását, az arra vonatkozó
kötelezettségvállalást,
d) annak a jármûkategóriának a megjelölését, amelyre vonatkozóan a vizsgáló állomás az eredetiségvizsgálati
tevékenységét végzi,
e) az engedélyezõ hatóság engedélyét az eredetiségvizsgálati tevékenységben tanúsító szervezetként történõ
közremûködésre,
f) arra vonatkozó nyilatkozatot, hogy a közremûködõ a szerzõdésben meghatározott tevékenységét a Kknyt. által
meghatározott, valamint az e rendeletben elõírt személyi, tárgyi, technikai és informatikai feltételek teljesítésével
végzi,
g) a közremûködõ vizsgálóállomásai által az eredetiségvizsgálati tevékenységet támogató rendszerbe
(a továbbiakban: KERT) elektronikus úton továbbítandó, a KERT rendszerben rögzítendõ adatok körét, az erre
vonatkozó kötelezettségvállalást,
h) a közremûködõ és az engedélyezõ hatóság közötti elszámolás rendjét,
i) a felek közötti kapcsolattartás módját,
j) a felmondási okokat,
k) a szerzõdésszegésnek minõsülõ magatartásokat és azok jogkövetkezményeit,
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l) a tevékenység ellenõrzésének gyakoriságát és rendjét, valamint
m) a közremûködõ nyilatkozatát arról, hogy valamennyi e rendelet alapján a szerzõdésben foglalt kötelezettség
tekintetében aláveti magát a szerzõdésszegés közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvény
szerinti következményeinek.
(2) A hatósági szerzõdés határozatlan idõtartamra szól.
(3) Az engedélyezõ hatóság a hatósági szerzõdés egy példányát a megkötésétõl számított 3 munkanapon belül megküldi
a Hivatalnak.
(4) A hatósági szerzõdés tartalmában bekövetkezett változásról, a hatósági szerzõdés megszûnésérõl és a végrehajtás
elrendelésérõl az engedélyezõ hatóság 3 munkanapon belül értesíti a Hivatalt.

A vizsgálóállomás mûködési és technikai feltételei
6. §

(1) A közremûködõ a tanúsítói tevékenységét azokon a vizsgálóállomásokon végezheti, amelyek tekintetében
a) rendelkezésre állnak a forgalmi engedély adatainak és a Kknyt. 9/B. § (1) bekezdés a)–d) és h) pontjában foglalt
adatok hiteles felvételezését és megmásíthatatlan rögzítését, valamint a Hivatalhoz történõ sérülésmentes
továbbítását biztosító, e rendeletben meghatározott tárgyi és személyi feltételek,
b) a hatósági szerzõdésben vagy az együttmûködési megállapodásban megjelölt jármûfajtára, jármûkategóriára
vonatkozóan vállalja, hogy a jármûvek elõzetes eredetiségvizsgálatának elvégzésével összefüggõ feladatokat
folyamatosan ellátja,
c) tevékenységével összefüggésben kötelezõ felelõsségbiztosítással rendelkezik,
d) az elõzetes eredetiségvizsgálat személyes végzésére jogosult személlyel munkaviszonyt vagy munkavégzésre
irányuló egyéb jogviszonyt létesít,
e) az e rendeletben meghatározott vizsgálati módszer kerül alkalmazásra,
f) biztosított az a) pontban foglaltak alapján felvételezett adatok megmásíthatatlan rögzítéséhez és a Hivatalhoz
történõ sérülésmentes továbbításához szükséges közvetlen adattovábbítást lehetõvé tévõ adatátviteli kapcsolat,
g) a 3. mellékletében meghatározott informatikai és biztonsági feltételeket teljesíti,
h) biztosított, hogy a vizsgálóhelyiségbe (vizsgálat helyére) a vizsgálat tartama alatt illetéktelen személy ne
léphessen be,
i) biztosított, hogy a jármû minden irányból vizsgálható.
(2) A vizsgálóállomásnak rendelkeznie kell elektronikus és mechanikus vagyonvédelmi rendszerrel.

A vizsgálóállomás mûködésének ellenõrzése
7. §

(1) A hatósági szerzõdésben foglaltak betartását az engedélyezõ hatóság a közremûködõ vizsgálóállomásain
rendszeresen ellenõrzi.
(2) Ha az ellenõrzés hiányosságokat tár fel a közremûködõ telephelyén, a Hivatal egyidejû értesítése mellett
az engedélyezõ hatóság írásban felszólítja a közremûködõt a megállapított hiányosságok megszüntetésére, egyben
felhívja a közremûködõt a hatósági szerzõdés megszegésének következményeire.
(3) Az elõzetes eredetiségvizsgálat hatósági folyamatát, különösen a közremûködõ telephelyén végzett tevékenysége
során a valós adatok hiteles felvételezését, megmásíthatatlan rögzítését és azok nyilvántartásba történõ
sérülésmentes továbbítását, valamint a vizsgálók és adminisztrátorok tevékenységét a Hivatal rendszeresen és
esetenként ellenõrzi.
(4) Ha az ellenõrzés a közremûködõ érdekkörében tár fel hiányosságot, a Hivatal – a 9. § (5) bekezdése szerinti intézkedés
megtételével egyidejûleg – azt írásban közli az engedélyezõ hatósággal, aki köteles a hiányosság megszüntetése
érdekében haladéktalanul intézkedni.

Közremûködõk nyilvántartása
8. §

(1) A Hivatal nyilvántartást vezet az eredetiségvizsgálat hatósági eljárásában részt vevõ közremûködõkrõl, azok
telephelyeirõl, fióktelepeirõl, az engedélyezõ hatóság által megkötött hatósági szerzõdésekrõl, valamint
a közremûködõvel munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló vizsgálókról és
adminisztrátorokról (a továbbiakban együtt: vizsgáló).
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(2) A közremûködõk nyilvántartása – a Kknyt. 33/A. § (5) bekezdésében és 33/B. § (2) bekezdésében meghatározott
adatokon felül – naprakészen tartalmazza:
a) a közremûködõ azonosító adatait,
b) a vizsgálóállomás azonosító adatait,
c) a hatósági szerzõdés nyilvántartási számát,
d) vizsgálói, illetve adminisztrátori besorolást,
e) a vizsgálók azonosító kódját,
f) a vizsgálói jogosultság felfüggesztésének és törlésének tényét,
g) a hatósági szerzõdés megszüntetésének, a vizsgálói jogosultság felfüggesztésének és törlésének alapjául szolgáló
jogerõs bírósági vagy más hatósági határozat számát,
h) a nyilvántartásba való bejegyzés, törlés idõpontját.
9. §

(1) Az elõzetes eredetiségvizsgálatra irányuló hatósági eljárásban vizsgálóként, illetve adminisztrátorként tevékenységet
végezni csak a Hivatal által kiadott jogosultság-azonosító (a továbbiakban: jogosultság) birtokában lehet.
(2) A Hivatal a jogosultság kiadása elõtt, valamint a jogosultság fennállása alatt ellenõrzi, hogy a vizsgáló, illetve
az adminisztrátor megfelel-e a Kknyt. 33/A. § (3) bekezdésnek b) pontjában, illetve az e rendeletben meghatározott
alkalmazási feltételeknek.
(3) A közremûködõ és a vizsgálóállomás azonosító adataiban bekövetkezett változást, valamint a jogosultsággal
összefüggõ adatok megváltozását a közremûködõ közvetlenül, a vizsgáló és az adminisztrátor a közremûködõn
keresztül a változást követõ 3 munkanapon belül köteles a Hivatalnak bejelenteni.
(4) Ha a közremûködõ, a vizsgáló, illetve az adminisztrátor saját hibájából elmulasztotta a (3) bekezdésben foglalt
bejelentési kötelezettségét, az érintett vizsgáló, illetve adminisztrátor jogosultságát a Hivatal a mulasztás pótlásáig
felfüggesztheti.
(5) A Hivatal a közremûködõ érdekkörében felmerült hiányosságok megszüntetéséig, továbbá a hatósági szerzõdés
megszûnése, valamint a hatósági szerzõdés közremûködõ általi megszegése következtében elrendelt végrehajtás
esetén a közremûködõvel a 6. § (1) bekezdés d) pontja szerinti jogviszonyban álló vizsgáló, illetve adminisztrátor
jogosultságát felfüggeszti.

10. §

(1) A Hivatal a nyilvántartásából törli a vizsgálói vagy adminisztrátori jogosultságát annak a személynek,
a) aki azt kérelmezi,
b) aki az e rendeletben foglalt szabályokat neki felróható módon megszegte, ha az kihatott a vizsgálat eredményére,
c) akinek a közremûködõvel fennálló munkaviszonya vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonya megszûnt,
d) aki nem felel meg a Kknyt. 33/A. § (3) bekezdésnek b) pontjában, illetve az e rendeletben meghatározott
alkalmazási feltételeknek.
(2) Akit az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott ok miatt töröltek a nyilvántartásból, annak részére egy évig nem
adható jogosultság.

A közlekedési hatóság által mûködtetett vizsgáló állomásokra vonatkozó rendelkezések
11. §

(1) A közlekedési hatóság által mûködtetett vizsgáló állomások esetében a 4. §-t, az 5. § (1) bekezdés a), e), h), j) pontját,
az 5. § (2)–(4) bekezdését, valamint a 7. § (1), (2) és (4) bekezdését nem kell alkalmazni.
(2) Az 5. § (1) bekezdés b)–d), f), g), i) és k)–m) pontjában foglaltakat a közlekedési hatóság és a Hivatal együttmûködési
megállapodásban határozza meg.

A vizsgálók és adminisztrátorok képzésének, továbbképzésének szabályai
12. §

(1) A vizsgálók és adminisztrátorok képzése alaptanfolyamon, továbbképzése továbbképzõ tanfolyamon
(a továbbiakban együtt: tanfolyam) történik.
(2) A tanfolyamok szervezéséért, valamint a képzés és vizsgáztatás feltételeinek biztosításáért a Hivatal felelõs.
(3) Az alaptanfolyamra a jelentkezés a Hivatalhoz benyújtott kérelemmel történik.
(4) A vizsgálói, illetve az adminisztrátori alaptanfolyamot végzett és eredményes vizsgát tett személy részére a Hivatal
az 1., illetve a 2. melléklet szerinti tanúsítványt állít ki.
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(5) A vizsgálói alaptanfolyamot végzett és eredményes vizsgát tett személy részére kiállított tanúsítvány adminisztrátori
tevékenység végzésére is jogosít.
(6) A tanfolyami képzés és az alaptanfolyamot követõ vizsga térítésmentes.
13. §

(1) A vizsgálói alaptanfolyamra az a Kknyt. 33/A. § (3) bekezdés b) pontjában meghatározott feltételeknek megfelelõ
személy jelentkezhet, aki rendelkezik:
a) legalább „B” kategóriára érvényes vezetõi engedéllyel,
b) az Országos Szakmunkásképzési Jegyzék (OSZJ), illetve az Országos Képzési Jegyzék (OKJ) szerint
ba) OSZJ–311–1, OKJ 52 5241 02 autószerelõ, illetve technikus,
bb) OSZJ–311–2 autóvillamossági szerelõ, illetve technikus,
bc) OKJ 52 5241 01 autóelektronikai mûszerész,
bd) OKJ 53 5241 01 gázautó-szerelõ,
be) OKJ 53 5441 05 közlekedésgépészeti technikus, közúti jármûgépész,
bf) OKJ 51 8917 05 katonai gépjármûszerelõ,
bg) OKJ 52 8917 05 katonai gépjármûtechnikus,
bh) OKJ 51 8917 02 harcjármû-szerelõ,
bi) OKJ 52 8917 02 harcjármû-technikus,
bj) OKJ 33 5241 02 karosszérialakatos, vagy
bk) a fentieknek megfelelõ, legalább középfokú szakirányú végzettséggel.
(2) A vizsgálói tanfolyami jelentkezéshez a jelentkezési lapon fel kell tüntetni a vezetõi engedély okmányazonosító jelét és
kategória jelét, valamint csatolni kell a szakképesítést igazoló bizonyítvány hiteles másolatát.

14. §

(1) Az adminisztrátori alaptanfolyamra az a Kknyt. 33/A. § (3) bekezdés b) pontjában meghatározott feltételeknek
megfelelõ személy jelentkezhet, aki rendelkezik legalább középfokú végzettséggel.
(2) Az adminisztrátori tanfolyami jelentkezéshez csatolni kell az iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány hiteles
másolatát.

15. §

(1) A képzéshez az oktatási anyagot és a felkészüléshez szükséges jegyzeteket a Hivatal biztosítja.
(2) A képzési programot, a vizsgatételeket (írásbeli, szóbeli) a Hivatal állítja össze.

16. §

(1) Az alaptanfolyamon elsajátított ismeretekrõl bizottság elõtt vizsgát kell tenni. Vizsgára az jelentkezhet, aki megfelel
a vizsgára bocsátás 1. melléklet III. 1. alpontjában, illetve a 2. melléklet III. 1. alpontjában meghatározott feltételeknek.
(2) A vizsgabizottság 3 fõbõl áll. A vizsgabizottság elnökét és tagjait a Hivatal vezetõje az érintett szakterület
köztisztviselõi közül jelöli ki.
(3) A vizsgabizottság elnökét és tagjait külön díjazás nem illeti meg.

17. §

(1) A vizsgáról jegyzõkönyvet kell felvenni, melyet a Hivatalnál öt évig meg kell õrizni.
(2) A vizsgálói alapképzés szakmai és vizsgakövetelményeit az 1. melléklet, az adminisztrátori alapképzés szakmai és
vizsgakövetelményeit a 2. melléklet tartalmazza.

18. §

(1) A vizsgálói és az adminisztrátori vizsgával rendelkezõk ötévenként legalább egy alkalommal kötelesek továbbképzõ
tanfolyamon részt venni.
(2) A továbbképzõ tanfolyamra a Hivatalnál kell jelentkezni. A Hivatal a továbbképzés idõpontjáról a jelentkezõt
tájékoztatja.
(3) A továbbképzéshez az oktatási anyagot és a felkészüléshez szükséges jegyzeteket a Hivatal biztosítja.
(4) A továbbképzési programot a Hivatal állítja össze.
(5) A továbbképzõ tanfolyam elvégzésérõl a Hivatal igazolást állít ki.

Záró rendelkezések
19. §

(1) Ez a rendelet 2010. január 1. napján lép hatályba.
(2) E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépését követõen indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni azzal,
hogy az e rendelet hatálybalépését megelõzõ napon elõzetes eredetiségvizsgálatban közremûködésre jogosult
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szervezetek – ha az e rendelet 6. §-ában meghatározott feltételeknek megfelelnek – a Kknyt. 33/A. § (1) és
(2) bekezdésben elõírt engedélyezés és hatósági szerzõdés hiányában, az e rendeletben meghatározott informatikai
rendszer használata mellett, 2010. március 31-ig végezhetik tevékenységüket.
(3) Az e rendeletben meghatározott vizsgálói alaptanfolyam elvégzése nélkül is jogosult az eredetiségvizsgálati
eljárásban vizsgálóként részt venni az – a Kknyt. 33/A. § (3) bekezdés b) pontjában meghatározott feltételeknek
megfelelõ – személy, aki a közúti jármûvek mûszaki megvizsgálásáról szóló jogszabályban meghatározott
vizsgabiztosi névjegyzékbe felvételre került és rendelkezik a Hivatal által kiadott érvényes jogosultság-azonosítóval.
(4) A 2010. január 1-je elõtt a Hivatal által szervezett képzésben részt vett, sikeres vizsgát tett és az eredetiségvizsgálati
tevékenységben történõ közremûködésre jogosultságot szerzett vizsgáló és adminisztrátor jogosultságát e rendelet
hatálybalépése nem érinti.
20. §

(1) A Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 4. §-a a következõ (11) bekezdéssel
egészül ki:
„(11) A Kknyt. 33/A. § (1) bekezdése szerinti engedélyezõ hatóságként a Kormány a Hatóságot jelöli ki.”
(2) Hatályát veszti a közúti jármûvek elõzetes eredetiségvizsgálatában közremûködõk képzésének, továbbképzésének és
a vizsgálóállomások mûködési feltételeinek részletes szabályairól, valamint az alkalmazható vizsgálati módszerekrõl
szóló 20/2005. (IV. 12.) BM rendelet.
(3) Hatályát veszti a mérõkamerás légifelvételezés engedélyezésének és légifelvételek kezelésének rendjérõl szóló
60/1997. (XI. 4.) BM-HM-TNM együttes rendelet.
(4) Ez a § a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.

Bajnai Gordon s. k.,
miniszterelnök

1. melléklet a 301/2009. (XII. 22.) Korm. rendelethez
„VIZSGÁLÓ” alapképzés szakmai és vizsgakövetelményei
I.

II.

A munkaterület rövid, jellemzõ leírása
A vizsgálóval szemben támasztott követelmény, hogy megfelelõ eszközök alkalmazásával a gépjármû eredetiségének
megállapításában a hatósággal közremûködjön a bûncselekménybõl származó gépjármûvek, gépjármûelemek
(karosszériák, alvázak, motorok) forgalomba helyezésének, tulajdonjogot érintõ jogosulatlan megváltoztatásának
megakadályozásában.
A képesítés szakmai követelményei
1. Jogi és igazgatási ismeretek
Ismernie kell:
– az államigazgatási (közigazgatási) eljárás általános szabályairól,
– az adatvédelemrõl, adatbiztonságról,
– a közlekedési igazgatásról,
– a közúti jármûvek mûszaki megvizsgálásáról,
– a közúti jármûvek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának mûszaki feltételeirõl,
– a közúti jármûvek eredetiségvizsgálatával kapcsolatos eljárásról
szóló hatályos jogszabályok tevékenységi körét érintõ elõírásait,
– az államigazgatási (közigazgatási) határozat elemeit,
– a jármûigazgatási ügy elemeit,
– a magyar gépjármû-bûnözési problémákat, a gépjármû bûnmegelõzés jelentõségét,
– a jármûlopások fõbb típusait.
2. Informatikai ismeretek
Ismernie kell:
– a számítógép és perifériák mûködését,
– az adatvédelem, adatbiztonsági elõírásokat, lehetõségeket,
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– az adatfelvételezéshez kialakított programok alkalmazásának módját,
– a tevékenységét támogató programokat,
– a telekommunikációs alkalmazásokat,
– a számítógépes szövegszerkesztõ programot,
– az elektronikus levelezést,
– az Internet keresõrendszereit,
– a dokumentumszkennelést.
3. Okmányok ismerete és ellenõrzése
Ismernie kell:
– az egyes okiratok jellemzõit (okmány, közokirat és magánokirat),
– a Magyarországon hivatalosan használt jármûokmányokat, külföldi jármûokmányokat,
– a személyazonosító okmányokat,
– az azonosítás során használandó okmányokat (forgalmi engedély, vámeljárással kapcsolatos okmányok,
személyazonosító igazolvány, adásvételi szerzõdés, fõdarab származási okmány, meghatalmazás),
– az iratkezelés, irattározás szabályait,
– a jármûvekkel kapcsolatos közlekedési igazgatási (okmányirodái) ügyintézés menetét,
– az okmányokkal kapcsolatos jogosultságokat.
4. Eljárásrend ismerete:
– adminisztrációs,
– vizsgálati.
III.

A képesítés vizsgáztatási követelményei
A vizsgáló képesítõ alapvizsgát vizsgabizottság elõtt kell letenni.
1. A vizsgára bocsátás feltételei:
– a szakmai elméleti tantárgyak tananyagának elsajátítása,
– a résztvevõ az elõírt tanfolyami óraszám legalább 75%-án jelen volt.
2. A vizsga egyes részei
Írásbeli vizsga
A vizsgázók az írásbeli vizsgán a hatóság által jóváhagyott feladatlapot oldanak meg az alábbi tantárgyakból:
– Jogi és igazgatási ismeretek
– Okmányok ismerete és ellenõrzése
– Eljárásrend ismerete
Az írásbeli vizsga idõtartama: maximum 120 perc.
Szóbeli vizsga
A vizsgázó a szóbeli vizsgán a hatóság által összeállított, a képzés során a résztvevõknek kiadott komplex tételsor
alapján ad számot tudásáról.
A vizsga tantárgyai:
– Jogi és igazgatási ismeretek
– Eljárásrend ismerete
– Okmányok ismerete és ellenõrzése
– Informatikai ismeretek
3. A vizsga értékelése
Az írásbeli vizsgarészt a feladatlaphoz kiadott útmutató alapján kell értékelni.
A szóbeli vizsga eredményérõl a vizsgabizottság dönt.
Eredményes vizsgát tett az a vizsgázó, aki szakmai elméletbõl a hatóság által elõírt szakmai szintet teljesítette.
Sikertelen a vizsga, ha a vizsgázó bármely vizsgarészbõl elégtelen eredményt ért el.
Ha a vizsgáló a vizsgáról elfogadható, valós indokkal marad távol és ezt igazolni tudja, pótló vizsgát tehet. Javító-,
illetve pótló vizsgát csak a sikertelen vagy mulasztott vizsgarészbõl kell tennie.
A vizsga során azt a vizsgázót, aki szabálytalanságot vagy súlyos rendzavarást követ el, a vizsgabizottság a vizsga
folytatása alól felfüggesztheti vagy eltilthatja.
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Sorszám:
Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala
TANÚSÍTVÁNY
.........................................
(szül. helye: ...................................., ideje: ..........................., a. n.: ......................................)
részére, aki az elõzetes eredetiségvizsgálati eljárás részletes szabályiról szóló 301/2009. (XII. 22.) Korm. rendelet
alapján a közúti jármûvek elõzetes eredetiségvizsgálatában közremûködõ
VIZSGÁLÓ-i
alapvizsgát tett.

.................................................................., ......... év ........................... hó ...........-n
P. H.

...........................................................................
a vizsgaszervezõ intézmény vezetõje

.....................................................
vizsgabizottság elnöke

2. melléklet a 301/2009. (XII. 22.) Korm. rendelethez
„ADMINISZTRÁTOR” alapképzés szakmai és vizsgakövetelményei
I.

A munkaterület rövid, jellemzõ leírása
Az adminisztrátorral szemben támasztott követelmény, hogy az eredetiség megállapítása érdekében a hatósági
eljárás iránti kérelmet felvételezze, azt a hatósághoz továbbítsa, majd az eljárás végeztével az igazolást az ügyfél
számára átadja. Munkájával segíti megakadályozni a bûncselekménybõl származó gépjármûvek, gépjármûelemek
(karosszériák, alvázak, motorok) forgalomba helyezését, tulajdonjogot érintõ változását.

II.

A képesítés szakmai követelményei
1. Jogi és igazgatási ismeretek
Ismernie kell:
– az államigazgatási (közigazgatási) eljárás alapvetõ szabályait,
– az adatvédelem és adatbiztonság szabályait,
– a közúti közlekedési igazgatás alapvetõ szabályait,
– a közúti jármûvek eredetiségvizsgálatával kapcsolatos eljárásról szóló hatályos jogszabályok tevékenységi körét
érintõ elõírásait,
– az államigazgatási (közigazgatási) határozat elemeit,
– a jármûigazgatási ügy elemeit,
– a magyar gépjármû-bûnözési problémákat, a gépjármû bûnmegelõzés jelentõségét,
– a jármûlopások fõbb típusait.
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2. Informatikai ismeretek
Ismernie kell:
– a számítógép és perifériák mûködését,
– az adatvédelem, adatbiztonsági elõírásokat, lehetõségeket,
– az adatfelvételezéshez kialakított programok alkalmazásának módját,
– a tevékenységét támogató programokat,
– a telekommunikációs alkalmazásokat,
– a számítógépes szövegszerkesztõ programot,
– az elektronikus levelezést,
– az Internet keresõrendszereit,
– a dokumentumszkennelést.
3. Okmányok ismerete és ellenõrzése
Ismernie kell:
– az egyes okiratok jellemzõit (okmány, okirat és magánokirat),
– a Magyarországon hivatalosan használt jármûokmányokat, külföldi jármûokmányokat,
– a személyazonosító okmányokat,
– az azonosítás során használandó okmányokat (forgalmi engedély, vámeljárással kapcsolatos okmányok,
személyazonosító igazolvány, adásvételi szerzõdés, fõdarab származási okmány, meghatalmazás),
– az iratkezelés, irattározás szabályait,
– a jármûvekkel kapcsolatos közlekedési igazgatási (okmányirodai) ügyintézés menetét,
– az okmányokkal kapcsolatos jogosultságokat.
4. Eljárásrend ismerete:
– adminisztrációs eljárásrend.
III.

A képesítés vizsgáztatási követelményei
Az adminisztrátori alapvizsgát vizsgabizottság elõtt kell letenni.
1. A vizsgára bocsátás feltételei:
– a szakmai elméleti tantárgyak tananyagának elsajátítása,
– a résztvevõ az elõírt tanfolyami óraszám legalább 75%-án jelen volt.
2. A vizsga egyes részei
Írásbeli vizsga
A vizsgázók az írásbeli vizsgán a hatóság által jóváhagyott feladatlapot oldanak meg az alábbi tantárgyakból:
– Jogi és igazgatási ismeretek
– Eljárásrend ismerete
– Okmányok ismerete és ellenõrzése
Az írásbeli vizsga idõtartama: maximum 120 perc.
Szóbeli vizsga
A vizsgázó a szóbeli vizsgán a hatóság által összeállított, a képzés során a résztvevõknek kiadott komplex tételsor
alapján ad számot tudásáról.
A vizsga tantárgyai:
– Jogi és igazgatási ismeretek
– Eljárásrend ismerete
– Okmányok ismerete és ellenõrzése
– Informatikai ismeretek
3. A vizsga értékelése
Az írásbeli vizsgarészt a feladatlaphoz kiadott útmutató alapján kell értékelni.
Az írásbeli és szóbeli vizsga eredményérõl a vizsgabizottság dönt.
Eredményes vizsgát tett az a vizsgázó, aki a hatóság által elõírt szakmai szintet teljesítette.
Sikertelen a vizsga, ha a vizsgázó bármely vizsgarészbõl elégtelen eredményt ért el.
Ha a vizsgázó a vizsgáról elfogadható, valós indokkal marad távol és ezt igazolni tudja, pótló vizsgát tehet. Javító-,
illetve pótló vizsgát csak a sikertelen vagy mulasztott vizsgarészbõl, tantárgyból kell tennie.
A vizsga során azt a vizsgázót, aki szabálytalanságot vagy súlyos rendzavarást követ el, a vizsgabizottság a vizsga
folytatása alól felfüggesztheti vagy eltilthatja.

MAGYAR KÖZLÖNY

•

46135

2009. évi 190. szám

Sorszám:
Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala
TANÚSÍTVÁNY
.........................................
(szül. helye: ...................................., ideje: ..........................., a. n.: ......................................)
részére, aki az elõzetes eredetiségvizsgálati eljárás részletes szabályiról szóló 301/2009. (XII. 22.) Korm. rendelet
alapján a közúti jármûvek elõzetes eredetiségvizsgálatában közremûködõ
ADMINISZTRÁTOR-i
alapvizsgát tett.

.................................................................., ......... év ........................... hó ...........-n
P. H.

...........................................................................
a vizsgaszervezõ intézmény vezetõje

.....................................................
vizsgabizottság elnöke

3. melléklet a 301/2009. (XII. 22.) Korm. rendelethez
A vizsgáló állomás informatikai és biztonsági feltételei
1.
2.
3.
4.

Telephelyenként különbözõ Publikus Internet felõl fix IP cím;
Internet böngészõ program(Firefox 2.x vagy 3.x, vagy Internet Explorer 7.x vagy 8.x);
Acrobat Reader 8.x;
Számítógép (legalább WinXpHuSp2 prof. futtatására alkalmas 1 GB RAM, 100GB HDD, 9 pin soros port, 4 db USB 2.0
port, párhuzamos port, DVD olvasó, DVD olvasó, Operációs rendszer és környezete :Windows XP proff HUsp2,
JRE1.6_1x, Monitor 17” TFT –1280*1024) 600 dpi lézernyomtató, 1200dpi skanner, billentyûzet pufferes vonalkód
olvasó, digitális fényképezõgép);
5. Azonosítás kártyaolvasóval (Java Card 2.2.2.).

4. melléklet a 301/2009. (XII. 22.) Korm. rendelethez
Az elõzetes eredetiségvizsgálat végzésének technológiai folyamata
1. Fogalommeghatározások
a) szemrevételezés (közvetlen érzékelés): a vizsgált jármû meghatározott jellemzõjének, tulajdonságának, adatának
ellenõrzése közvetlen érzékeléssel (eszköz használata nélkül), amely történhet vizuálisan, hallás útján vagy
tapintással, miközben a jármûvet vagy annak szerkezeti egységét – szükség szerint – mûködtetik;
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mechanikai vizsgálat: a vizsgálatot végzõ személy a jármû egyes szerkezeti részeire a vizsgáló eszközzel erõhatást
kifejtve (mozgatás, ütögetés, feszítés) a szerkezeti anyag, kötõelem vagy kapcsolódó szerkezeti elemek
elmozdulását, szilárdságát megfigyeli;
c) egyeztetés: a vizsgált jármûre vonatkozó valamely okmányban (engedély, mûbizonylat, igazolólap stb.) rögzített
adat jellemzõ összevetése a jármû vonatkozó adatával, jellemzõjével;
d) mérés: a vizsgált jármû tulajdonságainak, alkatrészei, felszerelései, különleges felépítménye jellemzõinek
a meghatározott eszközzel (mérõeszközökkel) történõ mérése, a jármû minõsítésének megalapozására szolgáló
mért érték dokumentálása;
e) megfelelõség ellenõrzése: a vizsgált jármû tulajdonságai, alkatrészei, felszerelései, különleges felépítménye
jóváhagyottságának, minõsítettségének, valamint a vonatkozó jogszabályban elõírt követelményeknek való
megfelelõségének a megállapítása.
A kérelem átvételének, nyilvántartásba történõ továbbításának, valamint a vizsgálat elvégzésérõl szóló igazolás
kiállításának rendje a vizsgálóállomáson
Adminisztrációs eljárásrend:
1. A jármû kísérõ okmányainak átvétele.
2. A kérelem nyomtatvány kitöltése, nyomtatása, átadása az ügyfél részére aláírás céljából.
3. Az igazgatási szolgáltatási díj megfizetésének ellenõrzése.
4. Az aláírt „kérelem” nyomtatvány továbbítása a hatósághoz.
5. A vizsgálat elvégzésérõl szóló igazolás kinyomtatása, átadása az ügyfél részére.
6. A jármû kísérõ okmányainak visszaadása az ügyfél részére.
A jármû mûszaki adatai felvételezésének, nyilvántartásba történõ továbbításának rendje a vizsgálóállomásokon
Vizsgálati eljárásrend:
1. A jármû átvétele.
2. A kérelem azonosítása.
3. A vizsgált jármû kategóriájához és típusához rendelt, a vizsgálati módszer használatba vétele.
4. Az adatmezõk kitöltése a rögzített adatokkal. Az összes adatmezõ adattartalmának jóváhagyása.
5. A kitöltött, lezárt igazolás elektronikus hitelesítése és automatikus továbbítása a hatósági nyilvántartásba.
6. A jármû átadása az ügyfél részére.
Az adminisztrációs ügyintézõ feladatai
A vizsgáló állomáson az adminisztrátor, vizsgáló (továbbiakban: adminisztrációs ügyintézõ) a megvalósítandó
ügymenet szerint az alábbi feladatokat látja el.
Ellenõrzi az eljárás megindításának feltételeit. Ezen belül:
a) átadja a hatósági eljárás kezdeményezésének feltételeirõl szóló tájékoztatót a kérelmezõnek;
b) ellenõrzi, hogy a hatósági eljárás kezdeményezésének jogszabályi feltételei fennállnak-e;
Befogadja a kérelmet. Ezen belül:
a) a jármû kísérõ okmányai, valamint a kérelmezõ személyazonosító okmánya alapján rögzíti a meghatározott
adatokat a kérelem kiállításához, és elektronikus úton továbbítja azokat a hatóság számára;
b) kinyomtatja a hatóságtól elektronikus (megváltoztathatatlan) formátumban a vizsgáló állomásra megküldött,
központilag generált egyedi azonosítóval (kérelemazonosító) ellátott kérelmet, amelyet a kérelmezõ aláír (ezzel
elfogadva annak adattartalmát és kérelmezve a hatósági eljárás lefolytatását);
c) beszkenneli és továbbítja az aláírt kérelmet, valamint – amennyiben szükséges – a kérelemhez kapcsolódó egyéb
dokumentumokat, majd visszaadja az(oka)t a kérelmezõnek;
d) kezeli az igazgatási szolgáltatási díj megfizetésének folyamatát, adminisztrálja és rögzíti az igazgatási szolgáltatási
díj megfizetésével kapcsolatos információkat. (Az eddigi gyakorlattal ellentétben a kérelmezõnek nem szükséges
beszereznie az igazgatási szolgáltatási díj befizetéséhez szükséges postai csekkutalványt, mivel a hatósági díj
befizetése az eredetiségvizsgáló állomáson történik.)
A vizsgálat lefolytatását követõen átadja a kérelmezõnek a vizsgálat elvégzésével kapcsolatos dokumentumokat. Ezen
belül:
a) kinyomtatja a hatóság által generált (a hatóságtól a vizsgáló állomásra megküldött), a vizsgálat elvégzését igazoló
és annak eredményét tartalmazó hatósági bizonyítványt; egyidejûleg rögzíti ezen nyilvántartásban a kézbesítésre
vonatkozó információkat (annak tényét, idejét)
b) az igazgatási szolgáltatási díj megfizetésérõl szóló számviteli bizonylatot.
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5. A vizsgáló feladatai
A vizsgáló állomáson az adminisztrációs ügyintézõ a vonatkozó eljárásrend szerint elvégzi az alábbi feladatokat:
A vizsgálati adatokat felvételezi és továbbítja a hatóság számára. Ezen belül:
a vizsgált jármû kategóriájához illeszkedõen elvégzi az alábbiakban meghatározott (alfanumerikus és képi) adatok
felvételezését, és azokat elektronikusan továbbítja a hatóság számára.
6. Az eredetiségvizsgálat vizsgáló eszközei
a) A vizsgálati tevékenységet támogató informatikai rendszer (továbbiakban: informatikai rendszer) futtatásához
szükséges informatikai környezet.
b) Vizsgáló eszközök:
1.
kézilámpa, tükör, (gép)rongy,
2.
kézi nagyító,
3.
festék rétegvastagság vizsgáló készülék (acél- és fém alaphoz),
4.
okmányvizsgáló UV lámpa,
5.
kézi anyagfolytonosság és tömörségvizsgáló eszköz,
6.
digitális fényképezõgép (legalább: 3,0 Megapixel felbontás, 512 MByte méretû memória kártya, közvetlen
PC-re töltés lehetõsége, az alvázszám rögzítéséhez alkalmas makro-funkció),
7.
a jármûazonossági vizsgálat vizsgáló eszközeinek és különösen az 5. és 6. pontokban meghatározott
eszközöknek a vizsgabiztos számára kizárólagos hozzáférést biztosító tároló eszközök.
7. A jármû vizsgálatának sorrendje
1. A jármû vizsgálat elõtti állapotának képi dokumentálása, melynek alkalmasnak kell lennie arra, hogy a vizsgált
jármû minden látható része – különös figyelemmel az esetleges sérülésekre, jellegzetességekre, felszereltségekre,
kilométer-számláló állása – visszaellenõrzésre alkalmas módon rögzítésre kerüljön. Az általános felmérés során
figyelmet kell fordítani a vizuális ellenõrzésre, melynek célja annak a megállapítása, hogy a karosszéria nem
rendelkezik-e típus idegen szerkezeti elemekkel.
2. A jármû egyedi azonosító jeleinek, az alvázszámot hordozó elem bekötési, csatlakozási pontjainak képi rögzítése
tisztítás elõtti állapotban.
3. Az egyedi azonosítók specifikus szerrel történõ tisztítása. Az egyedi azonosításra alkalmas jelölések felfedése,
adattartamának ellenõrzése, az adatok közvetlenül számítógépbe történõ továbbítása.
4. A jármû meghatározott pontjain a festékréteg vastagságának mûszeres ellenõrzése olyan eszközzel, mely képes
közvetlenül a számítógépbe továbbítani a mért adatokat.
5. Az alvázszám felépítésének, környezetének, a hordozóelem illesztéseinek, a karosszériaelemek illesztéseinek
ellenõrzése, a gyári rögzítés –, illetve beavatkozás – vizsgálata érdekében.
6. A jármû alvázának, karosszériájának alulról történõ vizsgálata és annak képi dokumentálása.
7. Képi dokumentáció készítése: típus-, kód-, adréma-, alvázszám- és produkciós táblákról, ezek rögzítésérõl és ha
lehetséges, akkor a fonák oldaláról is úgy, hogy ezek fellehetõségi helyei a képi dokumentáció alapján
beazonosíthatók legyenek. A papír és mûanyag bázisú azonosító elemekrõl: gyártási szalag, kód zászló,
vevõszolgálati matrica, Szövetségi Biztonsági Bizonyítvány, 3M, szín-, bárkód-azonosítási és VIN matrica, oly
módon, hogy ezek megtalálási helyei a videófelvétel alapján beazonosíthatóak legyenek. A gyártás idejére
vonatkozó idõpontokat az ilyen adatokat tartalmazó alkatrészekrõl. Egyedi sajátosságait: korábbi sérülések,
hegesztési varratok, jelenlegi sérülések, házilagos megoldások, és minden olyasmi, ami a jármûre nézve egyedi
megoldás.
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A vizsgálat tárgya szerinti vizsgálati kört, eszközt és módszert összefoglalóan az alábbi táblázat tartalmazza:
Vizsgálat tárgya

1. Okmányok

2. Jármû

Köre

Eszköz

Módszer

1. Gépjármûvek azonosítására UV-lámpa,
szolgáló okmányok
nagyító/Okmányazonosító
– forgalmi engedély
rendszer
– ideiglenes forgalmi engedély
– igazoló lap (lassú jármûvek
esetében)
– mûszaki adatlap
– hatósági határozat
– külföldi forgalmi engedély

Szemrevételezés/egyeztetés

2. Személyi azonosításra
szolgáló okmányok:
– Személyazonosító
Igazolvány,
– Vezetõi Engedély (kártya
formátumú),
Útlevél

Szemrevételezés/egyeztetés

3. Lakcím adatok igazolására
szolgáló okmány:
– Lakcímet igazoló hatósági
igazolvány

Szemrevételezés/egyeztetés

1. Alvázszám

Ipari kézitükör, kézilámpa,
rétegvastagság-mérõ

Szemrevételezés/ egyeztetés/
mérés:
– fellelhetõségi adatok;
– vegyszeres vizsgálati adatok;
– festékrétegzõdés vizsgálati
adatok;
– karakterisztika adatok;
– formai jellemzõk adatai;
– hordozóelem felületének
vizsgálati adatok;
– hordozóelem illesztési
adatok;
– fonákoldali karakterisztika
adatok;
– hordozóelem fonákoldali
felületének vizsgálati adatok;
– anyagszerkezet vizsgálati
adatok;
– vonalkód adatok;

2. Motorszám

Ipari kézitükör, kézilámpa

Szemrevételezés/egyeztetés:
– fellelhetõségi adatok;
– évjárat ellenõrzési adatok;
– hordozófelület vizsgálati
adatok;
– karakterisztika adatok;
– formai jellemzõk;
– hordozóelem illesztési
(táblás motorszám esetén)
adatok;
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Vizsgálat tárgya

Köre

3. Rendszám

Eszköz

Mérõszalag

Módszer

Szemrevételezés/egyeztetés/
mérés:
– tartalmi vizsgálati adatok;
– formai vizsgálati adatok;
– alapfólia fényvisszaverõ
biztonsági elemeinek adatai;
– a rendszámtábla egyéb
biztonsági elemeinek adatai;
– 2004. 05. 01. EU hatósági jel
további biztonsági elemeinek
adatai;

4. Rendszám típusa

Szemrevételezés/egyeztetés/
formai vizsgálat

5. Gyártmány

Szemrevételezés/egyeztetés

6. Típus

Szemrevételezés/egyeztetés

7. Kategória

Szemrevételezés/egyeztetés

8. Kereskedelmi leírás

Szemrevételezés/egyeztetés

9. Jármû fajta

Szemrevételezés/egyeztetés

10. Sebességváltó típusa

Szemrevételezés/egyeztetés

11. Hajtóanyag vagy
teljesítményforrás típusa

Szemrevételezés/egyeztetés

12. regisztrációs matrica

Szemrevételezés/egyeztetés

13. Jármû színe

Szemrevételezés/egyeztetés

14. Elsõ nyilvántartásba vétel
idõpontja

Egyeztetés

15. Elsõ magyarországi
nyilvántartásba vétel idõpontja

Egyeztetés

16. Saját tömege

Egyeztetés

17. Legnagyobb megengedett
össztömeg

Egyeztetés

18. Vontatási adatok

Egyeztetés

19. Hengerûrtartalom

Egyeztetés

20. Teljesítmény

Egyeztetés

21. Hajtóanyag

Egyeztetés

22. Teljesítmény/tömeg arány
(KW/Kg)

Egyeztetés

23. Ülõhelyek száma

Szemrevételezés/egyeztetés

24. Állóhelyek száma

Szemrevételezés/egyeztetés

25. Környezetvédelmi
besorolás

Egyeztetés

26. Gyártási év

Egyeztetés

27. Sebességváltó fajta

Szemrevételezés/egyeztetés

28. Eurotax kód

Egyeztetés

29. Festékréteg vastagság

Hitelesített mérõeszközzel
vizsgálandó
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Módszer

1. Másodlagos alvázszám
megjelenések vizsgálata

Szemrevételezés/egyeztetés:
– fellelhetõségi adatok;
– vegyszeres vizsgálati adatok;
– festékrétegzõdés vizsgálati
adatok;
– karakterisztika adatok;
– formai jellemzõk;
– hordozóelem felületének
vizsgálatai adatok;
– hordozóelem illesztési
adatok;
– fonákoldali karakterisztika
adatok;
– hordozóelem fonákoldali
felületének vizsgálati adatok;
– anyagszerkezet vizsgálati
adatok;
– vonalkód adatok

2. Másodlagos motorszám
megjelenések vizsgálata

Szemrevételezés/egyeztetés:
– fellelhetõségi adatok;
– évjárat ellenõrzési adatok;
– hordozófelület vizsgálati
adatok;
– karakterisztika adatok;
– formai jellemzõk;
– hordozóelem illesztési
(táblás motorszám esetén)
adatok;

3. Táblák vizsgálata

Szemrevételezés/egyeztetés:
– táblatípus;
– fellelhetõségi adatok;
– vizuális vizsgálati adatok;
– adattartalom;
– vonalkód adatok;
– karakterisztika adatok;
– forma-, és anyagjellemzõk;
– vegyszeres vizsgálati adatok;
– rögzítési adatok;
– fonákoldali vizsgálati adatok;

4. Címkék vizsgálata

Szemrevételezés/egyeztetés:
– címketípus;
– fellelhetõségi adatok;
– vizuális vizsgálati adatok;
– adattartalom;
– vonalkód adatok;
– forma-, anyagjellemzõk;
– fénypolarizáció, súrolófény
vizsgálati adatok adatok;
– rögzítési adatok;
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9. A hatósági bizonyítvány kiadásának, valamint az eredetiségvizsgálat megléte és eredménye ellenõrzésének
ügymenetleírása
9.1. Hatósági bizonyítvány ellenõrzése, kiadása
a) Az okmányirodai ügyintézõ a vizsgáló állomáson elvégzett vizsgálatot követõen, eredetiségvizsgálati eljárás
lezárásaként a kérelmezõ (tulajdonos, üzembentartó, illetve azok meghatalmazottja) számára – annak személyes
megjelenésekor, díjmentesen – az elõzetes eredetiségvizsgálati nyilvántartásból kinyomtatja a hatóság által
kiállított hatósági bizonyítványt (ha az korábban nem került kézbesítésre), egyidejûleg rögzíti ezen
nyilvántartásban a kézbesítésre vonatkozó információkat (annak tényét, idejét).
b) Az okmányirodai ügyintézõ – újabb eredetiségvizsgálati eljárás lefolytatása nélkül –, kérelemre igazgatási
szolgáltatási díj megfizetésének ellenében hatósági bizonyítvány másolatot állít ki az elõzetes
eredetiségvizsgálati nyilvántartásból, valamint az igazgatási szolgáltatási díj megfizetésérõl számviteli
bizonylatot állít ki.
9.2. Az eredetiségvizsgálat megtörténtének igazolását igénylõ közlekedési igazgatási eljárások lefolytatása és annak
informatikai támogatása:
a) a külön jogszabályban megjelölt jármûigazgatási eljárások esetében a jármûnyilvántartás karbantartó rendszere
segítségével megtörténik az elõzetes eredetiségvizsgálati nyilvántartásban az eredetiségvizsgálat meglétének,
eredményének, valamint az eredetiségvizsgálat során kiállított hatósági bizonyítvány felhasználhatóságának
ellenõrzése;
b) az ellenõrzés alapján döntés születik arról, hogy az adott jármûigazgatási eljárás folytatható-e tovább vagy sem;
c) a hatósági bizonyítvány felhasználásának tényét és idejét a jármûnyilvántartás karbantartó rendszere
segítségével az elõzetes eredetiségvizsgálati nyilvántartáson át kell vezetni. (A közlekedési igazgatási hatósági
eljárásban, amely igényli az eredetiségvizsgálat megtörténtének igazolását, csak olyan errõl szóló hatósági
bizonyítvány fogadható el, amelyet korábban más közlekedési igazgatási eljárásban nem használtak fel, illetve
az 60 napnál nem régebbi.)
10. Az eredetiségvizsgálat során alkalmazott minõsítések
1-es minõsítés
A jármû egyedi azonosító adatainak, vizsgált mûszaki adatainak és a jármûokmánynak valódiságát megállapítom.
2-es minõsítés
A jármû egyedi azonosító adatainak és vizsgált mûszaki adatainak, valamint a jármûokmánynak a valódiságát
megállapítom. Megállapítom továbbá, hogy a jármû egyedi azonosító adataiban külsõ erõ hatására elváltozás állt be,
de külsõ jogtalan beavatkozás nyoma nem látható.
3-as minõsítés
A jármû egyedi azonosító adatainak a valódiságát megállapítom. Megállapítom továbbá, hogy a jármû és a jármûhöz
tartozó okmány vizsgált mûszaki adatai eltérnek egymástól, külsõ jogtalan beavatkozás nyoma nem látható.
4-es minõsítés
A jármû egyedi azonosító adatainak valódiságát megállapítom. Megállapítom továbbá, hogy a jármû vizsgált mûszaki
adatai eltérnek a jármûokmány adataitól, de külsõ jogtalan beavatkozása nyoma nem látható. A jármû
a jármûnyilvántartásban nem szerepel.
5-ös minõsítés
A jármû egyedi azonosító adatai és a jármûokmányon szereplõ egyedi azonosító adatok egymástól való eltérését
megállapítom. Megállapítom továbbá, hogy az eltérés adminisztrációs, illetve gyártási hiba miatt következett be.
6-os minõsítés (2+5 minõsítések)
A jármû egyedi azonosító adatai és a jármûokmányon szereplõ egyedi azonosító adatok egymástól való eltérését
megállapítom. Megállapítom továbbá, hogy az eltérés adminisztrációs, illetve gyártási hiba miatt következett be.
A jármû egyedi azonosító adataiban külsõ erõ hatására elváltozás állt be, de külsõ jogtalan beavatkozás nyoma nem
látható.
7-es minõsítés (3+5 minõsítés)
A jármû egyedi azonosító adatai és a jármûokmányon szereplõ egyedi azonosító adatok egymástól való eltérését
megállapítom. Megállapítom továbbá, hogy a jármû vizsgált mûszaki adatai és a jármûhöz tartozó okmány mûszaki
adatai eltérnek egymástól, de külsõ jogtalan beavatkozás nyoma nem látható. Az eltérés adminisztrációs, illetve
gyártási hiba miatt következett be.
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8-as minõsítés (2+3+5 minõsítés)
A jármû egyedi azonosító adatai és a jármûokmányon szereplõ egyedi azonosító adatok egymástól való eltérését
megállapítom. A jármû egyedi azonosító adataiban külsõ erõ hatására elváltozás állt be, valamint a jármû vizsgált
mûszaki adatai és a jármûhoz tartozó okmány mûszaki adatai eltérnek egymástól, de külsõ jogtalan beavatkozás
nyoma egyik esetben sem látható. Megállapítom továbbá, hogy az eltérés adminisztrációs, illetve gyártási hiba miatt
következett be.
9-es minõsítés
A jármû egyedi azonosító adatai nem eredetiek. A jármû egyedi azonosító adatainak megváltozása külsõ, jogtalan
beavatkozás következménye.
10-es minõsítés
A jármûokmány valódisága nem állapítható meg.
11-es minõsítés (9+10 minõsítés)
A jármû egyedi azonosító adatai nem eredetiek. A jármû egyedi azonosító adatainak megváltozása külsõ, jogtalan
beavatkozás eredménye. A jármûokmány valódisága nem állapítható meg.

A Kormány 302/2009. (XII. 22.) Korm. rendelete
a vizsgáló állomás engedélyezésének részletes eljárási szabályairól
és a vizsgáló állomással kötendõ hatósági szerzõdés tartalmáról
A Kormány a közúti közlekedésrõl szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 24. alpontjában foglalt felhatalmazás alapján,
az Alkotmány 35. § (1) bekezdésében foglalt feladatkörében a következõket rendeli el:
1. §

(1) A közúti közlekedésrõl szóló törvény szerinti vizsgáló állomás engedélyezése iránti kérelmet a kérelmezõ székhelye
szerint illetékes közlekedési hatóság bírálja el.
(2) Az engedély iránti kérelemnek – a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvényben foglaltakon
túl – tartalmaznia kell:
a) azoknak a telephelyeknek a címét, amelyeken a kérelmezõ a kérelmezett tevékenységet kívánja végezni,
b) a kérelmezõnél rendelkezésre álló emberi és technikai erõforrások bemutatását,
c) a kérelmezõ adószámát, számlaszámát, a számláját vezetõ pénzintézet nevét, elektronikus levélcímét, telefax
számát, telefonos elérhetõségét, valamint képviselõjének nevét,
d) annak a jármûkategóriának a megjelölését, amelyre vonatkozóan a kérelmezõ tanúsító szervezetként kíván
közremûködni a közlekedési hatóság eljárásában.
(3) A kérelemhez csatolni kell:
a) ha az engedélyt kérõ nem szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban, 30 napnál nem régebben kiállított
közokirati igazolást arról, hogy az engedélyt kérõ – az engedély iránti kérelem benyújtásának idõpontjában –
az adózás rendjérõl szóló törvény szerint köztartozásmentes adózónak minõsül,
b) a kérelmezõ nyilatkozatát arról, hogy rendelkezik a tevékenység végzéséhez szükséges jogszabályban
meghatározott feltételekkel,
c) a kérelmezõ nyilatkozatát arról, hogy a tevékenysége engedélyezése esetén valamennyi e rendelet alapján
a hatósági szerzõdésbe foglalandó kötelezettség tekintetében aláveti magát a szerzõdésszegés közigazgatási
hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvény szerinti következményeinek, valamint
d) a kérelmezõ minõségirányítási kézikönyvének egy példányát.

2. §

(1) Ha a kérelmezõ több hatóság illetékességi területén is végez tevékenységet, a kérelmezõ székhelye szerint illetékes
közlekedési hatóság illetékességi területén kívül is végezhet eljárási cselekményt.
(2) A közlekedési hatóság az eljárás során a kérelmezõnek a kérelemben megjelölt valamennyi telephelyén helyszíni
szemlét tart.
(3) Az eljárásban a nemzetközi jogsegéllyel összefüggésben felmerült költség eljárási költség.
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A vizsgáló állomással a közúti közlekedésrõl szóló törvény alapján kötendõ hatósági szerzõdésnek tartalmaznia kell:
a) az eljáró hatóság megnevezését, a Magyar Államkincstárnál vezetett számlaszámát, az ügy számát, valamint
ügyintézõjének és képviselõjének a nevét,
b) a vizsgáló állomás megnevezését, székhelyét, a kérelemben megjelölt telephelyeinek felsorolását, adószámát,
cégjegyzékszámát, számlaszámát és a számláját vezetõ pénzintézet megnevezését, elektronikus levélcímét,
valamint képviselõjének a nevét,
c) a szerzõdés tárgyát: a szerzõdés alapján tanúsító szervezetként végzett tevékenység leírását, az arra vonatkozó
kötelezettségvállalást,
d) annak a jármûkategóriának a megjelölését, amelyre vonatkozóan a vizsgáló állomás a tevékenységét végzi,
e) a közlekedési hatóság engedélyét a vizsgáló állomásként való közremûködésre,
f) arra vonatkozó nyilatkozatot, hogy a vizsgáló állomás a szerzõdében meghatározott tevékenységét
– a jogszabályban meghatározottaknak megfelelõ – vizsgabiztos alkalmazásával végzi, valamint a vizsgabiztosok
felsorolását,
g) a vizsgáló állomásnak a közlekedési hatóság által mûködtetett információs rendszerben nyilvántartásra kerülõ
adataival kapcsolatos a közlekedési hatóságnak történõ adatszolgáltatás módját, az adatok körét, az adatokban
bekövetkezett változás bejelentésének a módját és annak határidejét,
h) a közlekedési hatóság részérõl kötelezettségvállalást, hogy a szerzõdésben meghatározott idõtartamban
biztosítja a vizsgáló állomásnak az információs rendszerhez történõ kapcsolódását, illetve a kapcsolódás
informatikai és biztonsági feltételeit,
i) a vizsgáló állomás által az információs rendszerbe elektronikus úton továbbítandó, az információs rendszerben
rögzítendõ adatok körét, az erre vonatkozó kötelezettségvállalást,
j) a vizsgáló állomás és a hatóság közötti elszámolás rendjét,
k) a felek közötti kapcsolattartás módját,
l) a szerzõdés idõbeli hatályát,
m) a felmondási okokat,
n) a szerzõdésszegésnek minõsülõ magatartásokat és azok jogkövetkezményeit,
o) a tevékenység ellenõrzésének gyakoriságát és rendjét, valamint
p) a vizsgáló állomás nyilatkozatát arról, hogy valamennyi e rendelet alapján a szerzõdésben foglalt kötelezettség
tekintetében aláveti magát a szerzõdésszegés közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvény
szerinti következményeinek.

4. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2009. december 31-én lép hatályba.
(2) Az 1–3. § 2010. január 1-jén lép hatályba.
(3) Az 1–3. § rendelkezéseit a 2010. január 1-jét követõen indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

5. §

(1) Nem lép hatályba a közúti jármûvek mûszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV.12.) KöHÉM rendelet módosításáról
szóló 66/2009. (XI. 27.) KHEM rendelet 11. §-ának a közúti jármûvek mûszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV.12.)
KöHÉM rendelet 12/A. § (8) bekezdés a) pontját megállapító rendelkezése.
(2) Nem lép hatályba a közúti jármûvek környezetvédelmi felülvizsgálatának szabályairól szóló 77/2009. (XII. 15.)
KHEM–IRM–KvVM együttes rendelet 7. § (9) bekezdés a) pontja.
(3) Ez a § 2010. január 2-án hatályát veszti.

Bajnai Gordon s. k.,
miniszterelnök

46144

MAGYAR KÖZLÖNY

•

2009. évi 190. szám

A Kormány 303/2009. (XII. 22.) Korm. rendelete
a típusvizsgáló engedélyezésének részletes eljárási szabályairól
és a típusvizsgálóval kötendõ hatósági szerzõdés tartalmáról
A Kormány a közúti közlekedésrõl szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 10. alpontjában foglalt felhatalmazás alapján,
az Alkotmány 35. § (1) bekezdésében foglalt feladatkörében a következõket rendeli el:
1. §

(1) A típusvizsgálat során a közúti jármûvek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának mûszaki feltételeirõl
szóló miniszteri rendeletben meghatározott mûszaki-, biztonsági- és környezetvédelmi konstrukciós jellemzõknek
való megfelelõség vizsgálata tekintetében a tényállás tisztázásában a közlekedési hatósággal kötött hatósági
szerzõdés alapján típusvizsgáló mûködik közre.
(2) A közúti közlekedésrõl szóló törvény szerinti típusvizsgálati tevékenység engedélyezése iránti kérelemnek
– a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvényben foglaltakon túl – tartalmaznia kell:
a) azoknak a telephelyeknek a címét, amelyeken a kérelmezõ típusvizsgálati tevékenységet kíván végezni,
b) a kérelmezõnél rendelkezésre álló emberi és technikai erõforrások bemutatását,
c) a kérelmezõ adószámát, számlaszámát, a számláját vezetõ pénzintézet nevét, elektronikus levélcímét, telefax
számát, telefonos elérhetõségét, valamint képviselõjének nevét, valamint
d) azoknak a megfelelõség értékelési szolgáltatásoknak a leírását, valamit annak a jármûkategóriának
a megjelölését, amelyre vonatkozóan a kérelmezõ tanúsító szervezetként kíván közremûködni a közlekedési
hatóság eljárásában.
(3) A kérelemhez csatolni kell:
a) ha az engedélyt kérõ nem szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban, 30 napnál nem régebben kiállított
közokirati igazolást arról, hogy az engedélyt kérõ – az engedély iránti kérelem benyújtásának idõpontjában –
az adózás rendjérõl szóló törvény szerint köztartozásmentes adózónak minõsül,
b) a kérelmezõ nyilatkozatát arról, hogy rendelkezik a tevékenység végzéséhez szükséges jogszabályban
meghatározott feltételekkel,
c) a kérelmezõ nyilatkozatát arról, hogy a tevékenysége engedélyezése esetén valamennyi e rendelet alapján
a hatósági szerzõdésbe foglalandó kötelezettség tekintetében aláveti magát a szerzõdésszegés közigazgatási
hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvény szerinti következményeinek, valamint
d) a kérelmezõ minõségirányítási kézikönyvének egy példányát.

2. §

(1) Az eljárásban az ügyintézési határidõ 45 munkanap.
(2) A közlekedési hatóság az eljárás során a kérelmezõnek a kérelemben megjelölt valamennyi telephelyén helyszíni
szemlét tart.
(3) Az eljárásban a nemzetközi jogsegéllyel összefüggésben felmerült költség eljárási költség.

3. §

A típusvizsgálóval a közúti közlekedésrõl szóló törvény alapján kötendõ hatósági szerzõdésnek tartalmaznia kell:
a) az eljáró hatóság megnevezését, a Magyar Államkincstárnál vezetett számlaszámát, az ügy számát, valamint
ügyintézõjének és képviselõjének a nevét,
b) a típusvizsgáló megnevezését, székhelyét, adószámát, cégjegyzékszámát, számlaszámát és a számláját vezetõ
pénzintézet megnevezését, elektronikus levélcímét, valamint képviselõjének a nevét,
c) a szerzõdés tárgyát: a szerzõdés alapján tanúsító szervezetként végzett tevékenység leírását, az arra vonatkozó
kötelezettségvállalást,
d) a közlekedési hatóság engedélyét a típusvizsgálati tevékenység végzésére,
e) a típusvizsgálónak a közlekedési hatóság által mûködtetett információs rendszerben nyilvántartásra kerülõ
adataival kapcsolatos a közlekedési hatóságnak történõ adatszolgáltatás módját, az adatok körét, az adatokban
bekövetkezett változás bejelentésének a módját és annak határidejét,
f) a közlekedési hatóság részérõl kötelezettségvállalást, hogy a szerzõdésben meghatározott idõtartamban
biztosítja a típusvizsgálónak az információs rendszerhez történõ kapcsolódását, illetve a kapcsolódás informatikai
és biztonsági feltételeit,
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g)

a típusvizsgáló által az információs rendszerbe elektronikus úton továbbítandó, az információs rendszerben
rögzítendõ adatok körét, az erre vonatkozó kötelezettségvállalást,
h) a típusvizsgáló és a hatóság közötti elszámolás rendjét,
i) a felek közötti kapcsolattartás módját,
j) a szerzõdés idõbeli hatályát,
k) a felmondási okokat,
l) a szerzõdésszegésnek minõsülõ magatartásokat és azok jogkövetkezményeit,
m) a tevékenység ellenõrzésének gyakoriságát és rendjét, valamint
n) a típusvizsgáló nyilatkozatát arról, hogy valamennyi e rendelet alapján a szerzõdésben foglalt kötelezettség
tekintetében aláveti magát a szerzõdésszegés közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvény
szerinti következményeinek.
4. §

Ez a rendelet 2010. január 1-jén lép hatályba, és rendelkezéseit a hatálybalépését követõen indult vagy megismételt
eljárásokban kell alkalmazni azzal, hogy az e rendelet hatálybalépését megelõzõ napon a típusvizsgálat során
közremûködésre jogosult személyek, szervek és szervezetek az e rendelet hatálybalépését megelõzõ napon fennálló
feltételek mellett 2010. június 30-ig jogosultak a típusvizsgálat során tanúsító szervezetként közremûködni a tényállás
tisztázásában.

5. §

(1) A Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 4. § (4) bekezdése a következõ j) ponttal
egészül ki:
(A Kiemelt Ügyek Igazgatóságának hatáskörébe tartozik)
„j) a közúti közlekedésrõl szóló törvény szerinti típusvizsgálati tevékenység engedélyezése.”
(2) Ez a § 2010. január 2-án hatályát veszti.

Bajnai Gordon s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 304/2009. (XII. 22.) Korm. rendelete
a közúti közlekedési nyilvántartásba bejegyzett jármû tulajdonjogának,
illetve üzembentartó személyének változását igazoló teljes bizonyító erejû magánokiratnak
a közlekedési igazgatási eljárásban történõ felhasználhatóságához szükséges kötelezõ
tartalmi elemekrõl
A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. LXXXIV. törvény 41/A. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány
35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Kormány a következõket rendeli el:
1. §

E rendelet alkalmazásában:
a) teljes bizonyító erejû magánokirat: a polgári perrendtartásról szóló törvényben meghatározott feltételeknek
megfelelõen kiállított okirat;
b) eladás bejelentése: a jármûnyilvántartásba bejegyzett jármû nyilvántartás szerinti tulajdonosa által tett bejelentés
a jármû elidegenítése tárgyában;
c) tulajdonjog változás bejegyzése: a jármûnyilvántartásba bejegyzett jármû elidegenítését követõen a jármû új
tulajdonosa által kezdeményezett közlekedési igazgatási eljárás, amely az új tulajdonos adatait tartalmazó
törzskönyv kiadására irányul;
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üzembentartó személyének változása: a jármûnyilvántartásba bejegyzett jármû tulajdonosa vagy a képviseletében
eljáró személy által kezdeményezett közlekedési igazgatási eljárás, amely az üzembentartó adatait tartalmazó
forgalmi engedély kiadására irányul;
nyilvántartás: a közúti közlekedési nyilvántartás jármûnyilvántartása.

2. §

(1) A jármû tulajdonjogában bekövetkezett változás bejelentését – a változástól számított 5 munkanapon belül – az eladó
tulajdonos a tulajdonjog változásáról készült, a 3. §-ban meghatározott tartalmú teljes bizonyító erejû magánokirat
benyújtásával vagy megküldésével teljesíti. A közlekedési igazgatási hatóság az e rendelet szerinti adattartalmú teljes
bizonyító erejû magánokirat alapján a bejelentés tényét és idõpontját a nyilvántartásba bejegyzi.
(2) Az eladás bejelentés ténye az e rendeletben meghatározott tartalmú teljes bizonyító erejû magánokirat benyújtása
vagy megküldése esetén sem jegyezhetõ be, ha a bejelentés tárgyát képezõ jármûvön érvényes forgalmazási
korlátozás szerepel a nyilvántartásban. Ez esetben a közlekedési igazgatási hatóság a bejelentés tényének bejegyzését
elutasítja.

3. §

A közúti közlekedési nyilvántartás jármûnyilvántartásba bejegyzett jármû tulajdonjog változását igazoló teljes
bizonyító erejû magánokirat kötelezõ tartalmi elemei a következõk:
a) a jogügylet ingyenes vagy visszterhes jellegének meghatározása;
b) a jogügylet tárgyát képezõ jármû azonosító (rendszám, alvázszám) és gyártmány adatai;
c) a felek természetes személyazonosító adatai (családi és utóneve; születési helye és ideje; anyja születési családi és
utóneve), a személyazonosságát igazoló okmány sorszám adata, valamint lakcím adata, jogi személy vagy jogi
személyiséggel nem rendelkezõ szervezet megnevezése, képviselõjének adatai, székhelyének (telephelyének)
címe, cégjegyzék-, illetõleg nyilvántartási száma;
d) a jármûhöz tartozó okmányok (forgalmi engedély és törzskönyv) sorszáma, az okmányok átadásának-átvételének
ténye, idõpontja;
e) a jármûnek a vevõ birtokába kerülési idõpontja;
f) a jogügylet hatálybalépésének napja;
g) a felek nyilatkozata, mely szerint mindkét fél teljesíti bejelentési kötelezettségét a közlekedési igazgatási
hatóságnál a tulajdonjog változás hatálybalépését követõ, jogszabályban meghatározott határidõn belül;
h) a felek nyilatkozata arról, hogy ismerik a bejelentés nyilvántartásba történõ bejegyzéséhez fûzõdõ joghatásokat,
valamint a bejelentés elmaradásának, illetve bejelentési kötelezettség késedelmes teljesítésének
jogkövetkezményeit.

4. §

A közúti közlekedési nyilvántartás jármûnyilvántartásba bejegyzett jármû üzembentartó személyének változását
igazoló teljes bizonyító erejû magánokirat kötelezõ tartalmi elemei a következõk:
a) a jogügylet ingyenes vagy visszterhes jellegére történõ utalás;
b) a jogügylet tárgyát képezõ jármû azonosító (rendszám, alvázszám) és gyártmány adatai;
c) a tulajdonos, az üzembentartó, valamint az új üzembentartó természetes személyazonosító adatai (családi és
utóneve; születési helye és ideje; anyja születési családi és utóneve), a személyazonosságát igazoló okmány
sorszám adata, valamint lakcím adata, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezõ szervezet
megnevezése, képviselõjének adatai, székhelyének (telephelyének) címe, cégjegyzék-, illetõleg nyilvántartási
száma;
d) a jármûhöz tartozó forgalmi engedély sorszáma, az okmány új üzembentartó részére történõ
átadásának-átvételének ténye, idõpontja;
e) a jármûnek üzembentartó birtokába kerülési idõpontja;
f) a jogügylet hatálybalépésének napja;
g) a jármû tulajdonosának nyilatkozata, mely szerint a külön jogszabályban elõírt bejelentési kötelezettségének
a közlekedési igazgatási hatóság elõtt a jogügylet hatálybalépését követõ 15 napon belül eleget tesz;
h) a felek nyilatkozata, melyben kijelentik, hogy ismerik a bejelentés alapján a nyilvántartásba történõ
bejegyzéséhez fûzõdõ joghatásokat, valamint a bejelentés elmaradásának, illetve bejelentési kötelezettség
késedelmes teljesítésének jogkövetkezményeit.
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Ha a magánokirat nem felel meg az e rendeletben meghatározott tartalmi követelményeknek, azt a közlekedési
igazgatási eljárásban történõ felhasználás céljából joghatás kiváltására alkalmatlannak kell tekinteni. Ez esetben
a változás bejelentésére irányuló közlekedési igazgatási eljárásban az eljáró hatóság a nyilvántartásba történõ
bejegyzést elutasítja, egyben felszólítja az ügyfelet az e rendeletben meghatározott tartalmi követelményeknek
megfelelõ teljes bizonyító erejû magánokirat benyújtására, valamint felhívja az ügyfél figyelmét a késedelmes
bejelentés jogkövetkezményeire.
(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2010. január 1-jén lép hatályba.
(2) E rendelet 5. §-a 2010. július 1-jén lép hatályba.
(3) E rendeletet a hatálybalépését követõen létrejött jogügyletek tekintetében kell alkalmazni.

Bajnai Gordon s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány tagjainak rendeletei

A pénzügyminiszter 38/2009. (XII. 22.) PM rendelete
az integrált postaforgalomra vonatkozó egyes vámszabályokról
A közösségi vámjog végrehajtásáról szóló 2003. évi CXXVI. törvény 82. § (1) bekezdés m) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a pénzügyminiszter feladat- és hatáskörérõl szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § b) pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:
1. §

A közösségi vámjog végrehajtásáról szóló 2003. évi CXXVI. törvény (továbbiakban: Vtv.) 1. § (3) bekezdés 4. pontjában
meghatározott integrált postaforgalomban kézbesített küldemények esetében a vámhatóság és az engedélyes
közötti vámigazgatási jogviszonyban a közösségi és nemzeti vámjogszabályok rendelkezéseit az e rendeletben
foglaltak figyelembevételével kell alkalmazni.

2. §

E rendelet alkalmazásában:
a) könnyített eljárás: az integrált postaforgalom hatálya alá tartozó küldeményekkel kapcsolatos, az e rendelettel
szabályozott vámeljárás,
b) engedélyes: a könnyített eljárásra vonatkozó engedéllyel rendelkezõ szolgáltató,
c) küldemény: az engedélyes által integrált postai továbbításra felvett, egyedi azonosítóval és kísérõokmánnyal
rendelkezõ, közösségi vagy nem közösségi árut tartalmazó csomag, boríték,
d) elõzetes vám elé állítás: az engedélyes által a vám- és pénzügyõri hivatal felé írásban vagy elektronikus úton tett
olyan nyilatkozat, amelyben a küldemény tényleges, fizikai megérkezése elõtt tesz árubejelentést a nemzetközi
kézbesítésre felvett és saját vállalati nyilvántartásában rögzített küldeményrõl,
e) eltérésjelentés: az engedélyes által a 3. § (4) bekezdésében foglalt kötelezettség teljesítését szolgáló lista, amely
tartalmazza a vám- és pénzügyõri hivatal nyilvántartási számát, az engedélyes nyilatkozatát arról, hogy
az elõzetes vám elé állításban szereplõ küldemény a szállító jármûvel ténylegesen nem érkezett meg, vagy
az elõzetes vám elé állítás adataitól az érkezett küldemény tekintetében eltérés mutatkozik,
f) dokumentum küldemény: azok a küldemények, amelyek papíron vagy bármilyen más adathordozón anyagi
értéket képviselõ jog tárgyát nem képezõ szöveget, képet, filmet, ábrát, kottát, vakok írását, tervrajzot, térképet
tartalmaznak, és vonatkozásukban a címzettnek – az adathordozót leszámítva – anyagi értéket képviselõ joga
nem áll fenn, valamint rájuk a behozatali vagy kiviteli vámok nem vonatkoznak.

3. §

(1) Az engedélyes az integrált postai továbbításra érkezõ árukról – a csomagok darabszámát és tömegét összesítetten
tartalmazó – árubejelentést tesz az általános szabályok szerint, de a küldemény tényleges, fizikai megérkezése elõtt,
a forgalmát felügyelõ vám- és pénzügyõri hivatalnál.
(2) Az (1) bekezdés szerinti árubejelentés teljesítésekor külön kigyûjtve kell szerepeltetni behozatali forgalomban
a vámmentességek közösségi rendszerérõl szóló rendelet szerinti elhanyagolható értékû küldeményeket,
a magánszemély által magánszemélynek küldött csomagküldeményeket és a kereskedelmi promóció céljára
importált árucikkeket.
(3) A vám- és pénzügyõri hivatal az elõzetes vám elé állítási adatok alapján az adatok átadását követõ egy órán belül
elvégzi a nyilvántartásba vételt, egyidejûleg kijelöli azokat a küldeményeket, amelyeket áruvizsgálat alá von.
(4) Az engedélyes a küldeményeket megérkezésüket követõen haladéktalanul átmeneti megõrzési raktárába tárolja be.
Amennyiben az elõzetes vám elé állítás adataitól az érkezett küldemény tekintetében eltérés mutatkozik,
vagy a küldemény nem érkezik meg, az engedélyes a szállítóeszköz kirakását vagy a raktári betárolást követõ második
óra végéig eltérésjelentést küld a vám- és pénzügyõri hivatalnak, külön feltüntetve a többletként érkezett
küldeményeket.
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(5) Az engedélyesnek a raktárában elkülönítve kell tárolnia, elkülönítve kell bejelentenie és az általános vámjogi
rendelkezések szerint kell vám elé állítania:
a) a kockázatelemzés alapján könnyített eljárásba nem vonható, valamint
b) a (4) bekezdésben foglaltak szerint többletként érkezett
küldeményt.
(6) A (3) bekezdés szerint áruvizsgálatra rendelt küldeményeket a vámvizsgálat megkezdéséig a többi küldeménytõl
elkülönítve kell tárolni és áruvizsgálatra bemutatni.
4. §

A Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK tanácsi rendelet (továbbiakban: EK Vámkódex)
végrehajtására vonatkozó rendelkezések megállapításáról szóló, 1993. július 2-i 2454/93/EGK bizottsági rendelet
(továbbiakban: EK végrehajtási rendelet) 235. cikkében foglaltak sérelme nélkül, az EK végrehajtási rendelet 230. cikk
d) pontja alapján nem kell árunyilatkozatot adni a vámmentességek közösségi rendszerérõl szóló rendeletben
meghatározott alábbi áruk behozatalakor: a magánszemély által magánszemélynek küldött csomagküldemények,
kereskedelmi promóció céljára importált árucikkek, valamint az elhanyagolható értékû küldemények közül azok,
amelynek értéke nem haladja meg a huszonkét eurónak megfelelõ – a Vtv. 21. §-a szerinti árfolyam szerint számított –
forintösszeget.

5. §

(1) A könnyített eljárásban szabad forgalomba bocsátás céljából vám elé állított küldemények tekintetében
az engedélyes nyilatkozattevõként vagy megbízójának közvetett képviselõjeként jár el.
(2) A szabad forgalomba bocsátás iránti kérelmet tartalmazó vámáru-nyilatkozatokat az engedélyes naponta köteles
benyújtani.
(3) Az engedélyes az általános szabályok szerint kérheti, hogy
a) a kiegészítõ árunyilatkozatokat az EK Vámkódex 76. cikk (2) bekezdésében foglalt szabályozásnak megfelelõen
idõszakosan összegezve nyújthassa be,
b) árunyilatkozat-adási kötelezettségét – figyelemmel az EK végrehajtási rendelet 205. cikk (3) bekezdésére is –
számítógéppel nyomtatott Egységes Vámokmány használatával teljesítse.
(4) A vám- és pénzügyõri hivatal a könnyített eljárás során az elõzetes vám elé állításhoz kapcsolódóan elvégzett
áruvizsgálatok eredményét veszi figyelembe.
(5) Az adatok, illetve az okmányok átadására vonatkozó részletes, az engedélyes forgalmával összhangban megállapított,
a vámjogszabályok rendelkezéseibõl következõ vámellenõrzési érdekek és kockázatelemzési szempontok
érvényesülését biztosító szabályokat a könnyített eljárásra vonatkozó engedély tartalmazza.

6. §

(1) Az egy szállítmányként vagy egységrakományként továbbított küldemények árutovábbítását az engedélyesnek
az általános szabályok szerint, az engedélyezett feladói vagy címzetti jogosítványának használatával kell intéznie.
(2) A küldemények a könnyített eljárásban az egyedi kísérõokmánnyal továbbíthatók az engedélyes és a címzett
telephelye között. Az engedélyes az így továbbított küldemények esetében írásban köteles felhívni a címzett
figyelmét a további vámeljárási kötelezettségre és a bemutatási határidõre.
(3) A küldemény címzettjének a (2) bekezdés szerint továbbított árut az általános szabályok szerint kell vám elé állítania és
ezt követõen a további vámeljárást kezdeményeznie.
(4) A könnyített árutovábbítási eljárás vámbiztosítékaként a kérelmezõ felhasználhatja a halasztott vámfizetéshez
nyújtott garanciáját.
(5) A garancia összegét a halasztott fizetési körbe vont összeg és a továbbított áruk vámbiztosítéka együttesen nem
haladhatja meg. A garanciafigyelés (lekötés-felszabadítás) az engedélyes kötelezettsége és felelõssége.
(6) Az árunyilatkozatok benyújtása és az áruk bemutatása tekintetében az e rendeletben meghatározottakat az EK
végrehajtási rendelet 201. cikk (2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével kell alkalmazni.

7. §

(1) A kiviteli forgalomban szállított küldemények közül elektronikus árunyilatkozat benyújtásával csak azokat kell vám elé
állítani, amelyek egyedi értéke eléri vagy meghaladja az ezer eurónak megfelelõ – a Vtv. 21. §-a szerinti árfolyam szerint
számított – forintösszeget.
(2) A vám- és pénzügyõri hivatal a kiviteli céllal szállított küldeményeket az engedélyes telephelyén bármikor
vámellenõrzés alá vonhatja.
(3) A dokumentum küldemények és a vámmentességek közösségi rendszerének létrehozásáról szóló rendelet szerinti
elhanyagolható értékû küldemények alakiság nélkül léptethetõk ki.
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(4) Az ezer eurónak megfelelõ – a Vtv. 21. §-a szerinti árfolyam szerint számított – forintösszeg érték alatti küldemények
esetében a kiléptetést az engedélyes, míg ezer vagy azt meghaladó összegû eurónak megfelelõ – a Vtv. 21. §-a szerinti
árfolyam szerint számított – forintösszeget meghaladó értékû küldemények kiléptetését a kiléptetõ vám- és
pénzügyõri hivatal igazolja.
8. §

(1) Az engedélyezõ vámszerv – kérelemre – annak engedélyezheti a könnyített eljárást, aki az alábbi együttes
feltételeknek megfelel:
a) napi rendszerességgel bonyolít integrált forgalmat, és
b) rendelkezik vámügynöki, elektronikus vám elé állítási, valamint engedélyezett feladói vagy címzetti engedéllyel.
(2) A könnyített eljárásra vonatkozó engedély érvényességi idejét az (1) bekezdésben meghatározott engedélyek
érvényességi idejével összhangban kell meghatározni.
(3) A könnyített eljárásra vonatkozó engedélyt vissza kell vonni, ha az engedélyes az engedélyben meghatározott
feltételeket súlyosan vagy ismételten megszegi.
(4) A könnyített vámeljárás szempontjából az engedélyben elõírt kötelezettség súlyos megszegésének minõsül, ha
a) az engedélyes az elõírt nyilvántartásokat nem vezeti, vagy
b) figyelmeztetés ellenére a nyilvántartásokat olyan hiányosan vezeti, hogy az nem biztosítja a 6. § (5) bekezdésében
elõírt garanciafigyelést, illetve azokból nem állapítható meg, hogy ténylegesen mennyi küldemény érkezett.

9. §

A vám- és pénzügyõri hivatal az engedélyes forgalmában beérkezett küldeményekrõl vezetett vállalati nyilvántartást
legalább harminc naponta ellenõrzi. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a küldemény kísérõokmány számát,
címzettjét, a nyilvántartási tételszámot, valamint a küldemény vámjogi sorsának rendezését igazoló elintézési
tételszámot.

10. §

Ez a rendelet a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK rendelet végrehajtására vonatkozó
rendelkezések megállapításáról szóló, 1993. július 2-i 2454/93/EGK rendelet végrehajtását szolgálja.

11. §

(1) Ez a rendelet 2010. január 1-jén lép hatályba.
(2) Hatályát veszti az integrált postaforgalomra vonatkozó egyes vámszabályokról szóló 21/2004. (IV. 21.) PM rendelet.
(3) A (2) bekezdés az e rendelet hatálybalépését követõ napon hatályát veszti. E bekezdés az e rendelet hatálybalépését
követõ második napon hatályát veszti.

Dr. Oszkó Péter s. k.,
pénzügyminiszter

A pénzügyminiszter 39/2009. (XII. 22.) PM rendelete
a szabálysértési eljárás során lefoglalt és elkobzott dolgok kezelésérõl és értékesítésérõl
A szabálysértésekrõl szóló 1999. évi LXIX. törvény 167. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a pénzügyminiszter
feladat- és hatáskörérõl szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva
– az igazságügyi és rendészeti miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 164/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § h) pontjában
meghatározott feladatkörében eljáró igazságügyi és rendészeti miniszterrel egyetértésben – a következõket rendelem el:

Lefoglalás, visszatartás
1. §

(1) A lefoglalást a szabálysértési hatóság – ha jogszabály eltérõen nem rendelkezik – határozattal rendeli el. A határozat
alapján a lefoglalást vagy a lefoglalást elrendelõ szabálysértési hatóság végzi el, vagy a lefoglalás foganatosítása
érdekében megkeresi a lefoglalás alá esõ dolog helye szerint illetékes település önkormányzatának jegyzõjét,
pénzügyi szabálysértés esetén a vámhatóságot.

MAGYAR KÖZLÖNY

•

2009. évi 190. szám

46151

(2) Ha a dolog biztonságos megõrzése indokolja, a dolog jegyzõkönyv felvétele mellett visszatartható. Ilyen esetben
azonban a visszatartást végzõ szervnek az iratok megküldésével haladéktalanul intézkednie kell a szabálysértési
hatóság felé a lefoglalás elrendelése érdekében.
(3) A dolog visszatartásával, illetve a lefoglalással kapcsolatban felmerült költségeket a visszatartást, illetve a lefoglalást
végzõ szerv a dolog más szervnek történõ átadásáig köteles megelõlegezni.
(4) Ha a szabálysértési hatóság jogerõs határozata elrendeli valamely dolog elkobzását, az elkobzás végrehajtása iránt
az elkobzás tárgyát képezõ, lefoglalt dolog helye szerint illetékes település önkormányzatának jegyzõje intézkedik.
Vám- és pénzügyõri, illetve rendõri szerv által hozott határozat esetén a vám- és pénzügyõri, illetve rendõri szerv jár el.

A lefoglalt, illetve visszatartott dolog kezelése
2. §

(1) A dolog visszatartásáról, illetve lefoglalásáról a visszatartást, illetve a lefoglalást végzõ szervnek jegyzõkönyvet kell
felvennie. A jegyzõkönyvnek tartalmaznia kell:
a) a lefoglalást, illetve a visszatartást végzõ szerv megnevezését,
b) a szabálysértés megjelölését,
c) a szabálysértés miatt eljárás alá vont személy természetes személyazonosító adatait, lakcímét,
d) a szabálysértési eljárás ügyszámát,
e) a lefoglalásnál, illetve a visszatartásnál jelenlevõk megnevezését, és azt, hogy ki milyen minõségben van jelen,
f) a lefoglalást, illetve a visszatartást elszenvedõ személy természetes személyazonosító adatait, lakcímét,
g) a lefoglalás, illetve a visszatartás helyét és idõpontját,
h) a lefoglalt, illetve a visszatartott dolog megnevezését, mennyiségét, értékét,
i) a lefoglalt, illetve a visszatartott dolog ismertetõjeleit,
j) az azonossági jel (pl. pecsét, ólomzár) alkalmazását,
k) a lefoglalt, illetve a visszatartott dologra vonatkozó elismervény átadásának tényét,
l) azt a tényt, hogy a dolgot a lefoglalást, illetve a visszatartást végzõ szerv elszállítja-e vagy birtokban hagyja,
valamint
m) a lefoglalást szenvedõ személy lefoglalás elleni panasz kérdésében tett nyilatkozatát.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jegyzõkönyvön kívül a lefoglalt, illetve a visszatartott dologról annak a személynek
a részére, akitõl azt lefoglalták, illetve visszatartották, a lefoglalást, illetve a visszatartást végzõ szervnek elismervényt
kell adnia. Ha a lefoglalás, illetve a visszatartás birtokban hagyás mellett történt, az elismervényen fel kell tüntetni
a lefoglalt, illetve a visszatartott dolog õrzési helyét is.
(3) A lefoglalt, illetve a visszatartott dolgokról a lefoglalást, illetve a visszatartást végzõ szervnek nyilvántartást kell vezetni.
A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a lefoglalást, illetve a visszatartást szenvedõ személy nevét, lakcímét, a lefoglalás,
illetve a visszatartás idõpontját, valamint a lefoglalt, illetve a visszatartott dolgok megnevezését, mennyiségét és
értékét. A nyilvántartásba csak megfelelõ okirat (így különösen a lefoglalásról, illetve a visszatartásról készült
jegyzõkönyv, az elismervény, a szabálysértési határozat) alapján lehet bejegyzést végezni.
(4) A lefoglalást, illetve a visszatartást végzõ szervnek a lefoglalt, illetve a visszatartott dolgok értékét a lefoglalás, illetve a
visszatartás alkalmával – szükség esetén szakértõ bevonásával – meg kell állapítani. Ha erre a lefoglaláskor, illetve a
visszatartáskor nincs lehetõség a lefoglalt, illetve a visszatartott dolgok értékének megállapítása iránt, a lefoglalást,
illetve a visszatartást követõen haladéktalanul intézkedni kell.
(5) A lefoglalt, illetve a visszatartott dolgokat állaguk megsértése nélkül, azonosításra alkalmas jellel (így különösen
lefoglalt dologcímke, pecsét, ólomzár) kell ellátni.
(6) A szabálysértési eljárás során lefoglalt, illetve visszatartott dolgot – ha jogszabály vagy a szabálysértési hatóság
másként nem rendelkezik – az ügyben eljáró szabálysértési hatósághoz kell beszállítani.

A lefoglalt dolog õrzése
3. §

(1) A lefoglalt dolgok õrzésérõl az ügyben eljáró szabálysértési hatóság gondoskodik. A lefoglalt dolgok tárolását
biztonságosan és úgy kell végezni, hogy azok változatlan állapotban megmaradjanak, azonosságuk biztosított és
könnyen megállapítható legyen.
(2) A lefoglalásról szóló határozatban a szabálysértési hatóságnak rendelkeznie kell arról, hogy a lefoglalt dolgot letétbe
helyezi, a lefoglalást szenvedõ személy õrizetében hagyja, vagy külön jogszabály szerint feljogosított vagyonkezelõ
szerv kezelésébe adja.
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(3) Ha a dolog használatához a lefoglalást szenvedõ személynek különös érdeke fûzõdik, vagy a lefoglalt dolog
elszállítása, raktározása körülményes, az azonosság megfelelõ biztosítása mellett a lefoglalást szenvedõ személy
birtokában hagyható a rendelkezési jog megtiltása mellett azzal a figyelmeztetéssel, hogy azt csak a dolog állagának
sérelme nélkül használhatja, vagy azt – a dolog használatának megtiltása mellett – változatlan állapotban kell
megõriznie. Ha a szabálysértési hatóság tudomást szerez arról, hogy a lefoglalást szenvedõ a figyelmeztetésben
foglaltaknak nem tesz eleget, haladéktalanul intézkedik a lefoglalt dolog beszállítása, illetve biztonságos õrzése iránt.
(4) A nem közösségi árut és kereskedelmi mennyiségû jövedéki terméket lefoglalás után a vámhatóságnak kell átadni,
illetve, amennyiben a lefoglalást a vámhatóság végezte, õrzésérõl a vámhatóság köteles gondoskodni.

A lefoglalás megszüntetése
4. §

(1) A lefoglalás megszüntetésérõl az ügyben eljáró szabálysértési hatóságnak határozattal kell intézkednie.
(2) Nem adható vissza olyan lefoglalt dolog, amelynek birtokban tartását jogszabály feltételhez köti, ha a feltétel nem áll
fenn, illetve amelynek birtokban tartását jogszabály tiltja.
(3) Ha a lefoglalt dolog átvételére jogosult személy a lefoglalást megszüntetõ határozatban megadott határidõn belül
a dolgot nem veszi át, a szabálysértési hatóság a dolog értékesítése vagy megsemmisítése iránt intézkedik.
A szabálysértésekrõl szóló 1999. évi LXIX. törvényben (a továbbiakban: Sztv.) meghatározott elévülési idõn belül
jelentkezõ jogosult a lefoglalt dolog értékesítése esetén – a tárolás és az értékesítés során felmerült indokolt költségek
levonása után – az értékesítésbõl befolyt ellenértékre, megsemmisítés esetén – a tárolás és a megsemmisítés indokolt
költségeinek levonása után – a lefoglaláskori értékre tarthat igényt.
(4) Külföldi személytõl lefoglalt dolog visszaadása esetén, ha az nem belföldön tartózkodik, a lefoglalást megszüntetõ
határozatban a dolog átvételére legalább hat hónapot kell biztosítani.
(5) A lefoglalt nem közösségi árut, jövedéki terméket kiadni csak a vámhatóság által lefolytatott vám-, illetve
jövedékigazgatási eljárást követõen lehet.

A lefoglalt dolog értékesítése
5. §

(1) Ha a szabálysértési eljárás során a lefoglalt dolog
a) gyors romlásnak van kitéve,
b) huzamosabb tárolásra alkalmatlan,
c) kezelése, tartása, tárolása, illetve õrzése az értékével arányban nem álló költséggel járna,
d) értéke az elõreláthatólag hosszabb ideig tartó tárolás miatt jelentõsen csökkenne,
az ügyben eljáró szabálysértési hatóság a lefoglalt dolog elõzetes értékesítése iránt intézkedik.
(2) A lefoglalt dolog értékesítése során az elkobzott dolgok értékesítésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.
A lefoglalt dolog értékesítésébõl befolyt ellenértéket annak a szervnek a számláján kell elkülönítetten kezelni,
amelynek a költségvetésében a szabálysértési hatóság szerepel.

Az elkobzott dolog értékesítése
6. §

(1) Az értékesítésre – az 5. §-ban foglaltak kivételével – csak az elkobzást elrendelõ határozat jogerõre emelkedése után
kerülhet sor. Az elkobzott dolog csak az elkobzást elrendelõ határozat jogerõre emelkedése után kerülhet közérdekû
felhasználásra vagy semmisíthetõ meg. Az elkobzást elrendelõ határozat jogerõre emelkedése után az elkobzást
foganatosító hatóság köteles megvizsgálni, hogy a külön jogszabály szerinti közérdekû felhasználás feltételei
fennállnak-e. A feltételek hiánya esetén a közérdekû felhasználásra nem kerülhet sor.
(2) Az elkobzott dolgot – a (3) bekezdésben foglalt kivétellel vagy ha jogszabály eltérõen nem rendelkezik – annak tárolási
helye, illetve, ha elõnyösebb, az ügyben eljáró szabálysértési hatóság székhelye szerinti települési önkormányzat
jegyzõjének kell értékesítésre átadni. Az értékesítésre – a (3) bekezdésben foglalt kivétellel vagy ha jogszabály eltérõen
nem rendelkezik – az adózás rendjérõl szóló törvény ingó végrehajtására vonatkozó szabályai az irányadók.
(3) A rendõrség, illetve a vám- és pénzügyõrség hatáskörébe utalt szabálysértések esetén az értékesítés a szabálysértési
hatóság feladata. A vámhatóság értékesíti a jogerõsen elkobzott nem közösségi árut és jövedéki terméket is.
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(4) Az eljárás alá vont külföldi állampolgár által az elõreláthatólag kiszabásra kerülõ pénzbírság, illetve eljárási költség
fedezeteként letétbe helyezett összegbõl, illetve az Sztv. 80. § (6) bekezdése alapján tõle lefoglalt vagyontárgyak
értékesítésébõl a tartozás kiegyenlítése után fennmaradt összeget – ha a külföldi állampolgár már nem tartózkodik
Magyarország területén – a külföldi nevére nyitott bankszámlára kell befizetni.
7. §

(1) Az elkobzott dolgok beszállításával, tárolásával, értékesítésével, illetve megsemmisítésével kapcsolatban felmerülõ
kiadásokról annak a szervnek a költségvetésében kell gondoskodni, amelynek szervezetében a szabálysértési hatóság
mûködik.
(2) Az értékesítésbõl befolyt ellenértéket az (1) bekezdésben meghatározott szervhez kell átutalni.
(3) Ha az elkobzott dolog értékesítése valamely oknál fogva nem lehetséges, az értékesítésre jogosult szerv az elkobzást
elrendelõ szabálysértési hatóság elõzetes hozzájárulásával az elkobzott dolgot – jegyzõkönyv felvétele mellett –
megsemmisíti. A megsemmisítési eljárásban érvényesíteni kell a megsemmisítés tárgyára vonatkozó külön
jogszabályi rendelkezéseket.
(4) A megsemmisítési jegyzõkönyvnek tartalmaznia kell a lefoglalt dolog nyilvántartási számát, a megsemmisítés helyét
és idejét, a megsemmisítésnél jelen levõk nevét, a megsemmisítés kezdõ és befejezõ idõpontját, a lefoglalt dolgok
megnevezését, az elkobzásról rendelkezõ jogerõs döntés számát, idõpontját, a megsemmisítés módját és
körülményeit, valamint a jelenlévõk aláírását. A megsemmisítésrõl készült jegyzõkönyvet az iratok mellett meg kell
õrizni.
(5) Ha a szabálysértési hatóság az elkobzott dolog értékesítését vagy megsemmisítését követõen azt állapítja meg, hogy
az elkobzás alaptalanul történt, a jogosult részére visszafizetést rendel el. Értékesítés esetén a ténylegesen befolyt
ellenértéket, megsemmisítés esetén a dolog lefoglaláskori értékét kell megtéríteni. A visszatérítendõ összeget
az elkobzás alaptalanságát megállapító határozat jogerõre emelkedését követõen a megtérítés idõpontjáig minden
naptári nap után, a felszámítás idõpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd részét kitevõ
kamattal növelten kell a szabálysértési hatóságnak visszafizetnie. A jogosult ezt meghaladó igényét a polgári jog
szabályai szerint érvényesítheti. A szabálysértési hatóság határozata alapján a visszafizetés annak a szervnek
a feladata, amelynek költségvetésében a szabálysértési hatóság szerepel.

Záró rendelkezések
8. §

(1) Ez a rendelet 2010. január 1-jén lép hatályba.
(2) Hatályát veszti a szabálysértési eljárás során lefoglalt és elkobzott dolgok kezelésérõl és értékesítésérõl, valamint
a pénzbírság és egyéb pénzösszeg letiltásáról és átutalásáról szóló 10/2000. (III. 24.) PM rendelet.

Dr. Oszkó Péter s. k.,
pénzügyminiszter

A pénzügyminiszter 40/2009. (XII. 22.) PM rendelete
az adóügyek elektronikus intézésének szabályairól szóló
34/2007. (XII. 29.) PM rendelet és a kiemelt adózók kijelölésérõl, valamint az adóteljesítmény
számítási módjáról és az alkalmazásával megállapított értékhatárokról szóló
37/2006. (XII. 25.) PM rendelet módosításáról
Az adózás rendjérõl szóló 2003. évi XCII. törvény 175. § (13) bekezdésében, valamint – a 2. § és a 3. § (4) bekezdés b) pontja
vonatkozásában – 175. § (12) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a pénzügyminiszter feladat- és hatáskörérõl szóló
169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:
1. §

(1) Az adóügyek elektronikus intézésének szabályairól szóló 34/2007. (XII. 29.) PM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §
d) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
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[E rendelet alkalmazásában]
„d) elektronikus adófizetés: készpénz-helyettesítõ fizetési eszközzel teljesítendõ adófizetés, amely a pénzforgalmi
szolgáltató által kibocsátott bankkártyának az állami adóhatóság ügyfélszolgálatán rendelkezésre bocsátott eszközön
(POS terminálon) történõ használatával valósul meg,”
A R. 1. §-a a következõ új j) ponttal egészül ki:
[E rendelet alkalmazásában]
„j) értesítési tárhely: az elektronikus közszolgáltatásról szóló törvény szerinti értesítési tárhely, ide értve a hivatalos
iratok elektronikus kézbesítésérõl és az elektronikus tértivevényrõl szóló törvény szerinti kézbesítési tárhelyet is.”
A R. 9. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Amennyiben az adózó az adóhatóság által elektronikus úton kézbesített adóhatósági iratot annak az értesítési
tárhelyre érkezését követõ ötödik munkanap huszonnégy órájáig nem töltötte le, az adóhatóság az iratot az értesítési
tárhelyre ismételten megküldi.”
A R. 15 §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„15. § Amennyiben a bevallási és adatszolgáltatási rendszerben üzemzavar történik, az adóhatóság az üzemzavarról és
az üzemzavar elhárítását követõen annak kezdõ és megszûnési idõpontjáról haladéktalanul közleményt tesz közzé
a saját internetes honlapján, és közzététel céljából értesíti a KR üzemeltetõjét.”
A R. 17/A. § (2) bekezdés d) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Az adóhatóság ügyféltájékoztató és ügyintézõ rendszerében a következõ ügyek intézhetõk az adózó vagy képviselõje
telefonon elõterjesztett kérelme alapján]
„d) adózói törzsadatokkal kapcsolatos tájékoztatás, egyedi bejelentésekkel, változás-bejelentésekkel kapcsolatos
ügyintézés, közösségi adószám igénylése, az Art. 23. § (3) bekezdése szerinti bejelentés,”
A R. 17/A. § (2) bekezdése a következõ új g) ponttal egészül ki:
[Az adóhatóság ügyféltájékoztató és ügyintézõ rendszerében a következõ ügyek intézhetõk az adózó vagy képviselõje
telefonon elõterjesztett kérelme alapján]
„g) jövedelemigazolás iránti kérelemmel kapcsolatos ügyintézés.”
A R. 17/A. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) Az ügyfél azonosító számot az adózó vagy képviselõje elektronikus ûrlapon a KR-en keresztül vagy levélben igényli
az adóhatóságtól. Ügyfél azonosító szám igénylése esetén az adóhatóság a véletlenszerûen képzett ügyfél azonosító
számról és annak alkalmazhatósági idõtartamáról a kérelemnek megfelelõ úton értesíti az adózót vagy képviselõjét.”
A kiemelt adózók kijelölésérõl, valamint az adóteljesítmény számítási módjáról és az alkalmazásával megállapított
értékhatárokról szóló 37/2006. (XII. 25.) PM rendelet 3. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„3. § Azokat az adózókat, akik (amelyek) adóteljesítményének értéke a 140 millió forintot elérte, illetve azt meghaladta
és az adóévet megelõzõ év szeptember 1-jén havonkénti általános forgalmi adó bevallásra voltak kötelezettek, az Art.
52. § (11) bekezdése alapján az állami adóhatóság elnöke soron kívüli adatszolgáltatásra kötelezheti.”

(1)
(2)
(3)
(4)

E rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivételekkel – 2010. január 1-jén lép hatályba.
Az 1. § (5) és (6) bekezdése 2010. április 1-jén lép hatályba.
Hatályát veszti a R. 3. § (6) bekezdése, 5. § (1) bekezdése, 11. § (3) bekezdése, 17/A. § (3) és (7) bekezdése.
a) A R. 3. § (1) bekezdésében a „rendszerrõl szóló 182/2007. (VII. 10.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: KR rendelet)”
szövegrész helyébe a „rendszer igénybevevõinek azonosításáról és az azonosítási szolgáltatásról szóló
kormányrendeletben” szöveg, 9. § (1) bekezdésében „a közigazgatási felhasználásra vonatkozó követelményeknek
megfelelõ elektronikus aláírással és idõbélyegzõvel ellátva kizárólag a KR értesítési tárhely útján” szövegrész helyébe
az „elektronikus úton” szöveg, 17/A. § (1) bekezdésében az „ , az Art. 20. § (1) bekezdése szerinti természetes
azonosító adatait” szövegrész helyébe a „természetes személyazonosító adatait és lakcímét” szöveg,
b) kiemelt adózók kijelölésérõl, valamint az adóteljesítmény számítási módjáról és az alkalmazásával megállapított
értékhatárokról szóló 37/2006. (XII. 25.) PM rendelet 1. § b) pontjában a „2700” szövegrész helyébe a „2750”
szöveg, 2. §-ában az „590” szövegrész helyébe a „630” szöveg
lép.
(5) E rendelet 2010. április 2-án hatályát veszti.

Dr. Oszkó Péter s. k.,
pénzügyminiszter
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A pénzügyminiszter 41/2009. (XII. 22.) PM rendelete
a számla, egyszerûsített számla és nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint a nyugta adását
biztosító pénztárgép és taxaméter alkalmazásáról szóló 24/1995. (XI. 22.) PM rendelet
módosításáról
Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 260. § (1) bekezdés c) pontjában, valamint az adózás rendjérõl szóló
2003. évi XCII. törvény 175. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a pénzügyminiszter feladat- és hatáskörérõl szóló
169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket rendelem:
1. §

A számla, egyszerûsített számla és nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint a nyugta adását biztosító
pénztárgép és taxaméter alkalmazásáról szóló 24/1995. (XI. 22.) PM rendelet (a továbbiakban: R.) 1/E. § (2) bekezdése
helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A számla kibocsátójának a számlázó program olyan dokumentációjával kell rendelkeznie, amely tartalmazza
a program mûködésére, használatára vonatkozó részletes leírást, valamint a program készítõje vagy jogutódja által
a számla kibocsátójának címzett írásos nyilatkozatát arról, hogy az maradéktalanul megfelel a vonatkozó jogszabályi
elõírásoknak.”

2. §

(1) Az R. 1/F. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A számlázó programnak a számla adattartalmának papírra nyomtatása során biztosítania kell, hogy a számla
eredeti és másolati példánya egymástól megkülönböztethetõ és eredeti példányként csak 1 példányban legyen
nyomtatható.”
(2) Az R. 1/F. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A számítástechnikai eszköz útján elõállított és papírra nyomtatott számla kibocsátónál maradó példánya – papírra
nyomtatás helyett – elektronikus adatállományként is megõrizhetõ, feltéve, hogy a megõrzés a digitális archiválás
szabályairól szóló 114/2007. (XII. 29.) GKM rendelet rendelkezései szerint, annak 3. § a) vagy b) pontjában
meghatározott mód valamelyikeként történik.”

3. §

Az R. 1/I. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Azon személy, szervezet által kiállított számla, aki (amely) a számlakibocsátásra kötelezett meghatalmazottjaként jár el
[Áfa tv. 160–162. §], abban az esetben alkalmas – az egyéb feltételek teljesülése mellett – adóigazgatási azonosításra, ha]
„a) nyomtatványként nyomdai úton elõre elõállított számla esetében a meghatalmazott a számlanyomtatvány
1 másolati példányát haladéktalanul eljuttatja a számlakibocsátásra kötelezettnek;”

4. §

Az R. 7/A. § helyébe a következõ rendelkezés lép:
„7/A. § Az e rendeletben foglaltakat
a) csoportos adóalanyiság esetében a csoportos adóalanyiságban részt vevõ tagok tagonként külön-külön is
teljesíthetik;
b) az Áfa tv. 168. § (3) bekezdése szerinti számlára nem kell alkalmazni.”

5. §

Az R. 1. számú melléklete e rendelet melléklete szerint módosul.

6. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2010. január 1. napján lép hatályba.
(2) A 2. § (1) bekezdése, az 5. §, a 6. § (3) bekezdése, valamint a melléklet 2010. április 1. napján lép hatályba.
(3) Az R. 1/G. §-ában az „1/E. § (1) bekezdés a) pontot, az 1/E. § (2)–(3) bekezdést” szövegrész helyébe az „1/E. §-t” szöveg
lép.
(4) Ez a rendelet 2010. április 2. napján hatályát veszti.

Dr. Oszkó Péter s. k.,
pénzügyminiszter
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Melléklet a 41/2009. (XII. 22.) PM rendelethez
A R. 1. számú mellékletének c) és d) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Az Áfa tv. 166. § (2) bekezdésében foglalt feltétel teljesülése hiányában, nyugtaadási kötelezettségüknek kizárólag
pénztárgéppel, taxaméterrel tehetnek eleget az alábbi adóalanyok, illetve üzletek:]
„c) a 2009. október 15. napján hatályos TEÁOR ‘08 47.1–47.7 és 47.91 szerinti kiskereskedelmi, az 56.1 és 56.3 szerinti
vendéglátási (kivéve a mozgó szolgáltatásnyújtást), az 55.1–55.3 szerinti szálláshely-szolgáltatási, a 77.1–77.2 és 77.33
szerinti kölcsönzési és a 95.1–95.2 szerinti javítási tevékenységet folytató valamennyi adóalany, üzlet, mozgóbolt,
kivéve:
ca) a betétdíjas göngyöleget visszaváltó üzlet,
cb) a csomagküldõ kereskedelem, kivéve annak nyílt árusítást végzõ üzlete, bemutatóterme,
cc) az ipari – kivéve élelmiszeripari – tevékenységet folytató egyéni vállalkozó, ha termelõ és értékesítõ tevékenységét
ugyanabban a helyiségben folytatja,
cd) a termelõi borkimérés,
ce) az utazási iroda, utazási ügynökség, turisztikai szolgáltató iroda utazási szolgáltatásai tekintetében;
b) a 2009. október 15. napján hatályos TEÁOR ‘08 46.2–46.7 szerinti nagykereskedelmi tevékenységet folytató
adóalanyok, üzletek a részben vagy egészben készpénzzel vagy készpénz-helyettesítõ eszközzel történõ
kiskereskedelmi értékesítésük tekintetében.”
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