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Kormányrendeletek

A Kormány 25/2013. (II. 12.) Korm. rendelete
az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl
szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredetei jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 15. cikk
(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:
1. §

Az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló
212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése a következõ g) ponttal egészül ki:
(A Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár)
„g) irányítja a Magyar Nemzeti Digitális Archívum és Filmintézetet.”

2. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 26/2013. (II. 12.) Korm. rendelete
a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény végrehajtásáról szóló
229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány a nemzeti köznevelésrõl szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (4) bekezdés q) pontjában és az államháztartásról szóló
2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 33. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében
meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:
1. §

A nemzeti köznevelésrõl szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.)
a következõ V/A. Fejezettel egészül ki:

„V/A. FEJEZET
A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNY MÛKÖDTETÉSÉRE VONATKOZÓ FINANSZÍROZÁSI FELELÕSSÉG
44/A. § A köznevelési intézmény Nkt. 76. § (1) és (3) bekezdése szerinti mûködtetési feladatát ellátó települési
önkormányzatot (a továbbiakban: köznevelési intézményt mûködtetõ települési önkormányzat) az Nkt. 74. §
(6a) bekezdése alapján megkötött egyedi mûködtetési szerzõdés alapján a 8. mellékletben meghatározott
a) mûködtetési kiadásokra kiterjedõ kötelezettség terheli, és
b) tevékenységekbõl származó bevétel illeti meg.
44/B. § (1) A köznevelési intézmény mûködtetetése keretében a köznevelési intézményt mûködtetõ települési
önkormányzat kötelezõen felel az állami intézményfenntartó központ részére ingyenesen használatba adott minden
olyan dolog mûködõképességéért, üzemszerû használatának biztosításáért, amely a köznevelési intézményt
mûködtetõ települési önkormányzat tulajdonában van és a 8. melléklet alapján a köznevelési intézményt mûködtetõ
települési önkormányzat finanszírozási körébe tartozik.
(2) Nem kötelezõ feladatként a köznevelési intézményt mûködtetõ települési önkormányzat – az állami
intézményfenntartó központtal az Nkt. 74. § (6a) bekezdése alapján megkötött egyedi mûködtetési szerzõdésben –
kizárólag szakmai feladatellátás körébe tartozó dologi jellegû kiadásokat átvállalhat, illetve az õt megilletõ bevételrõl
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lemondhat az állami intézményfenntartó központ javára. Az állagmegóváson túl, a köznevelési intézményt
mûködtetõ települési önkormányzat saját döntése szerint és az állami intézményfenntartó központ egyetértésével
egyaránt vállalhat rekonstrukciós, fejlesztési célú kiadásokat.
44/C. § A köznevelési intézményt mûködtetõ települési önkormányzatnak a köznevelési intézmény mûködtetésével
összefüggõ bevételeit és kiadásait azon az alapfeladaton (szakfeladaton) kell kimutatnia a könyvvezetése során,
amelyre a ráfordítás történik, illetve amelyhez kapcsolódóan a bevételt elérte.”
2. §

Az R. az 1. melléklet szerinti 8. melléklettel egészül ki.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

1. melléklet a 26/2013. (II. 12.) Korm. rendelethez
„8. melléklet a 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelethez

A köznevelési intézményeket mûködtetõ települési önkormányzatok finanszírozási körébe tartozó
dologi kiadások és bevételek köre
A

1
2
3

6
7
8
9
10
11
12

13
14
15
16

17
18
19

20

KIADÁSOK

4
5

B

Hajtó- és kenõanyagok beszerzési kiadásai az üzemeltetési, mûködtetési feladatokhoz
Kisértékû tárgyi eszközök, szellemi termékek, munka és tûzvédelmi berendezések beszerzési
kiadásai az üzemeltetési, mûködtetési feladatokhoz
A települési önkormányzat által a mûködtetéshez, üzemeltetéshez foglalkoztatottak (így
különösen a portás, a fûtõ, a takarító és karbantartó) munkaruha, védõruha, formaruha és
egyenruha beszerzésének kiadásaihoz
Egyéb anyagbeszerzés (így különösen tisztítószer, toalettpapír, szalvéta, kéztörlõ) az üzemeltetéshez
Nem adatátviteli célú távközlési szerzõdések alapdíjai (telefon, telefax, telex), a további díjak a
részletes számla szerinti használat arányában, ha azok az üzemeltetéssel és mûködtetéssel
kapcsolatban merülnek fel
Bérleti és lízing díjak üzemeltetési, mûködtetési feladatokhoz
Gázenergia-szolgáltatás díja
Villamosenergia-szolgáltatás díja
Távhõ- és melegvíz-szolgáltatás díja
Víz- és csatornadíjak
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai üzemeltetési, mûködtetési feladatokhoz (ideértve
a beléptetõ rendszerek karbantartását is)
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások (így különösen az orvosi rendelõ, a foglalkozás
egészségügyi szolgálat takarítási és õrzési díjai, a szemétszállítás, a kéményseprés, a rovar- és
rágcsálóirtás, a veszélyes hulladékkezelés, a technikai személyzet munka és tûzvédelemi oktatása)
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások (így különösen postai levél, csomag, távirat,
egyéb küldemény) amelyek az üzemeltetés, mûködtetés érdekében merülnek fel
Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülre és
államháztartáson kívülre a vagyonmûködtetéssel, üzemeltetéssel összefüggõen
Pénzügyi szolgáltatások kiadásai a vagyonmûködtetéssel, üzemeltetéssel összefüggõen
megrendelt pénzügyi szolgáltatások körében
Általános forgalmi adó befizetése a mûködtetõ önkormányzat felelõsségi körébe tartozóan
vásárolt, kiszámlázott, értékesített termékek és szolgáltatások után, beleértve a fordított adó
miatti befizetési kötelezettségeket is
Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó, ha az önkormányzat, vagy költségvetési szerve,
vagy gazdasági társasága, vagy társulása a munkáltató
Rehabilitációs hozzájárulás, ha az önkormányzat, vagy költségvetési szerve, vagy gazdasági
társasága, vagy társulása a munkáltató
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegû befizetések (így különösen a cégautó utáni befizetés,
ha az autó üzembentartója a települési önkormányzat vagy annak költségvetési szerve, gazdasági
társasága vagy társulása)
Díjak, egyéb befizetések (így különösen vagyon- és épületbiztosítás)

MAGYAR KÖZLÖNY

•

23
24
25

BEVÉTELEK

21

22

1583

2013. évi 21. szám

Egyéb saját bevétel (így különösen a tanulói, oktatói kártérítés, ha a tanuló, oktató, vagy a szakmai
munkát kisegítõ személyzet a mûködtetõ vagyonában okoz kárt, a fenntartó által szervezett
programokhoz és képzésekhez kapcsolódó szállásdíjak, a járulékos üzemeltetési költségek
megtérítésével összefüggõ egyéb költségek)
Az üzemeltetéssel, mûködtetéssel összefüggõen továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások
értéke
Az üzemeltetett vagyonnal, eszközökkel összefüggésben felmerült bérleti díjbevétel (így
különösen az eszközbérlet)
Az intézményi ellátási díjaknak (így különösen a szakmai tevékenységgel összefüggõ tandíjnak,
térítési díjnak, továbbá a kötbér, egyéb kártérítés vagy bánatpénz bevételének) 30%-a
Általános forgalmi adó visszatérülései, visszatérítései a mûködtetõ önkormányzat felelõsségi
körébe tartozóan vásárolt, kiszámlázott, értékesített termékek és szolgáltatások után, beleértve
a fordított adó miatti visszatérüléseket is
”

A Kormány 27/2013. (II. 12.) Korm. rendelete
a szabad vállalkozási zónák létrehozásának és mûködésének, valamint a kedvezmények
igénybevételének szabályairól
A Kormány a területfejlesztésrõl és a területrendezésrõl szóló 1996. évi XXI. törvény 27. §-a (1) bekezdés e) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:

1. Általános rendelkezések
1. §

(1) A Kormány a leghátrányosabb helyzetû térségekben található településeket szabad vállalkozási zónává nyilvánítja.
(2) A leghátrányosabb helyzetû térségek települései a kedvezményezett térségek besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.)
Korm. rendelet 2. mellékletében meghatározott leghátrányosabb helyzetû kistérségek települései. A szabad
vállalkozási zónává kijelölt települések listáját az 1. melléklet tartalmazza.

2. A fejlesztési célú források igénybevétele
2. §

(1) A foglalkoztatás-bõvítés, az új munkahelyek teremtésének ösztönzésére a foglalkoztatáspolitikáért felelõs miniszter
által a Nemzeti Foglalkoztatási Alap foglalkoztatási alaprész központi keretének terhére meghirdetett pályázat alapján
a szabad vállalkozási zónákban mûködõ, valamint betelepülõ vállalkozások, az alaptámogatáson és a kiegészítõ
támogatásokon kívül – az éves pályázati felhívásban meghatározott formában, támogatási mértékben –
többlettámogatást igényelhetnek.
(2) A szabad vállalkozási zónákba betelepült vállalkozások egyéb, fejlesztési és foglalkozatási célú támogatási igényeiket
a számukra kiajánlott pályázati úton érvényesíthetik.

3. Szabad vállalkozási zóna mûködtetése
3. §

(1) A szabad vállalkozási zónává történõ kijelölés 5 évre szól.
(2) A Kormány az (1) bekezdés szerinti kijelölést – a területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelõs miniszter javaslatára –
annak lejárta elõtt meghosszabbíthatja.

4. Záró rendelkezések
4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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1. melléklet a 27/2013. (II. 12.) Korm. rendelethez
A szabad vállalkozási zónák települései
Sorszám

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

Településnév

Abádszalók
Abaújalpár
Abaújkér
Abaújlak
Abaújszántó
Abaújszolnok
Abaújvár
Abod
Adorjás
Ág
Aggtelek
Almamellék
Almáskamarás
Almáskeresztúr
Álmosd
Alsóberecki
Alsódobsza
Alsógagy
Alsómocsolád
Alsóvadász
Andocs
Apagy
Aranyosapáti
Arka
Arló
Ároktõ
Ártánd
Ásotthalom
Aszaló
Átány
Babócsa
Bábonymegyer
Bácsalmás
Bácsszõlõs
Bagamér
Bakóca
Bakonszeg
Baks
Baktakék
Baktalórántháza
Balajt
Balástya
Balmazújváros
Balsa
Bánfa
Bánréve
Barabás
Báránd
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71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

Településnév

Baranyahídvég
Baranyajenõ
Baranyaszentgyörgy
Barcs
Bárdudvarnok
Bárna
Basal
Baskó
Bátonyterenye
Bátorliget
Battonya
Becskeháza
Bedegkér
Bedõ
Bekecs
Békés
Bélavár
Belecska
Bélmegyer
Beregdaróc
Beregsurány
Berekböszörmény
Beret
Berettyóújfalu
Berkesz
Berzence
Besence
Besenyõd
Beszterec
Bihardancsháza
Biharkeresztes
Biharnagybajom
Bihartorda
Biharugra
Bikal
Boconád
Bocskaikert
Bodony
Bodroghalom
Bodrogkeresztúr
Bodrogkisfalud
Bodrogolaszi
Bódvalenke
Bódvarákó
Bódvaszilas
Bogádmindszent
Bogdása
Bojt
Boldogasszonyfa
Boldogkõújfalu
Boldogkõváralja
Boldva
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101
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105
106
107
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109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152

Településnév

Bolhó
Bonnya
Bordány
Borota
Borsodbóta
Borsodnádasd
Borsodszentgyörgy
Borsodszirák
Botpalád
Botykapeterd
Bucsa
Buj
Buzsák
Bükkmogyorósd
Bükkszék
Bükkszenterzsébet
Bürüs
Büttös
Cégénydányád
Cered
Cibakháza
Cigánd
Csaholc
Csányoszró
Csárdaszállás
Csaroda
Császló
Csebény
Csegöld
Csengele
Csenger
Csengersima
Csengerújfalu
Csenyéte
Csépa
Cserkeszõlõ
Csernely
Csertõ
Csikéria
Csobád
Csobaj
Csokonyavisonta
Csokvaomány
Csökmõ
Csököly
Csurgó
Csurgónagymarton
Damak
Dámóc
Darány
Darnó
Darvas
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153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204

Településnév

Debréte
Demecser
Dencsháza
Derecske
Detek
Dévaványa
Diósberény
Doboz
Domaháza
Dombegyház
Dombiratos
Dorogháza
Drávafok
Drávagárdony
Drávaiványi
Drávakeresztúr
Drávasztára
Drávatamási
Dubicsány
Dúzs
Ecsegfalva
Edelény
Égerszög
Egyek
Egyházasgerge
Encs
Encsencs
Endrefalva
Endrõc
Erdõbénye
Erdõhorváti
Erdõkövesd
Erdõtelek
Erk
Értény
Esztár
Etes
Fábiánháza
Fáj
Fancsal
Farkaslyuk
Fedémes
Fehérgyarmat
Felsõberecki
Felsõdobsza
Felsõegerszeg
Felsõgagy
Felsõnyék
Felsõszentmárton
Felsõvadász
Fiad
Fony
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205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256

Településnév

Forráskút
Forró
Földes
Fulókércs
Furta
Fülesd
Fülöp
Fülpösdaróc
Fürged
Füzesgyarmat
Gáborján
Gacsály
Gadna
Gagyapáti
Gagybátor
Gagyvendégi
Galvács
Garadna
Garbolc
Gávavencsellõ
Géberjén
Gégény
Gelej
Gelénes
Gemzse
Gerényes
Geszt
Gibárt
Gige
Gilvánfa
Golop
Gödre
Gömörszõlõs
Gönc
Göncruszka
Gulács
Gyékényes
Gyöngyösmellék
Gyönk
Györgytarló
Gyõrtelek
Gyugy
Gyügye
Gyüre
Hács
Hajdúbagos
Hajdúhadház
Hajdúsámson
Halmaj
Hangács
Hangony
Háromhuta
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257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308

Településnév

Hedrehely
Hegymeg
Hegyszentmárton
Hejce
Hencida
Hencse
Hercegkút
Heresznye
Hermánszeg
Hernádbûd
Hernádcéce
Hernádkércs
Hernádpetri
Hernádszentandrás
Hernádszurdok
Hernádvécse
Hét
Hetefejércse
Heves
Hevesvezekény
Hidasnémeti
Hidvégardó
Hirics
Hobol
Hodász
Hollókõ
Homokszentgyörgy
Homrogd
Hortobágy
Horváthertelend
Hosszúpályi
Hõgyész
Ibafa
Ibrány
Igrici
Iharos
Iharosberény
Ilk
Ináncs
Inke
Ipolytarnóc
Iregszemcse
Irota
Istenmezeje
Istvándi
Ivád
Jákó
Jánd
Jánkmajtis
Jánoshalma
Járdánháza
Jármi
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309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360

Településnév

Jósvafõ
Kaba
Kadarkút
Kákics
Kalaznó
Kálmáncsa
Kamut
Kántorjánosi
Kány
Kánya
Kapoly
Kaposfõ
Kaposmérõ
Kaposújlak
Kaposszerdahely
Kára
Karancsalja
Karancsberény
Karancskeszi
Karancslapujtõ
Karancsság
Karcsa
Karos
Kastélyosdombó
Kaszaper
Katádfa
Katymár
Kazár
Kázsmárk
Kék
Kéked
Kelemér
Kéleshalom
Kemecse
Kemse
Kenézlõ
Keresztéte
Kérsemjén
Kertészsziget
Keszõhidegkút
Kétújfalu
Kevermes
Királd
Kisar
Kisasszond
Kisasszonyfa
Kisbárapáti
Kisbárkány
Kisberény
Kisbeszterce
Kisdobsza
Kisdombegyház
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361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412

Településnév

Kisfüzes
Kishajmás
Kishartyán
Kishódos
Kiskinizs
Kiskorpád
Kisköre
Kisléta
Kismarja
Kisnamény
Kispalád
Kisrozvágy
Kissikátor
Kistamási
Kistelek
Kisvarsány
Kisvaszar
Kisszékely
Kisszekeres
Kisszentmárton
Kocsord
Kokad
Komádi
Komjáti
Komlódtótfalu
Komlósd
Komlóska
Konyár
Koppányszántó
Korlát
Kórós
Kõkút
Kölcse
Kömlõ
Kömörõ
Körösladány
Körösnagyharsány
Köröstarcsa
Körösújfalu
Körösszakál
Körösszegapáti
Kötegyán
Krasznokvajda
Kunágota
Kunbaja
Kunhegyes
Kunszentmárton
Kupa
Lácacséke
Lad
Ládbesenyõ
Lak
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413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464

Településnév

Lakócsa
Laskod
Legyesbénye
Léh
Lénárddaróc
Lengyeltóti
Létavértes
Levelek
Litka
Litke
Lónya
Lucfalva
Ludányhalászi
Lulla
Lúzsok
Mád
Madaras
Mágocs
Magosliget
Magy
Magyarbánhegyes
Magyardombegyház
Magyargéc
Magyarhomorog
Magyarkeszi
Magyarlukafa
Magyarmecske
Magyartelek
Makkoshotyka
Mánd
Máriapócs
Márkháza
Markóc
Marócsa
Márokpapi
Martonyi
Mátészalka
Mátételke
Mátraballa
Mátraderecske
Mátramindszent
Mátranovák
Mátraszele
Mátraterenye
Mátraverebély
Mátyus
Medgyesbodzás
Medgyesegyháza
Megyaszó
Méhkerék
Méhtelek
Mekényes

•

2013. évi 21. szám

MAGYAR KÖZLÖNY

•

1593

2013. évi 21. szám

Sorszám

465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516

Településnév

Mélykút
Méra
Merenye
Mérk
Meszes
Mezõberény
Mezõcsát
Mezõd
Mezõgyán
Mezõhegyes
Mezõkovácsháza
Mezõpeterd
Mezõsas
Mezõzombor
Mihálygerge
Mike
Miklósi
Milota
Mindszentgodisa
Miszla
Mogyoróska
Molvány
Monaj
Monok
Monostorpályi
Mórahalom
Mozsgó
Mucsi
Murony
Nábrád
Nádudvar
Nágocs
Nagyar
Nagybajom
Nagybánhegyes
Nagybárkány
Nagycsány
Nagydobos
Nagydobsza
Nagyecsed
Nagyhajmás
Nagyhalász
Nagyhódos
Nagyiván
Nagykamarás
Nagykereki
Nagykeresztúr
Nagykinizs
Nagykónyi
Nagylóc
Nagypeterd
Nagyrábé
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517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568

Településnév

Nagyrév
Nagyrozvágy
Nagyszékely
Nagyszekeres
Nagyszokoly
Nagyvarsány
Nagyváty
Nekézseny
Nemesborzova
Nemeske
Nemti
Nógrádmegyer
Nógrádsipek
Nógrádszakál
Novajidrány
Nyésta
Nyírábrány
Nyíracsád
Nyíradony
Nyírbátor
Nyírbéltek
Nyírbogát
Nyírbogdány
Nyírcsaholy
Nyírcsászári
Nyírderzs
Nyírgelse
Nyírgyulaj
Nyíribrony
Nyírjákó
Nyírkarász
Nyírkáta
Nyírkércs
Nyírlugos
Nyírmada
Nyírmártonfalva
Nyírmeggyes
Nyírmihálydi
Nyírparasznya
Nyírpilis
Nyírtass
Nyírtét
Nyírvasvári
Nyomár
Nyugotszenterzsébet
Ófehértó
Okány
Okorág
Olaszliszka
Olcsva
Olcsvaapáti
Ópályi
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569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620

Településnév

Ópusztaszer
Oroszló
Ózd
Ózdfalu
Ozora
Öcsöd
Ököritófülpös
Ömböly
Õr
Öreglak
Õrtilos
Öttömös
Pácin
Palé
Pálmajor
Pamlény
Pamuk
Pányok
Panyola
Papos
Páprád
Parád
Parádsasvár
Pári
Paszab
Patapoklosi
Patca
Patosfa
Pátyod
Pély
Penészlek
Penyige
Pere
Perecse
Perkupa
Péterhida
Pétervására
Petneháza
Pettend
Piliny
Pincehely
Piricse
Piskó
Pocsaj
Pócspetri
Pogányszentpéter
Porcsalma
Porrog
Porrogszentkirály
Porrogszentpál
Potony
Prügy
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621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672

Településnév

Pusztadobos
Pusztamérges
Pusztaottlaka
Pusztaradvány
Pusztaszer
Putnok
Püspökladány
Rakaca
Rakacaszend
Rakamaz
Rákóczibánya
Ramocsaháza
Rápolt
Rásonysápberencs
Rátka
Recsk
Regéc
Regöly
Révleányvár
Ricse
Rimóc
Rinyakovácsi
Rinyaújlak
Rinyaújnép
Rohod
Rózsafa
Rozsály
Ruzsa
Ságújfalu
Sajómercse
Sajónémeti
Sajópüspöki
Sajóvelezd
Salgótarján
Sámod
Sámsonháza
Sáp
Sáránd
Sárazsadány
Sarkad
Sarkadkeresztúr
Sárospatak
Sárrétudvari
Sásd
Sáta
Selyeb
Sellye
Semjén
Serényfalva
Sérsekszõlõs
Sima
Simontornya
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673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724

Településnév

Sirok
Somogyacsa
Somogyapáti
Somogyaracs
Somogybükkösd
Somogycsicsó
Somogydöröcske
Somogyegres
Somogyhárságy
Somogyhatvan
Somogymeggyes
Somogyudvarhely
Somogyvámos
Somogyvár
Somogyviszló
Somoskõújfalu
Sonkád
Sóshartyán
Sóstófalva
Sósvertike
Szabolcs
Szágy
Szajla
Szakácsi
Szakadát
Szakály
Szalaszend
Szalmatercs
Szalonna
Szamosangyalos
Szamosbecs
Szamoskér
Szamossályi
Szamostatárfalva
Szamosújlak
Szamosszeg
Szárazd
Szászfa
Szatmárcseke
Szécsény
Szécsényfelfalu
Szeghalom
Szegi
Szegilong
Székely
Szelevény
Szemere
Szendrõ
Szendrõlád
Szenna
Szenta
Szentborbás
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725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776

Településnév

Szentdénes
Szentdomonkos
Szentegát
Szentistvánbaksa
Szentlászló
Szentpéterszeg
Szerencs
Szerep
Szigetvár
Szikszó
Szilaspogony
Szilvásszentmárton
Szin
Szinpetri
Szorgalmatos
Szorosad
Szögliget
Szõlõsardó
Szõlõsgyörök
Szörény
Szuha
Szuhogy
Szulimán
Szulok
Tab
Tákos
Taktabáj
Taktaharkány
Taktakenéz
Taktaszada
Tállya
Tamási
Tarcal
Tarhos
Tarnabod
Tarnalelesz
Tarnaméra
Tarnaörs
Tarnaszentmiklós
Tarnazsadány
Tarpa
Tarrós
Tataháza
Téglás
Tékes
Teklafalu
Telkibánya
Tengõd
Tenk
Tépe
Terem
Teresztenye
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777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828

Településnév

Terpes
Tetétlen
Tiborszállás
Timár
Tiszaadony
Tiszabábolna
Tiszabecs
Tiszabercel
Tiszabura
Tiszacsécse
Tiszacsege
Tiszacsermely
Tiszadada
Tiszaderzs
Tiszadob
Tiszadorogma
Tiszaeszlár
Tiszaföldvár
Tiszafüred
Tiszagyenda
Tiszaigar
Tiszainoka
Tiszakarád
Tiszakerecseny
Tiszakeszi
Tiszakóród
Tiszakürt
Tiszaladány
Tiszalök
Tiszalúc
Tiszanagyfalu
Tiszanána
Tiszaörs
Tiszarád
Tiszaroff
Tiszasas
Tiszaszalka
Tiszaszentimre
Tiszaszõlõs
Tiszatardos
Tiszatarján
Tiszatelek
Tiszavalk
Tiszavasvári
Tiszavid
Tisztaberek
Tivadar
Tokaj
Tolcsva
Told
Tolnanémedi
Tomajmonostora
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829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880

Településnév

Tomor
Tormás
Tornabarakony
Tornakápolna
Tornanádaska
Tornaszentandrás
Tornaszentjakab
Tornyosnémeti
Torvaj
Tótszentgyörgy
Tótújfalu
Törökkoppány
Tunyogmatolcs
Túristvándi
Túrricse
Tyukod
Udvari
Újcsanálos
Újiráz
Újireg
Újléta
Újszalonta
Uppony
Ura
Uszka
Üllés
Vaja
Vajdácska
Vajszló
Vállaj
Vámosatya
Vámosoroszi
Vámospércs
Vámosújfalu
Váncsod
Várad
Váraszó
Varbóc
Varga
Varsád
Varsány
Vásárosbéc
Vásárosdombó
Vásárosnamény
Vasmegyer
Vázsnok
Végegyháza
Vejti
Vekerd
Vésztõ
Vilmány
Visnye
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881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903

Településnév

Viss
Viszló
Vízvár
Vizslás
Vizsoly
Zabar
Zádor
Zajta
Zákány
Zákányfalu
Zákányszék
Zala
Zaláta
Zalkod
Zaránk
Zemplénagárd
Zics
Ziliz
Zsadány
Zsáka
Zsarolyán
Zselickisfalud
Zsujta

A Kormány 28/2013. (II. 12.) Korm. rendelete
az egészséges ivóvíz biztosításához szükséges egyes beruházásokkal összefüggõ közigazgatási
hatósági ügyek kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelölésérõl szóló
380/2012. (XII. 19.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentõségû beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerûsítésérõl
szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk
(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:
1. §

Az egészséges ivóvíz biztosításához szükséges egyes beruházásokkal összefüggõ közigazgatási hatósági ügyek
kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelölésérõl szóló 380/2012. (XII. 19.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: R.) 1. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánítja az egészséges ivóvíz
biztosításához szükséges,
a) az 1. mellékletben meghatározott egyes beruházásokkal összefüggõ, azok megvalósításához és
használatbavételéhez (létesítés, üzemeltetés) közvetlenül szükséges, a 2. mellékletben felsorolt közigazgatási
hatósági ügyeket, valamint
b) az egészséges ivóvíz biztosításához szükséges intézkedésekrõl szóló 1379/2012. (IX. 20.) Korm. határozatban
az átmeneti ivóvízellátáshoz biztosított lajtos kocsik vagy konténeres szûrõberendezések engedélyezésével,
telepítésével, üzembe helyezésével kapcsolatos vízügyi, környezetvédelmi, mûszaki biztonsági, egészségügyi
hatósági eljárásokat.”
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2. §

Az R. 3. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) E rendeletnek az egészséges ivóvíz biztosításához szükséges egyes beruházásokkal összefüggõ közigazgatási
hatósági ügyek kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelölésérõl szóló 380/2012. (XII. 19.)
Korm. rendelet módosításáról szóló 28/2013. (II. 12.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított 1. §
(1) bekezdését a Módr. hatálybalépésekor folyamatban lévõ ügyekben is alkalmazni kell.”

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 29/2013. (II. 12.) Korm. rendelete
a szennyvíz-elvezetési és -tisztítási beruházásokkal összefüggõ közigazgatási hatósági ügyek
kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról
A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentõségû beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerûsítésérõl
szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a) és b) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. Cikk
(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:
1. §

(1) A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánítja az 1. mellékletben felsorolt
projektekhez kapcsolódó, a 2. mellékletben nevesített közigazgatási hatósági ügyeket.
(2) A Kormány az (1) bekezdés szerinti közigazgatási hatósági ügyben eljáró
a)
elsõ fokú hatóságként azt a hatóságot jelöli ki, amely az adott ügyfajtára vonatkozó külön jogszabály szerint
elsõfokú hatóságként jár el,
b)
elsõ fokú szakhatóságként azt a hatóságot jelöli ki, amely az adott ügyfajtára vonatkozó külön jogszabály
szerint elsõfokú szakhatóságként jár el.
(3) A Kormány az (1) bekezdés szerinti közigazgatási hatósági ügyben eljáró
a)
másodfokú hatóságként azt a hatóságot jelöli ki, amely az adott ügyfajtára vonatkozó külön jogszabály szerint
másodfokú hatóságként jár el,
b)
másodfokú szakhatóságként azt a hatóságot jelöli ki, amely az adott ügyfajtára vonatkozó külön jogszabály
szerint másodfokú szakhatóságként jár el.

2. §

Az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekben
a)
a döntést 30 napon belül meg kell hozni, a szakhatóságok tekintetében a szakhatósági állásfoglalás
kibocsátásának határideje 10 nap,
b)
hozott döntés fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható,
c)
a döntések kézbesítése – az eljárás során a személyesen az ügyfélnek szóló végzések kivételével – hirdetményi
úton történik. A döntés kézbesítésének napja a hirdetmény kifüggesztését követõ ötödik nap.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba.

4. §

E rendelet rendelkezéseit a 2. § a) pont kivételével a folyamatban lévõ ügyekben is alkalmazni kell.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

MAGYAR KÖZLÖNY
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1. melléklet a 29/2013. (II. 12.) Korm. rendelethez
A kiemelt jelentõségû ügyek alapját képezõ szennyvíz-elvezetési és -tisztítási beruházások
1. Támogatói döntéssel rendelkezõ projektek
A
1.

B

C

Pályázó neve
2.

További megvalósítási
helyszínek

KEOP azonosító*

Projekt helye – helység

Tiszalúc

–

Siklós

–

Komoró

Tuzsér

Tolna

–

KEOP-1.2.0/09-112011-0001
KEOP-1.2.0/09-112011-0002
KEOP-1.2.0/09-112011-0003
KEOP-1.2.0/09-112011-0004

Gödöllõ

–

3.

TISZALÚC NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

4.

SIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

5.

7.

TUZSÉR-KOMORÓ VÍZIKÖZMÛ BERUHÁZÁSI
TÁRSULÁS
TOLNA, FADD, FÁCÁNKERT, BOGYISZLÓ,
DUNASZENTGYÖRGY, GERJEN TELEPÜLÉSEK
„SZENNYVÍZTISZTÍTÓ-TELEP FEJLESZTÉSE”
TÁRGYÚ PÁLYÁZAT MEGVELÓSÍTÁSÁRA
LÉTREHOZOTT ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁSA
GÖDÖLLÕ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

8.

TISZAFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Tiszaföldvár

–

9.

MEZÕKÖVESD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Mezõkövesd

–

10.

GÖNYÛ ÉS NAGYSZENTJÁNOS TELEPÜLÉSEK
SZENNYVÍZ-CSATORNÁZÁSA
ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS
KUNSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERI HIVATALA
MAGYAR NEMZETI VAGYONKEZELÕ
ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
KISKUNLACHÁZA NAGYKÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA
PAKS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Gönyû

–

Kunszentmiklós

–

Kõvágóörs

–

Kiskunlacháza

–

Paks

–

Szigetszentmiklós

–

Isaszeg

–

Nyírtelek

18.

ALSÓ-SZABOLCSI VIZIKÖZMÛ BERUHÁZÁSI
TÁRSULÁS
KISLÁNG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Kisláng

Tiszadob, Tiszaeszlár,
Tiszalök
–

19.

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Püspökladány

–

20.

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Marcali

Marcali (Horvátkút)

21.

Nagydorog

–

22.

NAGYDOROG NAGYKÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA
BÁCSALMÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

Bácsalmás

–

23.

KÖRÖSLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Körösladány

–

6.

11.
12.
13.
14.
15.

16.
17.

D

A projektben érintett települések

SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS
ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERI
HIVATALA
ISASZEG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KEOP-1.2.0/09-112011-0005
KEOP-1.2.0/09-112011-0007
KEOP-1.2.0/09-112011-0008
KEOP-1.2.0/09-112011-0009
KEOP-1.2.0/09-112011-0010
KEOP-1.2.0/09-112011-0011
KEOP-1.2.0/09-112011-0012
KEOP-1.2.0/09-112011-0013
KEOP-1.2.0/09-112011-0014
KEOP-1.2.0/09-112011-0015
KEOP-1.2.0/09-112011-0016
KEOP-1.2.0/09-112011-0017
KEOP-1.2.0/09-112011-0018
KEOP-1.2.0/09-112011-0019
KEOP-1.2.0/09-112011-0020
KEOP-1.2.0/09-112011-0021
KEOP-1.2.0/09-112011-0022
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25.
26.
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SÓSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
POLGÁRMESTERI HIVATALA
BUDAKESZI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Sóskút

–

Budakeszi

–

Uszód

Dunaszentbenedek,
Géderlak, Kalocsa

Szirák

Pécel

Egyházasdengeleg,
Héhalom, Kisbágyon,
Palotás
–

Tompa

–

Körmend

–

Tápiószõlõs

–

Cegléd

–

29.

USZÓD-DUNASZENTBENEDEK-GÉDERLAK
KÖZSÉGEK ÉS KALOCSA VÁROS SZENNYVÍZ
KÖZMÛ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS
SZIRÁK ÉS TÉRSÉGE SZENNYVÍZCSATORNA
BERUHÁZÁSI ÉS ÜZEMELTETÉSI
ÖNKROMÁNYZATI TÁRSULÁS
PÉCEL VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERI HIVATALA
TOMPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

30.

KÖRMEND VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

31.

TÁPIÓSZÕLÕS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

32.

CEGLÉD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

33.

KADARKÚT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

Kadarkút

Hencse

34.

Bõsárkány

Csorna

35.

BÕSÁRKÁNY-CSORNA- FARÁD
SZENNYVÍZKEZELÉSI TÁRSULÁSA
NÁDUDVAR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Nádudvar

–

36.

PILISVÖRÖSVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Pilisvörösvár

–

37.

GARA-HERCEGSZÁNTÓ-NAGYBARACSKA
SZENNYVÍZ ÖNKORMÁNYZATI
TERÜLETFEJLESZTÉSI TÁRSULÁS
NAGYATÁDI REGIONÁLIS
SZENNYVÍZTÁRSULÁS

Nagybaracska

Gara, Hercegszántó

Nagyatád

27.

28.

38.

39.

MÉLYKÚT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

Mélykút

Bakháza, Görgeteg,
Háromfa, Kutas,
Lábod, Ötvöskónyi,
Rinyaszentkirály,
Tarany
–

40.

TÚRKEVE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Túrkeve

–

41.

DÉL-NYÍRSÉGI VÍZIKÖZMÛ BERUHÁZÁSI
TÁRSULÁS

Nyírbátor

42.

KISKÕRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Kiskõrös

Encsencs, Nyírbéltek,
Nyírgyulaj,
Nyírvasvári, Piricse
–

43.

Tiszatenyõ

Kengyel

Újfehértó

Bököny

Hosszúpályi

–

46.

TISZATENYÕ-KENGYEL KÖZÖS
SZENNYVÍZKEZELÕ TÁRSULÁS
ÚJFEHÉRTÓ-BÖKÖNY VIZIKÖZMÛ
BERUHÁZÁSI TÁRSULÁS
HOSSZÚPÁLYI ÉS KÖRNYÉKE VIZIKÖZMÛ
BERUHÁZÁSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS
HODÁSZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Hodász

–

47.

BAKS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Baks

–

48.

FELSÕ-SZABOLCSI VIZIKÖZMÛ BERUHÁZÁSI
TÁRSULÁS

Ajak

Anarcs, Dombrád,
Gyulaháza, Nyírkarász

44.
45.

•
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KEOP-1.2.0/09-112011-0024
KEOP-1.2.0/09-112011-0025
KEOP-1.2.0/09-112011-0026
KEOP-1.2.0/09-112011-0027
KEOP-1.2.0/09-112011-0028
KEOP-1.2.0/09-112011-0029
KEOP-1.2.0/09-112011-0030
KEOP-1.2.0/09-112011-0031
KEOP-1.2.0/09-112011-0032
KEOP-1.2.0/09-112011-0033
KEOP-1.2.0/09-112011-0034
KEOP-1.2.0/09-112011-0035
KEOP-1.2.0/09-112011-0036
KEOP-1.2.0/09-112011-0037
KEOP-1.2.0/09-112011-0038

KEOP-1.2.0/09-112011-0039
KEOP-1.2.0/09-112011-0040
KEOP-1.2.0/09-112011-0041
KEOP-1.2.0/09-112011-0042
KEOP-1.2.0/09-112011-0043
KEOP-1.2.0/09-112011-0044
KEOP-1.2.0/09-112011-0045
KEOP-1.2.0/09-112011-0046
KEOP-1.2.0/09-112011-0047
KEOP-1.2.0/09-112011-0048

MAGYAR KÖZLÖNY
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49.

MINDSZENT VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

50.

53.

VÁMOSPÉRCS ÉS NYÍRMÁRTONFALVA
SZENNYVÍZ-BERUHÁZÁSI ÖNKORMÁNYZATI
TÁRSULÁS
MEZÕLADÁNY-TORNYOSPÁLCA-ÚJKENÉZ
VÍZIKÖZMÛ BERUHÁZÁSI TÁRSULÁS
FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA
TÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

54.

GYOMAENDRÕD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

55.

NAGYBARCAI SZENNYVÍZELVEZETÉSI
AGGLOMERÁCIÓS ÖNKORMÁNYZATI
TÁRSULÁS
DÁNSZENTMIKLÓS-NYÁREGYHÁZA
SZENNYVÍZKÖZMÛ ÉS CSATORNÁZÁSI
TÁRSULÁS
OKÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

51.
52.

56.

57.
58.
59.

SZÉCSÉNYI SZENNYVÍZ-AGGLOMERÁCIÓS
ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS
BUCSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

60.

IGAL VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

61.

DUDAR KÖRNYÉKI SZENNYVÍZCSATORNAÉS SZENNYVÍZTISZTÍTÓMÛ FEJLESZTÉSI
ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS
HATVAN ÉS TÉRSÉGE
SZENNYVÍZ-BERUHÁZÁSI TÁRSULÁS
VÉSZTÕ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

62.
63.
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Mindszent

–

Vámospércs

–

Mezõladány

Tornyospálca, Újkenéz

Fegyvernek

–

Tök

–

Gyomaendrõd

–

Bánhorváti

Nagybarca

Dánszentmiklós

Nyáregyháza

KEOP-1.2.0/09-112012-0004

Okány

–

Szécsény

–

Bucsa

–

Igal

–

Dudar

–

KEOP-1.2.0/09-112012-0005
KEOP-1.2.0/09-112012-0007
KEOP-1.2.0/09-112012-0009
KEOP-1.2.0/09-112012-0017
KEOP-1.2.0/09-112012-0018

Hatvan

Apc, Ecséd, Szûcsi

Vésztõ

–

64.

GALGA-MENTI VÍZIKÖZMÛ BERUHÁZÁST
LEBONYOLÍTÓ ÉS MÛKÖDTETÕ
(ÜZEMELTETÕ) TÁRSULÁS

Galgamácsa

65.

SÁRVÁR ÉS RÁBAPATY KÖRNYEZETÉÉRT
ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS
ÉSZAKDUNÁNTÚLI VÍZMÛ ZÁRTKÖRÛEN
MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
ROMHÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Sárvár

Váckisújfalu, Vácegres,
Kisnémedi,
Püspökszilágy, Aszód,
Domony, Bag, Iklad,
Hévízgyörk, Acsa,
Csõvár, Galgagyörk,
Püspökhatvan
Rábapaty

Tatabánya

–

Romhány

–

Hajdúböszörmény

–

Nagykõrös

–

Kisvárda

–

Veresegyház

Erdõkertes, Szada

Gönc

–

66.
67.
68.
69.

HAJDÚBÖSZÖRMÉNY VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA
NAGYKÕRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

70.

KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

71.

ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS VERESEGYHÁZ
ÉS KÖRNYÉKE CSATORNAHÁLÓZAT ÉS
SZENNYVÍZTISZTÍTÓTELEP FEJLESZTÉSÉRE
GÖNC VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

72.

KEOP-1.2.0/09-112011-0049
KEOP-1.2.0/09-112011-0050
KEOP-1.2.0/09-112011-0051
KEOP-1.2.0/09-112011-0052
KEOP-1.2.0/09-112011-0054
KEOP-1.2.0/09-112011-0055
KEOP-1.2.0/09-112012-0001

KEOP-1.2.0/2F/092009-0003
KEOP-1.2.0/2F/092009-0006
KEOP-1.2.0/2F/092009-0007

KEOP-1.2.0/2F/092009-0008
KEOP-1.2.0/2F/092009-0010
KEOP-1.2.0/2F/092009-0011
KEOP-1.2.0/2F/092009-0012
KEOP-1.2.0/2F/092009-0015
KEOP-1.2.0/2F/092009-0016
KEOP-1.2.0/2F/092009-0023
KEOP-1.2.0/2F/092009-0026
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Rózsaszentmárton

–

74.

RÓZSASZENTMÁRTON KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA
NAGYHEGYES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Nagyhegyes

–

75.

HIDASNÉMETI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Hidasnémeti

76.

CSENGER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Csenger

Tornyosnémeti,
Hernádszurdok
Csenger

77.

LAJOSKOMÁROM-DÉG ÖNKORMÁNYZATI
TÁRSULÁS TULAJDONKÖZÖSSÉGE
NYÍRMEGGYES-NYÍRCSAHOLY
ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA
SZENNYVÍZCSATORNA-HÁLÓZAT KIÉPÍTÉSÉRE
„VÁCSZENTLÁSZLÓ AGGLOMERÁCIÓ –
VALKÓ, VÁCSZENTLÁSZLÓ, ZSÁMBOK
SZENNYVÍZ ELVEZETÉSE ÉS TISZTÍTÁSA” –
CSATORNA BERUHÁZÁSI ÉS ÜZEMELTETÉSI
ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS
SAJÓECSEG KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Lajoskomárom

Dég

Nyírmeggyes

Nyírcsaholy

Vácszentlászló

Valkó, Zsámbok

KEOP-1.2.0/2F/092010-0009

Sajóecseg

Sajókeresztúr

Kunágota

82.

KUNÁGOTA-ALMÁSKAMARÁS-NAGYKAMARÁS
SZENNYVÍZBERUHÁZÓ TÁRSULÁS
DÁVOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Dávod

Almáskamarás,
Nagykamarás
–

83.

FÜZESGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Füzesgyarmat

–

84.

Kaba

Tetétlen, Báránd

Drégelypalánk

Hont

KEOP-1.2.0/2F/092010-0016

Dombóvár

87.

KABA-TETÉTLEN-BÁRÁND KÖZÖS
SZENNYVÍZELVEZETÉSI ÉS TISZTÍTÓ
RENDSZER ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS
DRÉGELYPALÁNK ÉS HONT KÖZSÉGEK
SZENNYVÍZCSATORNA ÉPÍTÉSI- ÉS
SZENNYVÍZELVEZETÉSI ÖNKORMÁNYZATI
TÁRSULÁSA
DOMBÓVÁR TÉRSÉGI SZENNYVÍZKEZELÉSI
ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS
KONDOROS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

KEOP-1.2.0/2F/092010-0010
KEOP-1.2.0/2F/092010-0011
KEOP-1.2.0/2F/092010-0013
KEOP-1.2.0/2F/092010-0014
KEOP-1.2.0/2F/092010-0015

Kondoros

Attala, Kapospula,
Kaposszekcsõ
–

88.

VEREB KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Vereb

Pázmánd

89.

MEZÕTÚR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Mezõtúr

–

90.

JÁNOSHALMA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Jánoshalma

–

91.

SZEGVÁR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Szegvár

–

92.

KÁLI SZENNYVÍZELVEZETÉSI
ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS
VASVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Kompolt
Vasvár

Aldebrõ, Feldebrõ,
Kál, Kápolna, Tófalu
–

ÉSZAKDUNÁNTÚLI VÍZMÛ ZÁRTKÖRÛEN
MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
SZÁZHALOMBATTA VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA
ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS VASPÖR ÉS
TÉRSÉGE SZENNYVÍZELVEZETÉSÉNEK
MEGOLDÁSÁRA
ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Szomód

Tata

Százhalombatta

–

Vaspör

Hagyárosbörönd,
Ozmánbük

KEOP-1.2.0/2F/092010-0018
KEOP-1.2.0/2F/092010-0021
KEOP-1.2.0/2F/092010-0026
KEOP-1.2.0/2F/092010-0028
KEOP-1.2.0/2F/092010-0029
KEOP-1.2.0/2F/092010-0030
KEOP-1.2.0/2F/092010-0031
KEOP-1.2.0/2F/092010-0033
KEOP-1.2.0/2F/092010-0034
KEOP-1.2.0/2F/092010-0036
KEOP-1.2.0/2F/092010-0037

Úrkút

Ajka

78.

79.

80.
81.

85.

86.

93.
94.
95.
96.

97.

KEOP-1.2.0/2F/092009-0027
KEOP-1.2.0/2F/092009-0028
KEOP-1.2.0/2F/092009-0029
KEOP-1.2.0/2F/092010-0002
KEOP-1.2.0/2F/092010-0004
KEOP-1.2.0/2F/092010-0008

KEOP-1.2.0/2F/092010-0039

MAGYAR KÖZLÖNY

98.

•
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100.

MEZÕFALVA ÉS TÉRSÉGE
SZENNYVÍZBERUHÁZÓ ÖNKORMÁNYZATI
TÁRSULÁS
BAKONYSÁRKÁNY KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA
TÁRKÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

101.

BÁRSONYOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

102.

RÉDE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

103.
104.

MAGYARBÁNHEGYES KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA
BALÁSTYA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

105.

ÖCSÖD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

106.

Sándorfalva

Szatymaz

107.

SÁNDORFALVA-SZATYMAZ SZENNYVÍZ-,
CSATORNA BERUHÁZÓ TÁRSULÁS
GÁDOROS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Gádoros

–

108.

KISKUNHALAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Kiskunhalas

–

109.

NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Nagykálló

–

110.

PILISSZÁNTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Pilisszántó

–

111.

ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Ózd

–

112.

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA
KISKUNFÉLEGYHÁZA VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA
KELET-NYÍRSÉGI VIZIKÖZMÛ BERUHÁZÁSI
TÁRSULÁS

Szekszárd

–

Kiskunfélegyháza

–

Apagy

Baktalórántháza,
Napkor, Nyírtét,
Ófehértó, Magy,
Nyíribrony,
Ramocsaháza
–

99.

113.
114.

Mezõfalva

Baracs, Kisapostag,
Nagyvenyim

KEOP-1.2.0/2F/092010-0042

Bakonysárkány

Vérteskethely, Kisbér

Tárkány

Csép, Ete

Bársonyos
Réde

Kerékteleki,
Bakonyszombathely
Bakonybánk

Magyarbánhegyes

–

Balástya

–

Öcsöd

–

KEOP-1.2.0/2F/092010-0044
KEOP-1.2.0/2F/092010-0047
KEOP-1.2.0/2F/092010-0048
KEOP-1.2.0/2F/092010-0049
KEOP-1.2.0/2F/092010-0050
KEOP-1.2.0/2F/092010-0052
KEOP-1.2.0/2F/092010-0053
KEOP-1.2.0/2F/092010-0055
KEOP-1.2.0/2F/092010-0056
KEOP-1.2.0/2F/092010-0057
KEOP-1.2.0/2F/092010-0058
KEOP-1.2.0/2F/092010-0059
KEOP-1.2.0/2F/092010-0060
KEOP-1.2.0/2F/092010-0062
KEOP-1.2.0/2F/092010-0063
KEOP-1.2.0/2F/092010-0064

115.

TISZAKÉCSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Tiszakécske

116.

Nagyecsed

117.

ECSEDI-LÁP VIZIKÖZMÛ BERUHÁZÁSI
TÁRSULÁS
KELEBIA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

118.

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

119.

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

120.

KECEL VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

121.

CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

122.

MOSONMAGYARÓVÁRI SZENNYVÍZTISZTÍTÁSI
ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS
KAPOSSZERDAHELY, SÁNTOS ÉS
SZENTBALÁZS SZENNYVÍZCSATORNA ÉPÍTÕ
ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS

123.

Kelebia

Fábiánháza, Mérk,
Vállaj, Tiborszállás
–

Tiszaalpár (Alpár)

–

Orosháza

–

Kecel

–

Csanádpalota

–

Mosonmagyaróvár

–

Kaposszerdahely

Sántos, Szentbalázs

KEOP-1.2.0/2F/092010-0065
KEOP-1.2.0/2F/092010-0067
KEOP-1.2.0/2F/092010-0068
KEOP-1.2.0/2F/092010-0069
KEOP-1.2.0/2F/092010-0070
KEOP-1.2.0/2F/092010-0071
KEOP-1.2.0/2F/092010-0072
KEOP-1.2.0/2F/092010-0073
KEOP-1.2.0/2F/092010-0074
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TÖKÖL ÉS TÉRSÉGE SZENNYVÍZTISZTÍTÓ
ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS
ABÁDSZALÓK-KUNHEGYES KÖZÖS
SZENNYVÍZKEZELÕ TÁRSULÁS
LAJOSMIZSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Tököl
Abádszalók

Halásztelek,
Szigethalom
Kunhegyes

Lajosmizse

–

Baja

•
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KEOP-1.2.0/2F/092010-0075
KEOP-1.2.0/2F/092010-0076
KEOP-1.2.0/2F/092010-0077
KEOP-1.2.0/2F/092010-0078
KEOP-1.2.0/2F/092010-0079
KEOP-1.2.0/2F/092010-0080
KEOP-1.2.0/2F/092010-0081
KEOP-1.2.0/2F/092010-0082

Fábiánsebestyén

Sükösd, Érsekcsanád,
Vaskút
–

129.

BAJA ÉS KÖRNYÉKE VÍZIKÖZMÛ BERUHÁZÁSI
ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS
FÁBIÁNSEBESTYÉN KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA
DERECSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Derecske

–

130.

SZABADSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Szabadszállás

–

131.

GYÕRSZEMERE ÉS TÉNYÕ TELEPÜLÉSEK
SZENNYVÍZELVEZETÉSÉRE, A TÉTI
SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEP BÕVÍTÉSÉRE,
KORSZERÛSÍTÉSÉRE LÉTREJÖVÕ
ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS
FORRÁS-4 SZENNYVÍZ-KÖZMÛ
ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS
SÜMEGI REGIONÁLIS SZENNYVÍZTÁRSULÁS

Gyõrszemere

Tényõ, Tét, Gyömöre

Forráskút

KEOP-1.2.0/2F/092010-0083
KEOP-1.2.0/2F/092010-0084

Mórahalom

Bordány, Üllés,
Zsombó
Dabronc, Gógánfa,
Hetyefõ, Ukk,
Zalaerdõd,
Zalagyömörõ
Zákányszék

Tótkomlós

–

Keszthely

–

Erdõtelek

–

Taktaharkány

Taktaszada

KEOP-1.2.0/2F/092010-0087
KEOP-1.2.0/2F/092010-0089
KEOP-1.2.0/2F/092010-0091
KEOP-1.2.0/2F/092010-0093

Csurgó
Nyárlõrinc

Szenta, Porrog,
Porrogszentkirály
–

Kunszentmárton

–

Nagyszénás

–

Makó

Békéscsaba

Apátfalva, Földeák,
Kiszombor,
Magyarcsanád,
Maroslele
–

Nagykanizsa

–

Nyíregyháza

–

128.

132.
133.

134.

135.
136.
137.
138.

MÓRAHALOM- ZÁKÁNYSZÉK
SZENNYVÍZELVEZETÉSI ÉS
SZENNYVÍZTISZTÍTÁSI TÁRSULÁS
TÓTKOMLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
MAGYAR NEMZETI VAGYONKEZELÕ
ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
ERDÕTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

139.

TAKTAKÖZI ÖNKORMÁNYZATI
SZENNYVÍZELVEZETÉSI ÉS
SZENNYVÍZTISZTÍTÁSI TÁRSULÁS
CSURGÓ REGIONÁLIS SZENNYVÍZTÁRSULÁS

140.

NYÁRLÕRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

141.

KUNSZENTMÁRTON VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA
NAGYSZÉNÁS NAGYKÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA
ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS MAKÓ VÁROS
ÉS TÉRSÉGE SZENNYVÍZCSATORNÁZÁSÁNAK
ÉS SZENNYVÍZTISZTÍTÁSÁNAK
MEGVALÓSÍTÁSÁRA
BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA
NAGYKANIZSAI REGIONÁLIS
SZENNYVÍZTÁRSULÁS
NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA

142.
143.

144.
145.
146.

Sümeg

KEOP-1.2.0/2F/092010-0085

KEOP-1.2.0/2F/092011-0001
KEOP-1.2.0/2F/092011-0002
KEOP-1.2.0/2F/092011-0003
KEOP-1.2.0/2F/092011-0004
KEOP-1.2.0/2F2008-0001

KEOP-1.2.0/2F2008-0003
KEOP-1.2.0/2F2008-0004
KEOP-1.2.0/2F2008-0005

MAGYAR KÖZLÖNY

147.

148.
149.

•

SZÉKESFEHÉRVÁR VÁROS ÉS TÉRSÉGE (PÁTKA,
PÁKOZD, SEREGÉLYES)
SZENNYVÍZCSATORNA-HÁLÓZAT BÕVÍTÉSI
ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS
DOMOSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

150.

NAGYMÁGOCS NAGYKÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA
ÓPUSZTASZER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

151.

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

152.

VÁROSFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

153.

KÉTEGYHÁZA NAGYKÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA
PILISCSABA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

154.
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Székesfehérvár

Pákozd, Pátka,
Seregélyes

KEOP-1.2.0/2F2008-0006

Domoszló

–

Nagymágocs

–

Ópusztaszer

–

Enying

–

Városföld

–

Kétegyháza

–

Piliscsaba

–

Nagylózs

KEOP-1.2.0/B/102010-0001
KEOP-1.2.0/B/102010-0003
KEOP-1.2.0/B/102010-0004
KEOP-1.2.0/B/102010-0006
KEOP-1.2.0/B/102010-0017
KEOP-1.2.0/B/102010-0018
KEOP-1.2.0/B/102010-0020
KEOP-1.2.0/B/102010-0021

155.

IKVA MENTI SZENNYVÍZTISZTÍTÓ LÉTESÍTÕ
ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS

156.

BRNK TÁRSULÁS

Bogád

157.

ÁDÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Ádánd

Nagycenk, Pinnye,
Pereszteg,
Sopronkövesd
Romonya, Nagykozár,
Kozármisleny
–

158.

KUNFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

Kunfehértó

–

159.

SARKAD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Sarkad

–

160.

BÉKÉSSÁMSON KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Békéssámson

–

161.

KARÁCSOND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Karácsond

–

162.

ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Ercsi

–

163.

Tiszaszentmárton

Zsurk, Záhony

Pocsaj

Esztár

165.

TISZASZENTMÁRTON-ZSURK VIZIKÖZMÛ
BERUHÁZÁSI TÁRSULÁS
POCSAJ-ESZTÁR VÍZIKÖZMÛ BERUHÁZÁSI
TÁRSULÁS
IREGSZEMCSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Iregszemcse

–

166.

TAB VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Tab

–

167.

SZARVAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Szarvas

–

168.

SZIHALOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Szihalom

–

169.

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Békés

–

170.

HAJDÚSZOVÁT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Hajdúszovát

–

171.

Tiszapüspöki

Szajol, Szolnok

172.

TISZAPÜSPÖKI – SZAJOL – SZOLNOK
VÍZIKÖZMÛ BERUHÁZÁSI TÁRSULÁS
CECE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Cece

–

173.

KISSZÁLLÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Kisszállás

–

164.

KEOP-1.2.0/B/102010-0024
KEOP-1.2.0/B/102010-0025
KEOP-1.2.0/B/102010-0026
KEOP-1.2.0/B/102010-0027
KEOP-1.2.0/B/102010-0028
KEOP-1.2.0/B/102010-0029
KEOP-1.2.0/B/102010-0030
KEOP-1.2.0/B/102010-0031
KEOP-1.2.0/B/102010-0033
KEOP-1.2.0/B/102010-0034
KEOP-1.2.0/B/102010-0035
KEOP-1.2.0/B/102010-0036
KEOP-1.2.0/B/102010-0037
KEOP-1.2.0/B/102010-0040
KEOP-1.2.0/B/102010-0041
KEOP-1.2.0/B/102010-0042
KEOP-1.2.0/B/102010-0043
KEOP-1.2.0/B/102010-0044
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174.

JÁNOSHIDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Jánoshida

–

175.

BUGAC NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Bugac

–

176.

SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Simontornya

–

177.

Alsónémedi

–

Hunyadfalva

Nagykörû, Tiszasüly,
Kõtelek

179.

ALSÓNÉMEDI NAGYKÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA
HUNYADFALVAI REGIONÁLIS
SZENNYVÍZTISZTÍTÓ ÖNKORMÁNYZATI
TÁRSULÁS
SAJÓKAZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Sajókaza

–

180.

KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Kemecse

–

181.

PUTNOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Putnok

–

182.

ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Zomba

–

183.

DUNAKANYARI CSATORNÁZÁSI TÁRSULÁS

Szentendre

184.

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA
ÉCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Miskolc

Szigetmonostor,
Pócsmegyer,
Tahitótfalu, Leányfalu
–

186.

KÖRÖMI AGGLOMERÁCIÓ
SZENNYVÍZTISZTÍTÓ FEJLESZTÉSI
ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS

Hernádkak

187.

DOBOZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Doboz

Gyõrasszonyfa,
Gyõrság, Nyalka, Nyúl,
Pannonhalma,
Pázmándfalu, Pér,
Ravazd, Táp,
Tarjánpuszta
Onga, Ónod, Berzék,
Gesztely, Sajóhidvég,
Sajólád, Sajópetri,
Köröm
–

188.

KAPOSMÉRÕ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Kaposmérõ

–

189.

PÁLHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Füzérradvány

-

190.

NYÍRBOGÁT-KISLÉTA SZENNYVÍZKÖZMÛ
ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS
SEGESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Nyírbogát

Kisléta

Segesd

–

JÁSZBERÉNY-JÁSZJÁKÓHALMA
SZENNYVÍZKÖZMÛ ÖNKORMÁNYZATI
TÁRSULÁS
TISZAROFF ÉS TISZAGYENDA
SZENNYVÍZHÁLÓZATÁNAK BÕVÍTÉSE
TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Jászberény

Jászjákóhalma

Tiszaroff

Tiszagyenda

Tamási

–

Emõd
Röszke

Bükkaranyos, Harsány,
Kisgyõr
Domaszék

Jakabszállás

–

178.

185.

191.
192.

193.
194.
195.
196.
197.

EMÕDI AGGLOMERÁCIÓ SZENNYVÍZTISZTÍTÓ
FEJLESZTÉSI ÖNKORMÁNYZÍTI TÁRSULÁS
DOMASZÉK-RÖSZKE SZENNYVÍZTISZTÍTÓ
FEJLESZTÉSI TÁRSULÁS
JAKABSZÁLLÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Écs

•
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KEOP-1.2.0/B/102010-0045
KEOP-1.2.0/B/102010-0046
KEOP-1.2.0/B/102010-0047
KEOP-1.2.0/B/102010-0051
KEOP-1.2.0/B/102010-0052
KEOP-1.2.0/B/102010-0054
KEOP-1.2.0/B/102010-0055
KEOP-1.2.0/B/102010-0058
KEOP-1.2.0/B/102010-0060
KEOP-1.2.0/B/102010-0061
KEOP-1.2.0/B/102010-0062
KEOP-1.2.0/B/102010-0063

KEOP-1.2.0/B/102010-0064

KEOP-1.2.0/B/102010-0065
KEOP-1.2.0/B/102010-0066
KEOP-1.2.0/B/102010-0067
KEOP-1.2.0/B/102010-0068
KEOP-1.2.0/B/102010-0069
KEOP-1.2.0/B/102010-0070
KEOP-1.2.0/B/102010-0071
KEOP-1.2.0/B/102010-0077
KEOP-1.2.0/B/102010-0078
KEOP-1.2.0/B/102010-0079
KEOP-1.2.0/B/102010-0080
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198.

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Szikszó

–

199.

SOLYMÁR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

Solymár

–

200.

TÁPIÓMENTI TERÜLETFEJLESZTÉSI TÁRSULÁS

Nagykáta

201.

Érd

202.

ÉRD ÉS TÉRSÉGE SZENNYVÍZELVEZETÉSIÉS SZENNYVÍZTISZTÍTÁSI ÖNKORMÁNYZATI
TÁRSULÁS
KULCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Bénye, Farmos,
Jászfelsõszentgyörgy,
Káva, Kóka, Mende,
Pánd, Sülysáp,
Szentlõrinckáta,
Szentmártonkáta,
Tápióbicske,
Tápiógyörgye,
Tápióság,
Tápiószecsõ,
Tápiószele,
Tápiószentmárton,
Tóalmás, Újszilvás, Úri
Diósd, Tárnok

Kulcs

–

203.

PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Páty

–

204.

PINCEHELY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Pincehely

Tolnanémedi

205.

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Celldömölk (Izsákfa)

–

206.

DUDAR KÖRNYÉKI SZENNYVÍZCSATORNA- ÉS
SZENNYVÍZTISZTÍTÓMÛ FEJLESZTÉSI
ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS

Dudar

207.

CEGLÉDBERCEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Ceglédbercel

Bakonynána,
Bakonyoszlop,
Bakonyszentkirály,
Csesznek,
Nagyesztegár,
Olaszfalu
–

208.

MEZÕHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Mezõhegyes

–

209.

TISZASZENTIMRE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Tiszaszentimre

–

210.

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Tapolca

–

211.

CIBAKHÁZA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Cibakháza

–

212.

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

Komló

–

213.

Jászfényszaru

Pusztamonostor

214.

JÁSZFÉNYSZARU SZENNYVÍZELVEZETÉSI
AGGLOMERÁCIÓS TÁRSULÁS
ARANYOSAPÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Aranyosapáti

–

215.

IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Izsák

–

216.

Dunapataj

–

217.

DUNAPATAJ NAGYKÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA
OKÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Okány

–

218.

NAGYRÁBÉ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Nagyrábé

–

KEOP-1.2.0/B/102010-0081
KEOP-1.2.0/B/102011-0001
KEOP-1.2.0/2F/092009-0021

KEOP-1.2.0/2F2009-0001
KEOP-7.1.0/112011-0011
KEOP-7.1.0/112012-0058
KEOP-7.1.0/112012-0054
KEOP-7.1.0/112012-0052
KEOP-7.1.0/112011-0017

KEOP-7.1.0/112012-0026
KEOP-7.1.0/112012-0032
KEOP-7.1.0/112012-0004
KEOP-7.1.0/112012-0055
KEOP-7.1.0/112012-0056
KEOP-7.1.0/112011-0014
KEOP-7.1.0/112012-0034
KEOP-7.1.0/112012-0039
KEOP-7.1.0/112011-0039
KEOP-7.1.0/112012-0059
KEOP-7.1.0/112011-0005
KEOP-7.1.0/112012-0027

1612

MAGYAR KÖZLÖNY

219.

BUGYI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Bugyi

–

220.

TISZADADA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Tiszadada

–

221.

Elõszállás

–

222.

ELÕSZÁLLÁS NAGYKÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA
SZAMOSSZEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Szamosszeg

–

223.

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

Pusztaszabolcs

–

224.

BALKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Balkány

–

225.

MIKEPÉRCS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Mikepércs

–

226.

VERPELÉT NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Verpelét

–

227.

BUJÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Buják

–

228.

BUCSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Bucsa

–

229.

KENDERES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

Kenderes

–

230.

SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Szentes

–

231.

NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA
PÉTERVÁSÁRA, ERDÕKÖVESD, VÁRASZÓ,
ISTENMEZEJE, BÜKKSZENTERZSÉBET,
TARNALELESZ SZENTDOMONKOS
SZENNYVÍZCSATORNA-HÁLÓZAT ÉS
SZENNYVÍZTISZTÍTÓ BERUHÁZÓ
ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS
MEZÕTÁRKÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Nagykovácsi

–

Pétervására

–

Mezõtárkány

Egerfarmos

Szedres

–

Csongrád

–

ÉSZAKDUNÁNTÚLI VÍZMÛ ZÁRTKÖRÛEN
MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
ADONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Dunaalmás
Adony

Almásfüzitõ,
Neszmély
–

KUNMADARAS NAGYKÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA
MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Kunmadaras

–

Martonvásár
Bácsbokod

Gyúró, Ráckeresztúr,
Tordas
–

Méhkerék

–

232.

233.
234.

235.
236.
237.
238.
239.
240.

SZEDRES-MEDINA KÖZSÉGEK
SZENNYVÍZTELEP ÉS CSATORNAHÁLÓZAT
REKONSTRUKCIÓS ÖNKORMÁNYZATI
TÁRSULÁSA
CSONGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

241.

BÁCSBOKOD NAGYKÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA
MÉHKERÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

242.

FÖLDES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Földes

–

243.

CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Csanytelek

–

244.

ÕCSÉNY-DECS ÖNKORMÁNYZATI
SZENNYVÍZTÁRSULÁS

Õcsény

–

•
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KEOP-7.1.0/112012-0053
KEOP-7.1.0/112011-0013
KEOP-7.1.0/112011-0001
KEOP-7.1.0/112012-0044
KEOP-7.1.0/112012-0046
KEOP-7.1.0/112012-0043
KEOP-7.1.0/112011-0022
KEOP-7.1.0/112012-0015
KEOP-7.1.0/112011-0024
KEOP-7.1.0/112011-0004
KEOP-7.1.0/112012-0031
KEOP-7.1.0/112011-0009
KEOP-7.1.0/112012-0045
KEOP-7.1.0/112012-0041

KEOP-7.1.0/112012-0022
KEOP-7.1.0/112011-0036

KEOP-7.1.0/112011-0008
KEOP-7.1.0/112012-0049
KEOP-7.1.0/112012-0050
KEOP-7.1.0/112012-0037
KEOP-7.1.0/112012-0018
KEOP-7.1.0/112012-0047
KEOP-7.1.0/112012-0035
KEOP-7.1.0/112011-0114
KEOP-7.1.0/112011-0027
KEOP-7.1.0/112012-0033
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245.

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Egyek

–

246.

BORSODNÁDASD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Borsodnádasd

–

247.

MADARAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Madaras

Katymár

248.

BAGAMÉR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Bagamér

–

249.

ARLÓ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Arló

–

250.

KONYÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Konyár

–

251.

SOLT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

Solt

–

252.

JÁSZDÓZSA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Jászdózsa

–

253.

ABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Abony

–

254.

BIHARNAGYBAJOM-SÁRRÉTUDVARI
VÍZIKÖZMÛ BERUHÁZÁSI TÁRSULÁS

Biharnagybajom

–

KEOP-7.1.0/112011-0028
KEOP-7.1.0/112011-0010
KEOP-7.1.0/112012-0048
KEOP-7.1.0/112012-0038
KEOP-7.1.0/112012-0062
KEOP-7.1.0/112011-0023
KEOP-7.1.0/112012-0029
KEOP-7.1.0/112011-0012
KEOP-7.1.0/112011-0006
KEOP-7.1.0/112011-0033

* A KEOP azonosítók közlése tájékoztató jellegû, azok a projektek könnyebb beazonosíthatóságát szolgálják. Az elõkészítési fázisban levõ projektek a megvalósítás
szakaszában új KEOP azonosítóval rendelkeznek majd.

2. Értékelés alatt álló projektek
A

B

1.

Pályázó neve

KEOP azonosító*

2.

BUDAPEST-BUDAÖRS SZENNYVÍZELVEZETÉSI BERUHÁZÓ ÖNKORMÁNYZATI
TÁRSULÁS
DÉL-BALATONI SZENNYVÍZELVEZETÉS ÉS TISZTÍTÁS MEGVALÓSÍTÁSÁT CÉLZÓ
ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS (SOMOGYTÚR AGGLOMERÁCIÓ)
DÉL-BALATONI SZENNYVÍZELVEZETÉS ÉS TISZTÍTÁS MEGVALÓSÍTÁSÁT CÉLZÓ
ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS (KARÁD AGGLOMERÁCIÓ)
DÉL-BALATONI SZENNYVÍZELVEZETÉS ÉS TISZTÍTÁS MEGVALÓSÍTÁSÁT CÉLZÓ
ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS (SIÓFOK AGGLOMERÁCIÓ)
DÉL-BALATONI SZENNYVÍZELVEZETÉS ÉS TISZTÍTÁS MEGVALÓSÍTÁSÁT CÉLZÓ
ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS (KÉTHELY AGGLOMERÁCIÓ)
DÉL-BALATONI SZENNYVÍZELVEZETÉS ÉS TISZTÍTÁS MEGVALÓSÍTÁSÁT CÉLZÓ
ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS (BALATONLELLE AGGLOMERÁCIÓ)
KISTELEK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ELEK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
GÁVAVENCSELLÕ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
ÚJHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KONYÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
GYÖMRÕ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
MEDGYESEGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
CSONGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BUJÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
JÁNKMAJTIS-CSEGÖLD VIZIKÖZMÛ BERUHÁZÁSI TÁRSULÁS
FÜLÖP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
SZÉKKUTAS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATA
KAZINCBARCIKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KEHIDAKUSTÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
ELÕSZÁLLÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
CSERKESZÕLÕ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

KEOP-1.2.0/09-11-2011-0056

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

KEOP-1.2.0/09-11-2012-0012
KEOP-1.2.0/09-11-2012-0013
KEOP-1.2.0/09-11-2012-0014
KEOP-1.2.0/09-11-2012-0015
KEOP-1.2.0/09-11-2012-0016
KEOP-1.2.0/09-11-2012-0011
KEOP-1.2.0/09-11-2012-0020
KEOP-1.2.0/09-11-2012-0022
KEOP-1.2.0/09-11-2012-0023
KEOP-1.2.0/09-11-2012-0024
KEOP-1.2.0/09-11-2012-0027
KEOP-1.2.0/09-11-2012-0021
KEOP-1.2.0/09-11-2012-0019
KEOP-1.2.0/09-11-2012-0025
KEOP-1.2.0/09-11-2012-0027
KEOP-1.2.0/09-11-2012-0029
KEOP-1.2.0/09-11-2012-0028
KEOP-1.2.0/09-11-2012-0030
KEOP-1.2.0/09-11-2012-0031
KEOP-1.2.0/09-11-2013-0001
KEOP-1.2.0/09-11-2013-0002
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KEOP-1.2.0/09-11-2013-0003
KEOP-1.2.0/09-11-2013-0004
KEOP-1.2.0/09-11-2013-0005

2. melléklet a 29/2013. (II. 12.) Korm. rendelethez
Az 1. mellékletben foglalt beruházásokkal összefüggõ kiemelt jelentõségû üggyé minõsített közigazgatási hatósági
eljárások:
1.
vízügyi hatósági eljárások (vízjogi engedélyezések, védõidom, védõterület és védõsáv kijelölése, vízi szolgalom
alapítása),
2.
környezetvédelmi hatósági eljárások,
3.
természetvédelmi hatósági eljárások,
4.
területrendezési hatósági eljárások,
5.
általános építésügyi hatósági eljárások,
6.
örökségvédelmi hatósági engedélyezési eljárások és régészeti feltárásokkal kapcsolatos hatósági eljárások,
7.
útügyi hatósági eljárások,
8.
a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról és a területi mérésügyi és mûszaki biztonsági hatóságokról
szóló 320/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet szerinti építésügyi hatósági engedélyezési eljárások,
9.
hírközlési hatósági eljárások,
10.
telekalakításra irányuló hatósági eljárások,
11.
ingatlan-nyilvántartással összefüggõ hatósági eljárások,
12.
földmérési hatósági eljárások,
13.
termõfölddel összefüggõ engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,
14.
talajvédelmi engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,
15.
erdõvédelmi hatósági eljárások,
16.
tûzvédelmi hatósági eljárások,
17.
mûszaki biztonsági engedélyezési eljárások,
18.
közegészségügyi hatósági eljárások,
továbbá a felsorolt ügyfajtákban kiadott hatósági döntések esetleges módosítására irányuló hatósági eljárások.

A Kormány 30/2013. (II. 12.) Korm. rendelete
az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggõ beruházás
megvalósítása érdekében szükséges intézkedésekrõl szóló 170/2012. (VII. 23.) Korm. rendelet
módosításáról
A Kormány a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (1) bekezdés d) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:
1. §

Az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggõ beruházás megvalósítása
érdekében szükséges intézkedésekrõl szóló 170/2012. (VII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §-a helyébe
a következõ rendelkezés lép:
„1. § (1) E rendelet hatálya kiterjed
a) a Magyarország által az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggõ vagy
az Európai Unió jogi aktusából következõ és helyi önkormányzati beavatkozás keretében megvalósítható
beruházásokra, ha
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aa) a támogatási szerzõdés megkötése megtörtént és a beruházás megkezdõdött, vagy
ab) a támogatás rendelkezésre áll, de a helyi önkormányzat az arra vonatkozó pályázatát nem nyújtotta be vagy
a beruházást nem kezdte meg;
b) a helyi önkormányzat által az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggõ,
az a) pont alá nem tartozó beruházásokra (a továbbiakban a) és b) pont együtt: beruházás).
(2) Ahol e rendelet önkormányzatot említ, azon a helyi önkormányzatok társulásait is érteni kell.”
2. §

Az R. 2. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„2. § (1) A helyi önkormányzatokért felelõs miniszter – a csatorna- és szennyvízberuházások kivételével – figyelemmel
kíséri az 1. §-ban meghatározott kötelezettségvállalások teljesítéséhez kapcsolódó beruházások megvalósítását
és tevékenysége tapasztalatairól évente jelentést készít a Kormány számára.
(2) A fejlesztéspolitikáért felelõs miniszter gyakorolja az (1) bekezdésben meghatározott hatásköröket a Kormány
határozatában nevesített szennyvíz-elvezetési és -tisztítási beruházások esetében.
(3) A fejlesztéspolitikáért felelõs miniszter a (2) bekezdésben foglaltak végrehajtása érdekében gondoskodik
a szennyvíz-elvezetési és -tisztítási beruházások megvalósulásának a felülvizsgálatáról, ellenõrzésérõl, valamint
kialakítja a feladat ellátásához szükséges szervezeti és személyi feltételrendszert.
(4) A fejlesztéspolitikáért felelõs miniszter tevékenysége tapasztalatairól évente jelentést készít a Kormány számára.
(5) A helyi önkormányzatokért felelõs miniszter és a fejlesztéspolitikáért felelõs miniszter (a továbbiakban együtt:
miniszter) az e rendeletben meghatározott további feladatokat önállóan látják el.”

3. §

Az R. 3. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Ha az 1. §-ban meghatározott kötelezettség teljesítése veszélybe kerül – különösen, ha a vállalt kötelezettség
határideje eredménytelenül telt el, vagy a határidõben történõ teljesítés elmaradásának reális veszélye fennáll –
a miniszter a helyi önkormányzattal folytatott egyeztetést követõen a fejlesztéspolitikáért felelõs miniszterrel és
az érintett miniszterrel elõterjesztést készít a Kormány részére a beruházásnak a Kormány saját hatáskörében történõ
megvalósításáról. A fejlesztéspolitikáért felelõs miniszter önállóan – elõzetes egyeztetések nélkül is –,
kezdeményezheti a szennyvízberuházásoknak a Kormány saját hatáskörében történõ megvalósítását.”

4. §

Az R. 4. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„4. § A támogató képviseletében eljáró szervezet (a továbbiakban: szervezet) a miniszter kérésére az adott
önkormányzati beruházás megvalósításának átvállalásával kapcsolatos állásfoglalást ad, amelyhez csatolja a Magyar
Államkincstárnak az érintett beruházásra rendelkezésre álló jövõbeni fedezet mértékérõl való tájékoztatását.
A szennyvízberuházások vonatkozásában jelen § rendelkezései nem alkalmazandók.”

5. §

Az R. a következõ 9. §-sal egészül ki:
„9. § E rendeletnek az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggõ beruházás
megvalósítása érdekében szükséges intézkedésekrõl szóló 170/2012. (VII. 23.) Korm. rendelet módosításáról szóló
30/2013. (II. 12.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: R.) megállapított rendelkezéseit az R. hatálybalépésekor
folyamatban lévõ ügyekben is alkalmazni kell.”

6. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A Magyar Nemzeti Bank elnökének rendeletei,
valamint az önálló szabályozó szerv vezetõjének
rendeletei

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete elnökének 1/2013. (II. 12.) PSZÁF rendelete
a befektetési alapok adataiban bekövetkezõ változások bejelentésének
tartalmi és formai feltételeirõl
A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletérõl szóló 2010. évi CLVIII. törvény 117. § (1) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás
alapján, a 21. § n) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:
1. §

E rendelet alkalmazásában elektronikus ûrlap: a szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatásokról és az állam
által kötelezõen nyújtandó szolgáltatásokról szóló 83/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet 2. § 3. pontjában meghatározott
fogalom.

2. §

A Magyarország területén székhellyel rendelkezõ befektetési alapot kezelõ befektetési alapkezelõnek a befektetési
alap – a befektetési alapkezelõkrõl és a kollektív befektetési formákról szóló 2011. évi CXCIII. törvény (a továbbiakban:
Batv.) 132. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott – adataiban bekövetkezett változásra vonatkozó, a Batv.
136. § (1) bekezdés l) pontja alapján a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (a továbbiakban: a Felügyelet) felé
fennálló bejelentési kötelezettségét (a továbbiakban: bejelentési kötelezettség) az 1. mellékletben meghatározott
adattartalmú elektronikus ûrlapon kell teljesíteni az engedélyezési, jóváhagyási és nyilvántartásba vételi, törlési
eljárásokban, valamint a bejelentések során alkalmazott elektronikus ûrlapok benyújtásának technikai feltételeirõl
szóló 2/2013. (II. 12.) PSZÁF rendelet rendelkezései szerint a Felügyelet által a hiteles adatok fogadásához kialakított
és üzemeltetett elektronikus kézbesítési rendszeren (a továbbiakban: ERA rendszer) keresztül.

3. §

(1) Egy ûrlapon egy befektetési alap több adatának változását is be lehet jelenteni, de egy ûrlapon csak egy befektetési
alappal kapcsolatban lehet bejelentési kötelezettséget teljesíteni.
(2) Az ûrlaphoz csatolni kell az adatok változását, valamint a változások hatálybalépésének idõpontját alátámasztó és
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény alapján az ügyféltõl kérhetõ
dokumentumokat.

4. §

(1) Ha a Felügyelet megállapítja, hogy a bejelentés javítást, kiegészítést vagy dokumentummal történõ alátámasztást
igényel, ennek teljesítésére a befektetési alapkezelõt felszólítja. A befektetési alapkezelõnek a javított, módosított
adatok bejelentését, illetve az alátámasztó dokumentumok megküldését a Felügyelet részére egy megismételt
bejelentés formájában, az 1. melléklet szerinti elektronikus ûrlap kitöltésével és benyújtásával kell teljesítenie.
A megismételt bejelentésben hivatkozni kell a korábbi bejelentés számára és a megfelelõ rovatban meg kell jelölni
a bejelentés megismételt jellegét.
(2) Ha a bejelentésre kötelezett befektetési alapkezelõ önellenõrzése, belsõ ellenõrzése vagy egyéb lefolytatott
ellenõrzése során kiderül, hogy a korábban bejelentett adatok javítása vagy módosítása szükséges, a befektetési
alapkezelõnek a tény feltárásától számítva haladéktalanul, de legkésõbb 5 munkanapon belül kell az (1) bekezdésben
meghatározott megismételt bejelentést megtennie.

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ hatvanadik napon lép hatályba.
Dr. Szász Károly s. k.,
a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének elnöke
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1. melléklet az 1/2013. (II. 12.) PSZÁF rendelethez
Bejelentõ ûrlap
a befektetési alapkezelõkrõl és a kollektív befektetési formákról szóló 2011. évi CXCIII. törvény
136. § (1) bekezdés l) pontjában foglalt bejelentési kötelezettség, illetve megismételt bejelentési kötelezettség
teljesítéséhez

I.
1.
2.
3.

4.

II.
1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.

8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Alapadatok
Az alapkezelõ megnevezése:
Az alap megnevezése:
A bejelentés jellege:
3.1. új bejelentés
3.2. megismételt bejelentés
A megismétlés alapját képezõ korábbi bejelentés száma:

A befektetési alapra vonatkozó adatok
A befektetési alap nyilvántartási száma (lajstromszám):
A befektetési alap vagy részalap megnevezése:
A befektetési alap típusa:
A befektetési alap fajtája:
4.1.
nyílt végû befektetési alap
4.2.
zárt végû befektetési alap
A befektetési alap harmonizációja:
5.1.
az ÁÉKBV irányelv alapján harmonizált befektetési alap
5.2.
az ÁÉKBV irányelv alapján nem harmonizált befektetési alap
Részalap esetében annak az alapnak a megnevezése, amelyen belül a részalap kialakításra
került:
A befektetési alap futamideje:
7.1.
határozatlan futamidejû befektetési alap
7.2.
határozott futamidejû befektetési alap
7.2.1. határozott futamidõ kezdete:
7.2.2. határozott futamidõ vége:
A befektetési szabályoknak megfelelõ kategória:
8.1.
értékpapíralap
8.2.
ingatlanalap
A befektetési alap közzétételi helye:
Nyilvános alap esetén felügyeleti engedélyének száma:
Nyilvános alap esetén a felügyeleti engedély kiadásának idõpontja:
A nyilvántartásba vétel idõpontja:
A nyilvántartásból törlés idõpontja:
A tájékoztató utolsó módosításának idõpontja:
14.1.
A tájékoztató módosítással érintett része:
A kezelési szabályzat utolsó módosításának idõpontja:
15.1.
A kezelési szabályzat utolsó módosítással érintett része:
A jogelõd befektetési alap neve:
A jogutód befektetési alap neve:
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Az értékpapírra vonatkozó adatok (sorozatonként töltendõ ki)
A forgalomba hozott befektetési jegy ISIN kódja:
Az értékpapír-sorozat megnevezése:
A befektetési jegy forgalomba hozatalának módja:
3.1. nyilvános forgalomba hozatal
3.2. zártkörû forgalomba hozatal
Azon országok megnevezése, ahol a kollektív befektetési forma által forgalomba hozott értékpapírt
forgalmazhatják:

IV.
1.
2.
2.1.
2.2.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
6.
6.1.
6.2.

Közremûködõ szervezetek
Az alapkezelõ társaság megnevezése:
Az alapkezelõ társaság
székhelye:
cégbírósági nyilvántartási száma:
A letétkezelõ
megnevezése:
székhelye:
cégbírósági nyilvántartási száma:
A könyvvizsgáló cég
neve a jogi forma megjelölésével:
székhelye:
kamarai nyilvántartási száma:
A könyvvizsgáló természetes személy
neve:
címe:
kamarai nyilvántartási száma:
Ingatlanalap esetén az ingatlanértékelõ
megnevezése:
székhelye:

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete elnökének 2/2013. (II. 12.) PSZÁF rendelete
az engedélyezési, jóváhagyási és nyilvántartásba vételi, törlési eljárásokban,
valamint a bejelentések során alkalmazott elektronikus ûrlapok benyújtásának technikai
feltételeirõl
A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletérõl szóló 2010. évi CLVIII. törvény 117. § (1) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás
alapján, a 21. § n) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:
1. §

E rendelet alkalmazásában:
1.
adminisztrátor jogú felhasználó: az ügyfél ERA rendszerben elsõként sikeresen regisztrált felhasználója;
2.
ÁNYK-ûrlap: jogszabályban meghatározott, általános nyomtatványtervezõ programmal elõállított ûrlap;
3.
ÁNYK-ûrlap benyújtás támogatási szolgáltatás: jogszabályban meghatározott, ÁNYK-ûrlapok ügyfél általi
kitöltését, hatóságokhoz való azonosítással egybekötött benyújtását biztosító szolgáltatás;
4.
elektronikus ûrlap: a szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatásokról és az állam által kötelezõen
nyújtandó szolgáltatásokról szóló 83/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet 2. § 3. pontjában meghatározott fogalom;
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ERA rendszer: a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (a továbbiakban: Felügyelet) által a hiteles adatok
fogadásához kialakított és üzemeltetett, biztonságos kézbesítési szolgáltatásnak minõsülõ elektronikus
kézbesítési rendszer;
felhasználó: az eljárás megindítására jogosult vagy a bejelentés megtételére kötelezett személy nevében eljáró
természetes személy;
ügyfél: az eljárás megindítására jogosult vagy a bejelentés megtételére kötelezett személy;
ügyfélkapu: a Ket. szerinti szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatás, a természetes személy ügyfél
azonosítását biztosító jelszavas azonosítási szolgáltatás;
üzemzavar: a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény
(a továbbiakban: Ket.) 172. § n) pontjában meghatározott fogalom.

2. §

(1) A nem természetes ügyfélnek az engedélyezési, jóváhagyási és nyilvántartásba vételi, törlési eljárásokban a kérelmet
vagy a bejelentések során a bejelentést elektronikus formában, az ERA rendszeren keresztül kell benyújtani, teljesíteni.
(2) A kérelem benyújtását vagy a bejelentés megtételét az ERA rendszerben elérhetõ elektronikus ûrlap kitöltésével,
valamint az abban mellékletként meghatározott dokumentumok feltöltésével kell teljesíteni. A kérelmet, bejelentést
elektronikus aláírással kell ellátni. Az elektronikus aláírásnál használt aláíró tanúsítvány csak olyan minõsített vagy
fokozott biztonságú elektronikus aláíró tanúsítvány lehet, amely megfelel az elektronikus aláírás közigazgatási
használatához kapcsolódó követelményekrõl és az elektronikus kapcsolattartás egyes szabályairól szóló
78/2010. (III. 25.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdés a)–c) pontjában meghatározott, az ügyfél által használt aláíráshoz
tartozó tanúsítványra megállapított követelményeknek.
(3) Természetes személy ügyfél az engedélyezési, jóváhagyási, nyilvántartásba vételi, törlési eljárásokban a kérelmet vagy
a bejelentés során a bejelentést kizárólag ÁNYK-ûrlapot alkalmazva, az ügyfélkapun keresztül, az ÁNYK-ûrlap
benyújtás támogatási szolgáltatáson keresztül küldheti meg.
(4) A kérelem, bejelentés mellékleteként csak olyan nyílt szabványú, különbözõ operációs rendszerek alatt mûködõ
szoftverekkel olvasható, szöveget, ábrát vagy képet tartalmazó, eszköz-független és felbontás-független formátumú
dokumentum csatolható, amelynek a formátuma megfelel az elektronikus ügyintézés részletes szabályairól szóló
85/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet 30. §-ában meghatározott követelményeknek. Az alkalmazható dokumentumokra
vonatkozó követelményeket a Felügyelet az elektronikus tájékoztatás szabályai szerint közzéteszi.

3. §

(1) Az ERA rendszer a Felügyelet honlapján keresztül elérhetõ Regisztrációs Adatbázisban történõ elõzetes regisztrációt
követõen vehetõ igénybe. A regisztráció történhet a 2. § (2) bekezdésében meghatározott követelményeknek
megfelelõ elektronikus aláírás használatával (a továbbiakban: tanúsítvány alapú regisztráció) vagy az ügyfélkapun
keresztül (a továbbiakban: ügyfélkapus regisztráció).
(2) A választott felhasználói névként kizárólag az ERA rendszer és az adott felhasználó közötti kapcsolatban alkalmazott
felhasználói név szerepelhet. Az ERA rendszer a felhasználói név egyediségét ellenõrzi. A felhasználói név az ERA
rendszer használata során csak az új regisztrációval megegyezõ eljárással változtatható meg.
(3) A regisztráció során lefolytatott ellenõrzés alapján az ERA rendszer a regisztrációs kérelemben megadott elektronikus
levélcímre küldött elektronikus levélben tájékoztatja a felhasználót a regisztráció sikerérõl és megküldi részére a
regisztráció aktiválásához szükséges számkódot. Ha az ellenõrzés bármely eleme sikertelen, a regisztráció kérõt az ERA
rendszer a regisztráció sikertelenségérõl elektronikus levélben tájékoztatja, és a regisztrációs kérelemben megadott
adatokat automatikusan törli.
(4) Az adminisztrátor jogosultsággal rendelkezõ felhasználó hagyja jóvá vagy utasítja el az adott ügyfélnél a további
felhasználók regisztrációs kérelmét, valamint további adminisztrátori jogosultságot adhat saját adminisztrátori
szerepköre megtartása mellett az adott ügyfélhez regisztrált további felhasználók részére. Az adminisztrátor az általa
más felhasználó részére kiadott adminisztrátori jogosultságot bármikor visszavonhatja.

4. §

(1) Az ERA rendszer felületére a regisztrált felhasználónévvel és jelszóval lehet belépni.
(2) Az ERA rendszeren keresztül kérelem benyújtására vagy bejelentés megtételére csak az ügyfél nevében eljáró,
tanúsítvány alapú regisztrációval rendelkezõ felhasználó jogosult. Az ügyfélkapus regisztrációval rendelkezõ
felhasználó csak a kérelem vagy a bejelentés összeállítását és az ahhoz kapcsolódó mellékletek csatolását végezheti el.
(3) A Felügyelet az ERA rendszeren keresztül – a feltöltött kérelem jogosultsági és technikai ellenõrzésének eredménye
függvényében – a kérelem, bejelentés beérkezésérõl az érkeztetési számot is tartalmazó automatikus üzenetet küld
elektronikus levél formájában a kérelmezõnek. A küldemény beérkezésérõl szóló tájékoztatásnak az ERA rendszer által
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küldött, „feldolgozásra vár” tartalmú üzenet tekintendõ. Ha a kérelem a jogosultsági vagy technikai ellenõrzés
eredményeként nem küldhetõ be, errõl az ERA rendszer automatikus üzenetben (elektronikus levélben) értesíti
a felhasználót.
(4) Az ERA rendszer által küldött automatikus üzenet átvételi elismervénynek minõsül és kérelem esetén az ügyintézési
határidõ számítása szempontjából az automatikus üzenetben megjelölt idõpont tekintendõ a kérelem hatósághoz
történõ beérkezése napjának.
5. §

6. §

(1) Amennyiben az ERA rendszer üzemzavara miatt az ügyfélnek nincs lehetõsége a kérelmét, bejelentését elektronikus
úton benyújtani a Felügyelethez, az üzemzavar elhárításáig a kérelmet, a bejelentést és azok mellékleteit elektronikus
adathordozón, a 2. § (3) bekezdésében meghatározott dokumentum formátumban, a Felügyelet Ügyfélszolgálatán
vagy postai úton nyújthatja be.
(2) Az üzemzavar ideje alatt a bejelentés papír alapon, a Felügyelet Ügyfélszolgálatán vagy postai úton is teljesíthetõ.
Ez a rendelet a kihirdetését követõ hatvanadik napon lép hatályba.
Dr. Szász Károly s. k.,
a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének elnöke
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A Kormány tagjainak rendeletei

Az emberi erõforrások minisztere 12/2013. (II. 12.) EMMI rendelete
a felsõoktatási, valamint az államilag elismert nyelvvizsgarendszer mûködésével kapcsolatos
közigazgatási hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjáról, azok mértékérõl
A nemzeti felsõoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (3) bekezdés d) pontjában és a 110. § (4) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló
212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § i) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – az egyes miniszterek, valamint
a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § c) pontjában
meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben –, a 9. § a) és b) pontja tekintetében
a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek,
valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § i) pontjában
meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:

1. A felsõoktatási tárgyú eljárásokban fizetendõ igazgatási szolgáltatási díjra vonatkozó szabályok
1. §

(1) Az Oktatási Hivatal felsõoktatási eljárásai során az 1. mellékletben meghatározott mértékû igazgatási szolgáltatási díjat
kell fizetni.
(2) Az (1) bekezdés szerinti igazgatási szolgáltatási díjat az eljárás kezdeményezõjének az Oktatási Hivatal kincstárnál
vezetett 10032000-00282637-00000000 számú fizetési számlájára, az eljárás kezdeményezésével egyidejûleg kell
megfizetni.

2. §

(1) Az 1. § szerint megfizetett igazgatási szolgáltatási díj – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – az Oktatási Hivatal
bevétele.
(2) A Magyar Felsõoktatási Akkreditációs Bizottságot illeti
a)
a felsõoktatási intézmény mûködési engedélyezése, valamint alapképzési, illetve mesterképzési szak
indításának, felsõoktatási szakképzés indításának, doktori iskola létesítésének nyilvántartásba vétele céljából
indított,
b)
– ha tudományos és ehhez kapcsolódó oktatási, kutatási kérdések tekintetében a Magyar Felsõoktatási
Akkreditációs Bizottság szakvéleménye szükséges – az alapító okiratban szereplõ és ahhoz kapcsolódó adatok
nyilvántartásba vétele, módosítása céljából indított,
c)
a külföldi felsõoktatási intézmény magyarországi mûködésének engedélyezése, továbbá a mûködési
engedéllyel rendelkezõ külföldi felsõoktatási intézmény képzésindításának nyilvántartásba vétele céljából
indított
elsõfokú közigazgatási hatósági eljárás esetén fizetendõ igazgatási szolgáltatási díjnak az 1. mellékletben
meghatározott része.

3. §

(1) Az Oktatási Hivatal felsõoktatási eljárásban hozott döntése elleni fellebbezés esetén az oktatásért felelõs miniszter
által lefolytatott másodfokú eljárásért az 1. mellékletben meghatározott mértékû igazgatási szolgáltatási díjat kell
fizetni.
(2) Az (1) bekezdés szerinti igazgatási szolgáltatási díjat az elsõfokú döntés elleni fellebbezés benyújtójának az oktatásért
felelõs miniszter által vezetett minisztérium kincstárnál vezetett 10032000-01425190-00000000 számú fizetési
számlájára, a fellebbezés benyújtásával egyidejûleg kell megfizetnie.
(3) Az (1) és (2) bekezdés szerint megfizetett igazgatási szolgáltatási díj – a (4) bekezdésben meghatározott kivétellel –
az oktatásért felelõs miniszter által vezetett minisztérium bevétele. A fellebbezéssel befizetett díjat vissza kell fizetni,
ha a felülvizsgált elsõfokú döntés az ügyfél hátrányára részben vagy egészben jogszabálysértõnek bizonyult.
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(4) A Magyar Felsõoktatási Akkreditációs Bizottságot illeti
a)
a felsõoktatási intézmény mûködési engedélyezése, valamint alapképzési, illetve mesterképzési szak
indításának, felsõoktatási szakképzés indításának, doktori iskola létesítésének nyilvántartásba vétele céljából
indított,
b)
– ha tudományos és ehhez kapcsolódó oktatási, kutatási kérdések tekintetében a Magyar Felsõoktatási
Akkreditációs Bizottság szakvéleménye szükséges – az alapító okiratban szereplõ és ahhoz kapcsolódó adatok
nyilvántartásba vétele, módosítása céljából indított,
c)
a külföldi felsõoktatási intézmény magyarországi mûködésének engedélyezése, továbbá a mûködési
engedéllyel rendelkezõ külföldi felsõoktatási intézmény képzésindításának nyilvántartásba vétele céljából
indított
másodfokú közigazgatási hatósági eljárás esetén fizetendõ igazgatási szolgáltatási díjnak az 1. mellékletben
meghatározott része.

2. Az államilag elismert nyelvvizsgarendszer mûködésével kapcsolatos közigazgatási hatósági eljárásban
fizetendõ igazgatási szolgáltatási díjra vonatkozó szabályok
4. §

(1) Az idegennyelv-tudást igazoló államilag elismert nyelvvizsgáztatásról és a külföldön kiállított, idegennyelv-tudást
igazoló nyelvvizsga-bizonyítványok Magyarországon történõ honosításáról szóló 137/2008. (V. 16.) Korm. rendelet
szerinti
a)
akkreditáció és
b)
külföldön kiállított nyelvvizsga-bizonyítványok honosítása
kapcsán a 2. mellékletben meghatározott mértékû igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni.
(2) Az (1) bekezdés szerinti igazgatási szolgáltatási díjat az Oktatási Hivatal kincstárnál vezetett
10032000-00282637-00000000 számú fizetési számlájára, az eljárás kezdeményezésével egyidejûleg kell megfizetni.
(3) Az (1) és (2) bekezdés szerint megfizetett igazgatási szolgáltatási díj az Oktatási Hivatal bevétele.

5. §

(1) Az Oktatási Hivatal államilag elismert nyelvvizsgarendszer mûködésével kapcsolatos közigazgatási hatósági
eljárásban hozott döntése elleni fellebbezés esetén az oktatásért felelõs miniszter által lefolytatott másodfokú
eljárásért a 2. mellékletben meghatározott mértékû igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni.
(2) Az (1) bekezdés szerinti igazgatási szolgáltatási díjat az elsõfokú döntés elleni fellebbezés benyújtójának az oktatásért
felelõs miniszter által vezetett minisztérium kincstárnál vezetett 10032000-01425190-00000000 számú fizetési
számlájára, a fellebbezés benyújtásával egyidejûleg kell megfizetnie.
(3) Az (1) és (2) bekezdés szerint megfizetett igazgatási szolgáltatási díj az oktatásért felelõs miniszter által vezetett
minisztérium bevétele. A fellebbezéssel befizetett díjat vissza kell fizetni, ha a felülvizsgált elsõfokú döntés az ügyfél
hátrányára részben vagy egészben jogszabálysértõnek bizonyult.

3. Közös szabályok
6. §

Az e rendeletben meghatározott igazgatási szolgáltatási díjak tekintetében
a)
az igazgatási szolgáltatási díjfizetési kötelezettségre az illetékekrõl szóló 1990. évi XCIII. törvény
(a továbbiakban: Itv.) 28. § (2) és (3) bekezdésében foglaltakat,
b)
az igazgatási szolgáltatási díjfizetésre kötelezettek körének megállapítására az Itv. 31. § (1) bekezdésének
fizetési alanyára vonatkozó rendelkezését, valamint 31. § (2) és (3) bekezdésében foglaltakat
kell alkalmazni azzal, hogy ahol az Itv. illetéket említ, azon e rendelet alkalmazásában igazgatási szolgáltatási díjat kell
érteni.
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4. Záró rendelkezések
7. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ 31. napon lép hatályba.

8. §

E rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévõ
a)
felsõoktatási eljárásban az igazgatási szolgáltatási díjfizetési kötelezettségre, az igazgatási szolgáltatási
díjfizetésre kötelezettek körének megállapítására és az igazgatási szolgáltatási díj mértékére a felsõoktatási
hatósági eljárási díjakról szóló 8/2006. (IX. 7.) OKM rendelet,
b)
államilag elismert nyelvvizsgarendszer mûködésével kapcsolatos közigazgatási hatósági eljárásban
az igazgatási szolgáltatási díjfizetési kötelezettségre, az igazgatási szolgáltatási díjfizetésre kötelezettek
körének megállapítására és az igazgatási szolgáltatási díj mértékére az államilag elismert nyelvvizsga egységes
követelményrendszerérõl és annak felülvizsgálatáról, az akkreditációs eljárásról, valamint a nyelvvizsga díjairól
szóló 30/1999. (VII. 21.) OM rendelet
e rendelet hatálybalépését megelõzõ napon hatályos szabályait kell alkalmazni.

9. §

Hatályát veszti
a)
az államilag elismert nyelvvizsga egységes követelményrendszerérõl és annak felülvizsgálatáról,
az akkreditációs eljárásról, valamint a nyelvvizsga díjairól szóló 30/1999. (VII. 21.) OM rendelet,
b)
a külföldön kiállított, idegennyelv-tudást igazoló nyelvvizsga-bizonyítványok Magyarországon történõ
honosításáról szóló 26/2000. (VIII. 31.) OM rendelet,
c)
a felsõoktatási hatósági eljárási díjakról szóló 8/2006. (IX. 7.) OKM rendelet.
Balog Zoltán s. k.,
emberi erõforrások minisztere

1. melléklet a 12/2013. (II. 12.) EMMI rendelethez
A felsõoktatási eljárásokhoz kapcsolódó igazgatási szolgáltatási díjak
A

1
2
3
4

5

6

7

8

B

C

A fizetendõ igazgatási szolgáltatási díj mértéke
Az eljárás megnevezése

Felsõoktatási intézmény nyilvántartásba vétele
Felsõoktatási intézmény mûködési engedélyezése
a nemzeti felsõoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény
(a továbbiakban: Nftv.) 6. § (1) bekezdése alapján, amelybõl
a Magyar Felsõoktatási Akkreditációs Bizottság – a Nftv.
szerinti közremûködésére tekintettel – elsõfokú eljárásban
1 200 000 Ft, másodfokú eljárásban 1 020 000 Ft mértékû
részre jogosult
Felsõoktatási intézmény mûködési engedélyezése az Nftv.
91. § (5) bekezdése alapján, amelybõl a Magyar
Felsõoktatási Akkreditációs Bizottság – a Nftv. szerinti
közremûködésére tekintettel – elsõfokú eljárásban
300 000 Ft, másodfokú eljárásban 255 000 Ft mértékû
részre jogosult
Felsõoktatási intézmény mûködési engedélyének
módosítása a felvehetõ maximális hallgatói létszám
megállapításával
Felsõoktatási intézmény mûködési engedélyének
módosítása a felvehetõ maximális hallgatói létszám
megállapítása nélkül
Diákotthon nyilvántartásba vétele

elsõfokú eljárásban

másodfokú eljárásban

300 000 Ft
1 650 000 Ft

25 000 Ft
1 070 000 Ft

750 000 Ft

305 000 Ft

115 000 Ft

15 000 Ft

25 000 Ft

10 000 Ft

150 000 Ft

15 000 Ft
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9
10
11

12

13

14
15
16
17
18
19
20
21

22

23

24

25
26

Fenntartói jog átadásának nyilvántartásba vétele
Felsõoktatási intézmény, diákotthon törlése (kivéve, ha arra
átalakulás következtében kerül sor)
Alapképzési, illetve mesterképzési szak indításának
nyilvántartásba vétele, amelybõl a Magyar Felsõoktatási
Akkreditációs Bizottság – a Nftv. szerinti közremûködésére
tekintettel – elsõfokú eljárásban 300 000 Ft, másodfokú
eljárásban 255 000 Ft mértékû részre jogosult
Doktori iskola létesítésének nyilvántartásba vétele,
amelybõl a Magyar Felsõoktatási Akkreditációs Bizottság
– a Nftv. szerinti közremûködésére tekintettel – elsõfokú
eljárásban 460 000 Ft, másodfokú eljárásban 255 000 Ft
mértékû részre jogosult
Felsõoktatási szakképzés indításának nyilvántartásba
vétele, amelybõl a Magyar Felsõoktatási Akkreditációs
Bizottság – a Nftv. szerinti közremûködésére tekintettel –
elsõfokú eljárásban 300 000 Ft, másodfokú eljárásban
255 000 Ft mértékû részre jogosult
Szakirányú továbbképzés létesítésének nyilvántartásba
vétele
Szakirányú továbbképzés indításának nyilvántartásba
vétele
Közhasznú minõsítési eljárás
Tisztségviselõ nyilvántartásba vétele
Kollégium, szakkollégium nyilvántartásba vétele
Együttmûködési megállapodás nyilvántartásba vétele
Felnõttképzési adatok nyilvántartásba vétele
Alapító okiratban szereplõ és ahhoz kapcsolódó adatok
nyilvántartásba vétele, módosítása, amelybõl a Magyar
Felsõoktatási Akkreditációs Bizottság – a Nftv. szerinti
közremûködésére tekintettel – 200 000 Ft mértékû részre
jogosult
Külföldi felsõoktatási intézmény nyilvántartásba vétele és
mûködési engedélyezése, amelybõl a Magyar Felsõoktatási
Akkreditációs Bizottság – a Nftv. szerinti közremûködésére
tekintettel – elsõfokú eljárásban 300 000 Ft, másodfokú
eljárásban 255 000 Ft mértékû részre jogosult
Mûködési engedéllyel rendelkezõ külföldi felsõoktatási
intézmény képzése indításának nyilvántartásba vétele,
amelybõl a Magyar Felsõoktatási Akkreditációs Bizottság
– a Nftv. szerinti közremûködésére tekintettel – elsõfokú
eljárásban 300 000 Ft, másodfokú eljárásban 255 000 Ft
mértékû részre jogosult
Magyarország területén határon átnyúló
szolgáltatásnyújtás keretében felsõoktatási tevékenységet
végzõ szabad szolgáltatásnyújtás jogával rendelkezõ
szolgáltató nyilvántartásba vétele
Egyéb, jogszabályban elõírt adat nyilvántartásba vétele,
nyilvántartásban vezetett adat módosítása, törlése
Szakhatósági állásfoglalás a szakirányú szakképzettség,
a felsõfokú végzettség, továbbá más, felsõoktatásban
szerzett szakképesítés vagy szakképzés, illetõleg a külföldi
végzettségi szintek, szakképesítések és szakképzések
elismerése tekintetében
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10 000 Ft
15 000 Ft

10 000 Ft
10 000 Ft

320 000 Ft

265 000 Ft

480 000 Ft

265 000 Ft

320 000 Ft

265 000 Ft

30 000 Ft

10 000 Ft

10 000 Ft

10 000 Ft

50 000 Ft
10 000 Ft
10 000 Ft
10 000 Ft
10 000 Ft
215 000 Ft

15 000 Ft
10 000 Ft
10 000 Ft
10 000 Ft
10 000 Ft
210 000 Ft

450 000 Ft

270 000 Ft

320 000 Ft

265 000 Ft

35 000 Ft

15 000 Ft

10 000 Ft

10 000 Ft

10 000 Ft

–
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2. melléklet a 12/2013. (II. 12.) EMMI rendelethez
Az államilag elismert nyelvvizsgarendszer mûködésével kapcsolatos közigazgatási hatósági eljárásokhoz
kapcsolódó igazgatási szolgáltatási díjak
A

1
2
3
4
5
6

B

C

A fizetendõ igazgatási szolgáltatási díj mértéke
Az eljárás megnevezése

Vizsgarendszer akkreditációja legfeljebb két nyelvbõl
Vizsgarendszer bõvítése további nyelvvel
Vizsgahely akkreditációja
Külföldi nyelvvizsga-bizonyítvány honosítási eljárása

elsõfokú eljárásban

másodfokú eljárásban

1 570 000 Ft
670 000 Ft
390 000 Ft
10 000 Ft

50 000 Ft
30 000 Ft
30 000 Ft
10 000 Ft

A nemzeti fejlesztési miniszter 5/2013. (II. 12.) NFM rendelete
a vasúti közlekedés biztonságával összefüggõ munkakört betöltõ munkavállalók szakmai
képzésének és vizsgáztatásának, a vasúti vizsgaközpont és képzõszervezetek mûködésének,
a képzési engedély kiadásának, továbbá a vasúti jármûvezetõi gyakorlat szabályairól szóló
19/2011. (V. 10.) NFM rendelet módosításáról
A vasúti közlekedésrõl szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 88. § (2) bekezdés 12. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes
miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 84. §
e) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a következõket rendelem el:
1. §

A vasúti közlekedés biztonságával összefüggõ munkakört betöltõ munkavállalók szakmai képzésének és
vizsgáztatásának, a vasúti vizsgaközpont és képzõszervezetek mûködésének, a képzési engedély kiadásának, továbbá
a vasúti jármûvezetõi gyakorlat szabályairól szóló 19/2011. (V. 10.) NFM rendelet (a továbbiakban: R.) 2. §-a a következõ
11. és 12. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában)
„11. országos vasúti pályahálózaton vonatokat közlekedtetõ vasúti jármûvezetõ: az a vasúti jármûvezetõ, aki normál vagy
széles nyomtávú országos, térségi vasúti pályahálózaton közlekedik;
12. pályahálózat lényeges jellemzõi: a nyomvonal, a jelzõ- és biztosítóberendezések, az energiaellátás, a vasúti távközlõ
berendezések, szolgálati helyek, valamint a vágánykapcsolatok.”

2. §

Az R. 4. §-a a következõ (2a) és (2b) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Az országos vasúti pályahálózaton vonatokat közlekedtetõ vasúti jármûvezetõk képzésével foglalkozó kérelmezõ
a (2) bekezdésben meghatározott feltételeken túl képzési engedélyt akkor kaphat, ha:
a) igazolja, hogy rendelkezik olyan vállalatirányítási rendszerrel, amely biztosítja, hogy az e rendeletben
meghatározott elõírásokkal összhangban lévõ képzés nyújtására megfelelõ képzettségû és gyakorlattal rendelkezõ
oktatókat alkalmazzanak;
b) nyilatkozik, hogy biztosítja az egyes tanfolyamok esetében a képzés meghirdetett létszámának megfelelõen
a képzésben részt vevõk által igényelt szálláshelyet;
c) biztosítja, hogy a felügyelet alatti vezetési gyakorlatot érvényes vasúti jármûvezetõi engedéllyel és a képzés
tematikájának megfelelõ, érvényes tanúsítvánnyal, valamint a vasúti jármûvezetés terén legalább három éves szakmai
gyakorlattal rendelkezõ oktatók végzik. Amennyiben az oktató nem rendelkezik érvényes tanúsítvánnyal a vonatkozó
vasúti pályahálózatra vagy vasúti jármûre, akkor a képzés gyakorlati részén jelen kell lennie egy, az adott vasúti
pályahálózatra vagy vasúti jármûre vonatkozó tanúsítvánnyal rendelkezõ vasúti jármûvezetõnek;
d) igazolja, hogy rendelkezik minõségirányítási rendszerrel, amely biztosítja, hogy a nyújtott képzés eleget tesz
az e rendeletben meghatározott képzési követelményeknek;
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e) nyilatkozatban vállalja, hogy biztosítja az oktatók folyamatos, a vasúti vizsgaközpont által szervezett
továbbképzésén történõ részvételét a szaktudásuk naprakészen tartása érdekében.
(2b) Amennyiben a kérelmezõ országos vasúti pályahálózaton vonatokat közlekedtetõ vasúti jármûvezetõk
képzésével foglalkozó vasúti társaság, az érvényes és hatályos vasútbiztonsági tanúsítvány vagy engedély
nyilvántartási számának közlésével is eleget tehet a (2a) bekezdés a) és d) pontja szerinti igazolási kötelezettségének.”
3. §

Az R. 5. §-a a következõ (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az (1) bekezdés szerinti országos vasúti pályahálózaton vonatokat közlekedtetõ vasúti jármûvezetõk képzésével
foglalkozó vasúti társaságnak a szervezete kialakítása során biztosítania kell, hogy a képzésben részt vevõ oktatók
feladatukat a munkavállalói feladatkörüktõl teljesen függetlenül, befolyásmentesen tudják ellátni.”

4. §

Az R. 6. §-a a következõ (4a) és (4b) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) A képzési programot felül kell vizsgálni és aktualizálni kell, ha a pályahálózat lényeges jellemzõi, vagy a vasúti
közlekedés biztonságával kapcsolatos, a vasúti pályahálózat-mûködtetõ által megállapított, a vasúti közlekedési
hatóság által a vasúti közlekedésrõl szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 30. § (6) bekezdése és 36/H. § (4) bekezdése
szerint jóváhagyott szabályok (a továbbiakban: vasútbiztonsági szabályok) megváltoznak.
(4b) Az újonnan kiadott, jóváhagyott vagy módosított képzési programokat (a továbbiakban: új képzési program)
a vizsgaközpont a hatóságnak megküldi.”

5. §

Az R. 8. §-a a következõ (6) és (7) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A vizsgaközpont által a hatóság részére kiállított, a vasútszakmai oktatói vizsgáról szóló igazolás tartalmazza a 8. §
(1) bekezdés b)–d) pontjában és a (2) bekezdésben meghatározott követelmények igazolását is.
(7) Vasúti jármûvezetõk esetében a felügyelet alatti vezetési gyakorlatra a 4. § (2a) bekezdés c) pontját is alkalmazni
kell.”

6. §

Az R. 11. § (1) bekezdés b) pontja a következõ bd) alponttal egészül ki:
[A képzõszervezet akkor kezdheti el az alapképzést, ha
b) az alapképzés következõ adatait]
„bd) a képzésen részt vevõknek a szálláshely biztosítására vonatkozó igények teljesítésére vonatkozó tájékoztatást,”
(legkésõbb az alapképzés megkezdését megelõzõ hetedik napig a vizsgaközpontnak bejelentette.)

7. §

(1) Az R. 12. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) Az alapképzés elméleti tantárgyainak oktatásán való részvétel alól az állami felsõfokú végzettséggel rendelkezõ
képzésben részt vevõ és a képzést megrendelõ vasúti társaság együttes kérelmére a vizsgaközpont mentesítést adhat,
ha a vasúti társaság igazolja, hogy a képzésben részt vevõ felkészüléséhez a szükséges konzultációs lehetõség
biztosított.”
(2) Az R. 12. §-a a következõ (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) Ha egy új képzési program teljes egészében tartalmazza a pályahálózatra vagy vasúti jármûre vonatkozó korábbi
képzési programot, akkor a vizsgaközpont felmentést adhat az új képzési program tantárgyainak oktatásán való
részvétel alól annak a munkavállalónak, aki érvényes vizsgával rendelkezik a korábbi képzési program
ismeretanyagából.”

8. §

Az R. 13. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A vizsgaközpont a kinevezésüket követõen, de legkésõbb 3 nappal a vizsgát megelõzõen tájékoztatja
a vizsgabiztosokat az alapvizsga témaköreirõl, a vizsgatételekrõl és vizsgafeladatokról.”

9. §

(1) Az R. 14. § (2) bekezdése a következõ d) ponttal egészül ki:
(A vizsgabiztos kinevezésének feltételei:)
„d) a vizsgaközpont által szervezett, a vizsga lebonyolításának módjáról szóló felkészítõ elvégzésérõl szóló igazolás.”
(2) Az R. 14. §-a a következõ (5)–(7) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Az országos vasúti pályahálózaton vonatokat közlekedtetõ vasúti jármûvezetõk gyakorlati vizsgáztatását végzõ
vizsgabiztos kinevezésének a (2) bekezdésben meghatározottakon túli további feltételei:
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a) a vizsgabiztos a hatóság által rendszeresített, 7. melléklet szerint nyilatkozik, hogy a vizsgákat az egyenlõ bánásmód
követelménye szerint fogja lebonyolítani,
b) a vizsga tárgyával kapcsolatos legalább 4 év szakmai gyakorlat megléte, amelyet a kérelem benyújtási határidejét
megelõzõ legfeljebb ötéves idõtartamon belül szerzett meg és a kérelem benyújtásakor hat hónapnál nem régebbi,
c) a vizsgabiztos vasúti jármûvezetõi engedéllyel és a képzés tematikájának megfelelõ tanúsítvánnyal, valamint
a vasúti jármûvezetés terén legalább három éves szakmai gyakorlattal rendelkezik,
d) nyilatkozik arról, hogy ismeri a vasúti jármûvezetõk tanúsítási rendszerét.
(6) Az (5) bekezdés b) pontja szerinti gyakorlat idõtartamába beszámít a vasúti jármûvezetõi igazolvánnyal és
tanúsítvánnyal végzett olyan vezetõ beosztású munkavállalói idõszak, amelynek során vasúti jármûvezetõk közvetlen
irányítását látta el, valamint a kérelem tárgyának megfelelõ oktatói, vizsgabiztosi tapasztalat ideje.
(7) A hatósághoz benyújtásra kerülõ, vizsgabiztosi kinevezés iránti kérelemhez csatolni kell a vizsgaközpont
(1) bekezdés szerinti javaslatát, amely tartalmazza a (2) bekezdés d) pontja szerinti felkészítõ elvégzésérõl szóló
igazolást, valamint az igazgatási-szolgáltatási díj befizetésérõl szóló igazolást.”
10. §

Az R. 15. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Az országos vasúti pályahálózaton vonatokat közlekedtetõ jármûvezetõk vonaton szervezett gyakorlati vizsgáinak
lefolytatására a vizsgabiztosnak vasúti jármûvezetõi igazolvánnyal, és az adott vonalra és jármûtípusra vonatkozó
tanúsítvánnyal kell rendelkeznie. Amennyiben a vizsgáztató nem rendelkezik tanúsítvánnyal a vonatkozó vasúti
pályahálózatra vagy vasúti jármûre, akkor a vizsgán jelen kell lennie egy, az adott vasúti pályahálózatra vagy vasúti
jármûre vonatkozó tanúsítvánnyal rendelkezõ vasúti jármûvezetõnek.”

11. §

Az R. 17. §-a a következõ (3) és (4) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A vizsgák elõkészítése és lebonyolítása során az adott vizsgára vonatkozó vizsgatételeket, vizsgakérdéseket,
vizsgafeladatokat bizalmasan kell kezelni annak érdekében, hogy azok a vizsgát megelõzõen ne juthassanak
a vizsgázók tudomására.
(4) A vizsgák helyérõl és idejérõl a vizsgaközpont a hatóságot legalább 3 nappal a vizsgát megelõzõen értesíti.”

12. §

Az R. 22. §-a a következõ (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) Amennyiben a hatóság által soron kívüli idõszakos vizsgára kötelezett munkavállaló a vizsgáztatás során
sikertelen vizsgát tesz, a munkakört ismételten csak akkor töltheti be, ha sikeres alapvizsgát tett. Alapvizsgára
a munkavállaló csak akkor bocsátható, ha a sikertelen vizsgatevékenységre vonatkozóan az alapképzésben részt vett.
Ebben az esetben a vizsgatevékenységre vonatkozó alapképzés alól mentesség nem adható.”

13. §

(1) Az R. 24. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A regisztráció feltétele, hogy a képzõszervezet, vagy a vasúti társaság nyilatkozik arról, hogy a tárgyi feltételeket és
hatósági névjegyzékben szereplõ oktatót biztosítani tudja.”
(2) Az R. 24. §-a a következõ (2a) és (2b) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Az országos vasúti pályahálózaton vonatokat közlekedtetõ vasúti jármûvezetõi munkaköröket oktató
képzõszervezetek és vasúti társaságok esetében a regisztráció feltétele továbbá, hogy a kérelmezõ:
a) igazolja, hogy rendelkezik olyan vállalatirányítási rendszerrel, amely biztosítja, hogy az e rendeletben
meghatározott elõírásokkal összhangban lévõ képzés nyújtására megfelelõ képzettségû és gyakorlattal rendelkezõ
oktatókat alkalmazzanak;
b) igazolja, hogy a gyakorlati képzést vasúti jármûvezetõi engedéllyel és a képzés tematikájának megfelelõ,
tanúsítvánnyal, valamint a vasúti jármûvezetés terén legalább három éves szakmai gyakorlattal rendelkezõ oktatók
végzik;
c) igazolja, hogy rendelkezik minõségirányítási rendszerrel, amely biztosítja, hogy a nyújtott képzés eleget tesz
az e rendeletben meghatározott képzési követelményeknek;
d) nyilatkozik arról, hogy biztosítja az oktatók folyamatos, a vasúti vizsgaközpont által szervezett továbbképzésén
történõ részvételét a szaktudásuk naprakészen tartására érdekében.
(2b) Amennyiben a kérelmezõ országos vasúti pályahálózaton vonatokat közlekedtetõ vasúti jármûvezetõk
képzésével foglalkozó vasúti társaság, az érvényes és hatályos vasútbiztonsági tanúsítvány vagy engedély
nyilvántartási számának közlésével is eleget tehet a (2a) bekezdés a) és c) pontja szerinti igazolási kötelezettségének.”
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14. §

Az R. 27. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Az adott munkakörbõl az alapvizsgák 22. § (1) bekezdésben meghatározott érvényességét meghaladó, de az öt
évet el nem érõ távollét esetében az idõszakos oktatást legalább három éves oktatási idõkeretnek megfelelõ
óraszámban kell pótolni, és a munkavállalónak soron kívüli idõszakos vizsgát kell tenni. Ha a távollét az öt évet eléri
vagy meghaladja, a munkavállalónak alapképzésben kell részt vennie, valamint alapvizsgát kell tennie.”

15. §

Az R. 29. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„29. § (1) Az idõszakos vizsgán részt vevõ vizsgabiztos kijelölésére a 15. § rendelkezéseit kell alkalmazni.
(2) A vasúti jármûvezetõi munkakörökben foglalkoztatott munkavállalók idõszakos vizsgáztatást ellátó vizsgáztatókra
a 14. §-ban foglaltakat is alkalmazni kell.”

16. §

Az R. 31. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A munkavállaló sikertelen idõszakos vizsga esetében a vizsgához kötött tevékenységet nem végezheti, a vizsga
elmulasztása esetén a vizsgához kötött munkakörben nem foglalkoztatható. A munkavállaló a sikertelen, vagy
az elmulasztott vizsga napjától számított 7. nap után, de – az alapvizsga 22. § (1) bekezdésben meghatározott
érvényességét meg nem haladó idõben – legfeljebb hat hónapon belül pótolhatja az elmulasztott vizsgát, vagy
2 alkalommal tehet javítóvizsgát.”

17. §

Az R. 33. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Az idõszakos vizsgáról négypéldányos vizsgajegyzõkönyvet kell készíteni. Annak eredeti példányát
a vizsgaközpont, egy másolati példányát a regisztrált szervezet, egy másolati példányát a vizsgázó õrzi, egy másolati
példányát a vizsgaközpont a vizsgázót alkalmazó vasúti társaságnak megküldi. A vizsgajegyzõkönyv a következõ
eredményesen teljesített idõszakos vizsga után selejtezhetõ.”

18. §

(1) Az R. 34. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A sikeres alapvizsga eredményérõl a vizsgaközpont a vizsgázó részére vizsgaigazolást ad, amely alapján a hatóság
– ha a vasúti jármûvezetõi engedélyrõl és vasúti jármûvezetõi tanúsítványról szóló miniszteri rendelet szerint
szükséges – hatósági igazolványt állít ki. Az idõszakos vizsga eredményérõl a vizsgaközpont a vizsgázó részére
vizsgajegyzõkönyvet állít ki. A kiállított alapvizsga igazolásról és az idõszakos vizsga eredményérõl a vizsgaközpont
írásban tájékoztatja a képzõ-, vagy regisztrált szervezetet. Az alap- és idõszakos vizsgáról szóló igazolásokat
a munkavállaló köteles magánál tartani és a hatóság felszólítására felmutatni.”
(2) Az R. 34. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) Amennyiben a bíróság jogerõs ítéletével a munkavállalót 2 évet nem meghaladó idõtartamú letöltendõ
szabadságvesztésre ítélte, vagy 2 évet nem meghaladó idõtartamra foglalkozásától, vagy jármûvezetéstõl eltiltotta,
a hatóság az igazolás vagy a vizsgajegyzõkönyv hatályát felfüggeszti, az igazolást, vagy a vizsgajegyzõkönyvet
a bíróság jogerõs ítéletében meghatározott idõtartamra bevonja, az idõtartam lejártát követõen a munkavállaló
kérelmére az igazolást, vagy a vizsgajegyzõkönyvet a munkavállalónak visszaadja, a felfüggesztést megszünteti.”

19. §

Az R. VI. fejezete a következõ 30/A. alcímmel egészül ki:

„30/A. Az alapképzésre és alapvizsgákra vonatkozó eltérõ szabályok új, vagy átalakított vasúti pálya, új
vasúti jármû vagy a vasútbiztonsági szabályok megváltozása esetén
35/A. § (1) Új vasúti pálya építése esetén a mûszaki átadás-átvételt követõen a pályavasúti társaság köteles az új
vonalra vonatkozó elõképzési programot kidolgozni és azt közzétenni, valamint a vasúti társaságokat és a hatóságot
errõl értesíteni. A pályavasúti társaság az elõképzési programot tájékoztatásul a vizsgaközpontnak megküldi.
(2) A vasúti társaságok, amelynek munkavállalói számára az új vasúti pályahálózat ismeret a munkavégzés feltétele, az
elõképzési program alapján megszervezik a vizsgabiztosok és vasútszakmai oktatók részére a vasúti pályahálózat
ismeretre vonatkozó elméleti képzést. Ehhez a képzéshez nem szükséges képzési engedély vagy egyszerûsített
képzési engedély. A képzést az elõképzési program alapján bármely vasútszakmai oktató is megtarthatja, akinek
általános vasúti pályahálózat ismereti, vagy forgalmi képesítése van.
(3) A képzést követõen a vasúti társaság saját hatáskörében szervez vasúti pályahálózat ismereti elõvizsgát, és ad ki
elõvizsga-igazolást a sikeres vizsgázóknak. A sikeres elõvizsgát tett munkavállalókat a vasúti társaság, vagy képzõszerv
a vizsgaközpontnak és a hatóságnak bejelenti. A vasúti társaság által szervezett vasúti pályahálózat ismereti elõvizsga
egy évig érvényes.
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(4) A vasúti társaság, vagy képzõszerv által szervezett elõvizsgán vizsgabiztosként olyan, már vizsgabiztosi
névjegyzékben szereplõ vizsgabiztos szerepelhet, aki a képzésen maga is részt vett.
(5) A vasúti jármûvezetõi gyakorlatot az új pályán úgy is lehet teljesíteni, hogy a vasúti jármûvön nincs olyan
vasútszakmai oktató, vagy vasúti jármûvezetõ, aki rendelkezik az adott vasúti pályahálózatra vonatkozó érvényes
vasúti jármûvezetõi tanúsítvánnyal. A vasúti jármûvezetõi gyakorlat megtörténhet építési forgalom, korlátozott
szolgáltatási szintû forgalmi körülmények, vagy üzemi próba alatt is, a vasúti pálya használatbavételi engedélyének
jogerõre emelkedését megelõzõen. Az elõírt gyakorlat megszerzését követõen a vasúti vizsgabiztos és vasútszakmai
oktató kérheti a munkáltatójától, hogy a vasúti pályahálózat ismeretet a vasúti jármûvezetõi tanúsítványba bevezesse.
(6) A jelen §-ban meghatározott értesítési és bejelentési kötelezettség elmulasztása esetén a munkavállaló az új
pályahálózaton a pályahálózat ismereti vizsgához kötött munkakörben nem foglalkoztatható.
35/B. § (1) Vasúti pálya átalakítása esetén a mûszaki átadás-átvételt megelõzõen a pályavasúti társaság köteles az
átalakított vonalra vonatkozó elõképzési programot kidolgozni és azt közzétenni, valamint a vasúti társaságokat és
a hatóságot errõl értesíteni. A pályavasúti társaság az elõképzési programot tájékoztatásul a vizsgaközpontnak
megküldi. Az elõképzés elméleti képzés. A pályavasúti társaság által készített elõképzési programnak tartalmaznia kell
a pálya – átalakítást követõ – lényeges jellemzõit, továbbá az érvényes útvonalkönyv és a menetrendi segédkönyv
módosítását.
(2) A vasúti társaságok, amelynek munkavállalói számára az átalakított vasúti pályahálózat ismeret a munkavégzés
feltétele, az elõképzési program alapján megszervezik a vizsgabiztosok, vasútszakmai oktatók és a munkavállalók
részére a vasúti pályahálózat ismeretre vonatkozó elméleti képzést. Ehhez a képzéshez nem szükséges képzési
engedély vagy egyszerûsített képzési engedély. A képzést az elõképzési program alapján bármely vasútszakmai
oktató megtarthatja, akinek általános vasúti pályahálózat ismereti, vagy forgalmi képesítése van.
(3) A vasúti társaság által szervezett képzésen azok a munkavállalók, vasútszakmai oktatók és vizsgabiztosok vehetnek
részt, akiknek az adott vasúti pályára – az átalakítás elõtti állapotra – van érvényes vasúti pályahálózat-ismereti
vizsgája.
(4) A képzést követõen – a mûszaki átadás-átvételt megelõzõen – a vasúti társaság saját hatáskörében szervez vasúti
pályahálózat ismereti elõvizsgát, és ad ki elõvizsga-igazolást a sikeres vizsgázóknak. A sikeres elõvizsgát tett
vizsgabiztosokat, vasútszakmai oktatókat és munkavállalókat a vasúti társaság a vizsgaközpontnak és a hatóságnak
bejelenti. A vasúti társaság által szervezett vasúti pályahálózat ismereti elõvizsga egy évig érvényes.
(5) A vasúti társaság által szervezett elõvizsgán vizsgabiztosként olyan, már vizsgabiztosi névjegyzékben szereplõ
vizsgabiztos szerepelhet, aki a képzésen maga is részt vett.
(6) A vasútszakmai oktató az átalakított vonalra vonatkozó ismereteket a sikeres elõvizsgát követõen oktathatja
alapképzésen és idõszakos oktatásokon, ha a 8. §-ban meghatározottaknak eleget tesz. Az a vizsgabiztos, aki
az elõvizsgán vizsgabiztosként vett részt, vagy sikeres elõvizsgát tett, az adott vonalra vonatkozó ismeretekbõl
vizsgáztathatja jármûvezetõket.
(7) Az átalakított pályán a mûszaki átadás-átvételt követõen csak az átalakított vonalra vonatkozóan sikeres elõvizsgát
szerzett jármûvezetõ vezethet vasúti jármûvet.
(8) Amennyiben a használatbavételi eljárás során a pálya lényeges jellemzõi megváltoznak, a használatbavételi eljárást
megelõzõen az (1)–(7) bekezdés mûszaki átadás-átvételre vonatkozó szabályait kell alkalmazni.
(9) A jelen §-ban meghatározott értesítési és bejelentési kötelezettség elmulasztása esetén a munkavállaló
az átalakított vasúti pályahálózaton a pályahálózat ismereti vizsgához kötött munkakörben nem foglalkoztatható.
35/C. § (1) Új vasúti jármû elõzetes típusengedélyezését, vagy átalakítási engedélyezését követõen, vagy olyan
történelmi és muzeális vasúti jármû esetén, amely nem különleges menetre vonatkozó üzembehelyezési engedéllyel
vesz részt a vasúti forgalomban, a vasúti jármûvet üzemeltetõ vasúti társaság elõzetes képzési programot készít
a vasúti jármûre vonatkozóan. A vasúti jármûvet üzemeltetõ vasúti társaság az elõzetes képzési programot
tájékoztatásul a vizsgaközpontnak megküldi és errõl a hatóságot értesíti.
(2) A vasúti jármûvet üzemeltetõ vasúti társaság az elõzetes képzési program alapján megszervezik a vizsgabiztosok,
vasútszakmai oktatók és más vasúti jármûvön gyakorlatot szerzett vasúti jármûvezetõk részére a vasúti
jármûismeretre vonatkozó elméleti képzést. Ezen a képzésen részt vevõk száma a 30 fõt nem haladhatja meg. Ehhez
a képzéshez nem szükséges képzési engedély vagy egyszerûsített képzési engedély. A képzés megtartásához nem
szükséges vasútszakmai oktató.
(3) A képzést követõen a vasúti társaság saját hatáskörében szervez vasúti jármûismereti elõvizsgát, és ad ki
elõvizsga-igazolást a sikeres vizsgázóknak. A sikeres elõvizsgát tett munkavállalókat a vasúti társaság, vagy képzõszerv
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a vizsgaközpontnak és a hatóságnak bejelenti. A vasúti társaság által szervezett vasúti jármûismereti elõvizsga egy
évig érvényes.
(4) A vasúti társaság által szervezett elõvizsgán vizsgáztatóként eljárhat olyan személy is, aki nem került a hatóság
részérõl vizsgabiztosként kinevezésre. Az alapvizsga lebonyolítására vonatkozó szabályokat nem kell alkalmazni.
(5) A próbafutáson részt vevõ vasútszakmai oktatók és gyakorlati jármûvezetõ oktató mentesül a típusismereti oktatás
alól és e nélkül bejelenthetõ alapvizsgára.
(6) A jelen §-ban meghatározott értesítési és bejelentési kötelezettség elmulasztása esetén a munkavállaló a vasúti
pályahálózaton nem jogosult az új vasúti jármû közlekedtetésére.
35/D. § (1) Amennyiben a vasútbiztonsági szabályok megváltoznak, a pályavasúti társaság köteles az új képzési
program alapján megkezdeni azoknak a munkavállalóknak a képzését, akiknek a biztonsági szabályok változása
a munkakörükre vonatkozó képzési programban meghatározott ismeretanyag változását eredményezi, és
a biztonsági szabályok ismerete a munkavégzés feltétele.
(2) A megváltozott biztonsági szabályokra vonatkozó képzést olyan vasútszakmai oktató is megtarthatja, aki
a módosítást megelõzõen rendelkezett az adott biztonsági szabályzatra vonatkozóan vasútszakmai oktatói
képesítéssel.
(3) A megváltozott biztonsági szabályokra vonatkozó vizsgán vizsgabiztosként olyan, már vizsgabiztosi
névjegyzékben szereplõ vizsgabiztos szerepelhet, aki a módosítást megelõzõen vizsgáztatott az adott biztonsági
szabályzat ismeretanyagából.
(4) E vizsga érvényessége megegyezik az alapvizsga érvényességével.
(5) A megváltozott biztonsági szabályok alkalmazásának feltétele, hogy legalább annyi munkavállaló sikeres vizsgát
tegyen, amennyi elegendõ ahhoz, hogy egy munkavégzési helyen és munkakörben legalább háromnapi folyamatos
szolgálatot képesek legyenek ellátni."
20. §

(1) Az R. 37. § (7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(7) A vasúti társaság a 2013. január 1-jétõl az e rendelet hatálya alá tartozó, a vasúti közlekedés biztonságával
összefüggõ munkakört betöltõ munkavállalók szakmai képzésének és vizsgáztatásának, a vasúti vizsgaközpont és
képzõszervezetek mûködésének, a képzési engedély kiadásának, továbbá a vasúti jármûvezetõi gyakorlat szabályairól
szóló 19/2011. (V. 10.) NFM rendelet módosításáról szóló 5/2013. (II. 12.) NFM rendelet (a továbbiakban: módosító
rendelet2) hatálybalépésekor érvényes alapvizsgák, szakvizsgák, idõszakos vizsgák jegyzõkönyveit és mellékleteit
a módosító rendelet2 hatálybalépését követõ 6 hónapon belül átadja a vizsgaközpontnak és az adatokat a 32. §
(2) bekezdés szerinti formanyomtatványra rávezeti.”
(2) Az R. 37. §-a a következõ (12) bekezdéssel egészül ki:
„(12) A 3. melléklet alkalmazása szempontjából a mûszaki és forgalmi elméleti vasútszakmai oktatók elméleti
vasútszakmai oktatónak, a mûszaki és forgalmi gyakorlati vasútszakmai oktatók gyakorlati vasútszakmai oktatónak
minõsülnek.”

21. §

Az R. 38. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Ez a rendelet
a) – a vasúti közlekedésrõl szóló 2005. évi CLXXXIII. törvénnyel, továbbá annak 88. § (1) bekezdés g) pontja, valamint
88. § (2) bekezdés 2. és 26. pontja alapján kiadott rendelettel együtt – a transzeurópai hagyományos vasúti rendszer
forgalmi szolgálat és forgalomirányítás alrendszerével kapcsolatos kölcsönös átjárhatóságára vonatkozó mûszaki
elõírásokról szóló, 2011. május 12-i 2011/314/EU bizottsági határozat melléklet 4.6. pontjának, valamint J és
L függelékének, valamint
b) – a vasúti közlekedésrõl szóló 2005. évi CLXXXIII. törvénnyel együtt – a 2007/59/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelvvel összhangban a mozdonyvezetõk képzésében részt vevõ képzési központok elismerésére,
a mozdonyvezetõk vizsgáztatóinak elismerésére és a vizsgák szervezésére vonatkozó feltételekrõl szóló,
2011. november 22-i 2011/765/EU bizottsági határozatnak való megfelelést szolgálja.”

22. §

Az R.
a)
4. § (2) bekezdés c) pontjában a „Felnõttképzési Akkreditációs Testület” szövegrész helyébe a „Nemzeti
Munkaügyi Hivatal” szöveg,
b)
8. § (1) bekezdés a) pontjában a „vasútszakmai oktatói” szövegrész helyébe az „egy évnél nem régebbi
vasútszakmai oktatói” szöveg,
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c)

•
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8. § (2) bekezdésében a „középiskolai végzettséggel” szövegrész helyébe a „középiskolai vagy érettségi
végzettséggel” szöveg,
9. § (2) bekezdésében az „egy alkalommal részt kell vennie” szövegrész helyébe az „egy alkalommal
– a nyilvántartásba vétel évét kivéve – részt kell vennie” szöveg,
15. § (3) bekezdésében az „évente legalább egy” szövegrész helyébe az „évente – a kinevezés évét kivéve –
legalább egy” szöveg,
18. § (1) bekezdésében a „bejelentette” szövegrész helyébe a „bejelentette és a vizsga díját megfizette.” szöveg,
21. § (4) bekezdésében a „legfeljebb három alkalommal” szövegrész helyébe a „legfeljebb két alkalommal”
szöveg,
23. § (2) bekezdésében a „vasúti jármûvezetõi munkakörben” szövegrész helyébe az „országos vasúti
pályahálózaton vonatokat közlekedtetõ vasúti jármûvezetõi munkakörben” szöveg,
30. § (1) bekezdésében a „részt vettek” szövegrész helyébe a „részt vettek és a vizsgadíjuk megfizetésre került
a vizsgaközpont részére” szöveg,
37. § (10) bekezdésében az „alapvizsgával kell rendelkeznie” szövegrész helyébe az „alapvizsgával kell
rendelkeznie, majd a 22. § (1) bekezdésben elõírtakat kell alkalmazni a hatálybalépést követõen indult és
megismételt eljárásokban” szöveg

d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

lép.
23. §

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

24. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ 15. napon lép hatályba.
(2) Hatályát veszti az R. 37. § (2)–(3), (5) és (8)–(9) bekezdése.

25. §

Az R. 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
Az R. 2. mellékelte a 2. melléklet szerint módosul.
Az R. 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
Az R. 5. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.
Az R. 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

Ez a rendelet a 2007/59/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel összhangban a mozdonyvezetõk képzésében
részt vevõ képzési központok elismerésére, a mozdonyvezetõk vizsgáztatóinak elismerésére és a vizsgák szervezésére
vonatkozó feltételekrõl szóló, 2011. november 22-i 765/2011/EU bizottsági határozatnak való megfelelést szolgálja.
Németh Lászlóné s. k.,
nemzeti fejlesztési miniszter

1. melléklet az 5/2013. (II. 12.) NFM rendelethez
Az R. 1. mellékletének módosítása
(1) Az. R. 1. melléklet I. alcím 19. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„
19.

Forgalmi szolgálattevõ (fõrendelkezõ, rendelkezõ,
jelenlétes forgalmi szolgálattevõ, Gyermekvasúti
állomásfõnök)

Vonatközlekedés, továbbá a tolatás irányítása
állomáson és kijelölt szolgálati helyen.
„

(2) Az R. 1. melléklet I. alcím 33. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„
33.

Váltókezelõ (Gyermekvasúti vezetõ váltókezelõ)

A helyszíni, vagy központi állítású, valamint
gurítódombi berendezéshez tartozó váltók állítása,
ellenõrzése, õrzése, továbbá a helyi viszonyoktól
függõen esetleg gondozása, egyes helyeken a
helyhez kötött jelzõk kezelése, szükség esetén
sorompókezelés és a vonatok mozdonyvezetõinek
indításra történõ felhatalmazása megbízással.
„
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(3) Az R. 1. melléklete az I. alcím 39. pontját követõen a következõ 39/A. és 39/B. ponttal egészül ki:
„
39/A. Gyermekvasúti vonatvezetõ

A Gyermekvasúton közlekedõ vonatok közlekedése
során forgalmi tevékenység végzése. A vonatnál
szolgálatot teljesítõ vonatkísérõk forgalmi
szempontból rendelkezésre jogosult vezetõje,
szükség esetén tolatást vezet. A fékpróbát
megtartja. Figyelõ szolgálatot lát el, végzi az induló
vonatok mozdonyvezetõinek indításra történõ
felhatalmazását.
A Gyermekvasúton közlekedõ vonatok közlekedése
során – a kereskedelmi tevékenység végzésén kívül
– szükség esetén fékezési, figyelési és fedezési
feladatokat is ellát.

39/B. Gyermekvasúti vezetõ jegyvizsgáló

„

2. melléklet az 5/2013. (II. 12.) NFM rendelethez
Az R. 2. mellékletének módosítása
(1) Az R. 2. melléklet I. alcím 19. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„
19.

Forgalmi szolgálattevõ
(Gyermekvasúti forgalmi állomásfõnök)

30

26

4

3
„

(2) Az R. 2. melléklet I. alcím 33. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„
33.

Váltókezelõ (Gyermekvasúti vezetõ
váltókezelõ)

15

13

2

6
„

(3) Az R. 2. melléklete az I. alcím 39. pontját követõen a következõ 39/A. és 39/B. ponttal egészül ki:
„
39/A. Gyermekvasúti vonatvezetõ
39/B . Gyermekvasúti vezetõ jegyvizsgáló

15
15

13
13

2
2

6
6
„
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3. melléklet az 5/2013. (II. 12.) NFM rendelethez
„3. melléklet a 19/2011. (V.10.) NFM rendelethez

A vasúti közlekedés biztonságával összefüggĘ képzések, a képzésben való részvétel feltételei, az alapképzés témakörei, a hatósági, helyi
vizsgák vizsgatevékenységei, témakörei, a vizsgáztatás feltételei, a képzéssel betölthetĘ munkakörök

•

Sorszám

A

1.

B

Képzés
Általános forgalmi

C
A képzésben való
részvétel feltételei
Betöltött 18. életév
Középiskolai végzettség

D

Az alapképzés témakörei
A vasúti közlekedés biztonságával
összefüggĘ témakörök:
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
3. Pályavasúti berendezés
ismeretek (villamos felsĘvezetéki
berendezés kezelési ismeretek)
KiegészítĘ témakörök:
- TĦzvédelmi ismeretek
- Egészségügyi ismeretek
- Környezetvédelmi ismeretek
- Munkavédelmi ismeretek
- Pályavasúti berendezés
ismeretek (távközlĘ-,
biztosítóberendezés-)

E
Hatósági vizsga
vizsgatevékenységek,
témakörök
Elméleti:
Írásbeli, szóbeli
Jelzési ismeretek
Forgalmi ismeretek
Írásbeli
Villamos felsĘvezetéki
berendezés kezelési
ismeretek

F
Vizsgáztatás
típusa/
vizsgáztatásra
jogosult
Elméleti:
Vizsgabizottság:
1 fĘ vizsgabiztos
(a vizsga elnöke,
forgalmi),
1 fĘ vizsgabiztos
(mĦszaki)

G
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I. A vasúti pályahálózat üzemeltetésével, mĦködtetésével kapcsolatos alapképzések

BetölthetĘ munkakörök
megnevezése
- Forgalmi üzemmérnök,
- Forgalmi technológus,
- Különleges szabályozást
igénylĘ küldemények irányítója,
- Személyszállítási fĘirányító,
- Személyszállítási üzemeltetési
vezetĘ,
- Személyszállítási technológus,
- ÁllomáskezelĘ,
- 4., 5., 6., 7., 8., 9., 15., 16, 17.
sorszám alatt felsorolt
munkakörök, amennyiben a
képzésben való részvétel
feltételei teljesülnek,
- Árutovábbítási üzemirányító,
- Területi vontatási szolgáltatási
központvezetĘ,
- Vontatási szolgáltatási
telephelyvezetĘ,
- Területi vontatási vezetĘ,
- Vontatási reszortos,
- Vontatási (gépészeti) vonalellenĘr,
- Vontatási vezetĘmérnök,
- Területi vontatási fĘirányító
1633
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Sorszám

A

B

Képzés

C
A képzésben való
részvétel feltételei
-

2.

Önállósító forgalmi

Általános forgalmi
vizsga

D

Az alapképzés témakörei
A vasúti közlekedés biztonságával
összefüggĘ témakörök:
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
3. Pályavasúti berendezés
ismeretek
(Biztosítóberendezés kezelési
ismeretek)
4. Gyakorlati ismeretek (160
óra oktató forgalmi
szolgálattevĘ felügyelete
melletti gyakorlati
munkavégzés)

E
Hatósági vizsga
vizsgatevékenységek,
témakörök
Elméleti:
Írásbeli, szóbeli
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek

F
Vizsgáztatás
típusa/
vizsgáztatásra
jogosult
Elméleti:
Vizsgabizottság:
1 fĘ vizsgabiztos
(a vizsga elnöke,
forgalmi),
1 fĘ vizsgabiztos
(forgalmi),

G
BetölthetĘ munkakörök
megnevezése
-
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-

Forgalmi csomóponti vezetĘ,
Forgalmi koordinátor,
ÁllomásfĘnök I-III.,
TérfĘnök,
Hálózati fĘ-üzemirányító,
TervezĘ fĘirányító,
Területi fĘ-üzemirányító,
Rendkívüli helyzeteket
kezelĘ irányító,
Forgalmi vonalirányító,
KÖFI irányító,
KÖFE irányító,
Forgalmi szolgálattevĘ,
KülsĘ forgalmi
szolgálattevĘ,
Naplózó forgalmi
szolgálattevĘ,
MEFI irányító,
MERÁFI irányító,
Ügyeletes tiszt (forgalmi),
1., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 15.,
16., 17. sorszám alatt
felsorolt munkakörök,
amennyiben a képzésben
való részvétel feltételei
teljesülnek
Gyermekvasúti forgalmi
állomásfĘnök

•
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Sorszám
5.

Vasútüzem vezetĘ

Vonat fel- és átvevĘ

Vonali tolatásvezetĘ

A képzésben való
részvétel feltételei

D

Az alapképzés témakörei

E
Hatósági vizsga
vizsgatevékenységek,
témakörök

Vizsgáztatás
típusa/
vizsgáztatásra
jogosult

G
BetölthetĘ munkakörök
megnevezése

- Általános forgalmi
vizsga,
Biztosítóberendezés
üzemeltetése esetén:
Önállósító forgalmi
vizsga.

A vasúti közlekedés biztonságával
összefüggĘ témakörök
1. Üzemeltetési ismeretek
KiegészítĘ témakörök
– Jogi ismeretek

(forgalmi)

- Betöltött 18. életév
- Szakiskolai végzettség

A vasúti közlekedés biztonságával Elméleti:
Írásbeli, szóbeli
összefüggĘ témakörök:
1. Jelzési ismeretek
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
2. Forgalmi ismeretek

Elméleti:
Vizsgabizottság:
1 fĘ vizsgabiztos
(a vizsga elnöke,
forgalmi),
1 fĘ vizsgabiztos
(forgalmi)

- Vonat fel- és átvevĘ

Elméleti:
Vizsgabizottság:
1 fĘ vizsgabiztos
(a vizsga elnöke,
forgalmi),
1 fĘ vizsgabiztos
(forgalmi),

-

- Betöltött 18. életév
- Szakiskolai végzettség
- 160 óra igazolt
kocsirendezĘi gyakorlat

Elméleti:
Írásbeli, szóbeli
1. Üzemeltetési ismeretek

F

KiegészítĘ témakörök:
í TĦzvédelmi ismeretek
í Egészségügyi ismeretek
í Környezetvédelmi ismeretek
í Munkavédelmi ismeretek
í Pályavasúti berendezés
ismeretek (TávközlĘberendezés kezelési
ismeretek)
A vasúti közlekedés biztonságával Elméleti:
összefüggĘ témakörök:
Írásbeli, szóbeli
1. Jelzési ismeretek
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
3. Pályavasúti berendezés
ismeretek
(Biztosítóberendezés kezelési
ismeretek *)

Elméleti:
Vizsgabizottság:

- Vasútüzem vezetĘ

1 fĘ vizsgabiztos
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4.

Képzés

C

•

3.

B
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A

1 fĘ vizsgabiztos
(mĦszaki)

Vonali tolatásvezetĘ,
Kocsimester (forgalmi),
TolatásvezetĘ,
GurításvezetĘ,
6., 7. sorszám alatt felsorolt
munkakörök
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Sorszám

A

6.

Képzés

TolatásvezetĘ,
GurításvezetĘ

KocsirendezĘ, Saruzó,

A képzésben való
részvétel feltételei

- Betöltött 18. életév
- Szakiskolai végzettség
- 480 óra igazolt
kocsirendezĘi gyakorlat

- Betöltött 18. életév
- Alapfokú iskolai
végzettség

D

Az alapképzés témakörei
KiegészítĘ témakörök:
í TĦzvédelmi ismeretek
í Egészségügyi ismeretek
í Környezetvédelmi ismeretek
í Munkavédelmi ismeretek
í Pályavasúti berendezés
ismeretek (TávközlĘ
berendezés kezelési
ismeretek,
í Gurítódombi berendezés
kezelési ismeretek
A vasúti közlekedés biztonságával
összefüggĘ témakörök:
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
3. Pályavasúti berendezés
ismeretek (TávközlĘ
berendezés kezelési ismeretek,
Biztosítóberendezés kezelési
ismeretek *)
4. Gurítódombi berendezés
kezelési ismeretek *

E
Hatósági vizsga
vizsgatevékenységek,
témakörök

Elméleti:
Írásbeli, szóbeli
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
3. Biztosítóberendezés
kezelési ismeretek **

KiegészítĘ témakörök:
í TĦzvédelmi ismeretek
í Egészségügyi ismeretek
í Környezetvédelmi ismeretek
Munkavédelmi ismeretek
A vasúti közlekedés biztonságával Elméleti:
összefüggĘ témakörök:
Írásbeli, szóbeli
1. Jelzési ismeretek
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
2. Forgalmi ismeretek

F
Vizsgáztatás
típusa/
vizsgáztatásra
jogosult

G
BetölthetĘ munkakörök
megnevezése

-

Kocsimester (forgalmi),
TolatásvezetĘ,
GurításvezetĘ,
7. sorszám alatt felsorolt
munkakörök

Elméleti:
Vizsgabizottság:
1 fĘ vizsgabiztos
(a vizsga elnöke,
forgalmi),

-

Vonali kocsirendezĘ,
KocsirendezĘ,
Saruzó,
FékezĘ,
Vágányfék kezelĘ,
Vontatási telepi rendezĘ,
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Elméleti:
Vizsgabizottság:
1 fĘ vizsgabiztos
(a vizsga elnöke,
forgalmi),
1 fĘ vizsgabiztos
(mĦszaki)

•

Vonali kocsirendezĘ,
SzállítmánykísérĘ

C

MAGYAR KÖZLÖNY

7.

B

VáltókezelĘ

TérközĘr, VonatjelentĘĘr,
SorompókezelĘ,
JelzĘĘr,
Biztosítóberendezési
mĦszerész,

Sorszám

A képzésben való
részvétel feltételei

- Betöltött 18. életév
- Középiskolai végzettség

- Betöltött 18 életév
- Alapfokú iskolai
végzettség
- Biztosítóberendezési
mĦszerész,
biztosítóberendezési
lakatos, felsĘvezeték

D

Az alapképzés témakörei

E
Hatósági vizsga
vizsgatevékenységek,
témakörök

KiegészítĘ témakörök:
– TĦzvédelmi ismeretek
– Egészségügyi ismeretek
– Környezetvédelmi ismeretek
– Munkavédelmi ismeretek
– Pályavasúti berendezés
ismeretek (TávközlĘberendezés kezelési
ismeretek)
A vasúti közlekedés biztonságával Elméleti:
Írásbeli, szóbeli
összefüggĘ témakörök:
1. Jelzési ismeretek
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
3. Pályavasúti berendezés
ismeretek
(Biztosítóberendezés kezelési
ismeretek)
KiegészítĘ témakörök:
– TĦzvédelmi ismeretek
– Egészségügyi ismeretek
– Környezetvédelmi ismeretek
– Munkavédelmi ismeretek
– Pályavasúti berendezés
ismeretek (TávközlĘberendezés kezelési
ismeretek,
A vasúti közlekedés biztonságával Elméleti:
összefüggĘ témakörök:
Írásbeli, szóbeli
1. Jelzési ismeretek
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
3. Pályavasúti berendezés
ismeretek
(Biztosítóberendezés kezelési

F
Vizsgáztatás
típusa/
vizsgáztatásra
jogosult

G
BetölthetĘ munkakörök
megnevezése

1 fĘ vizsgabiztos
(forgalmi)

- Vontatási telepi váltókezelĘ,
- SzállítmánykísérĘ

Elméleti:
1 fĘ vizsgabiztos
(forgalmi),

- VáltókezelĘ,
- VezetĘ váltókezelĘ,
- VáltóellenĘrzés megtartására
jogosult biztosítóberendezési
mĦszerész
- Gyermekvasúti vezetĘ
váltókezelĘ

Elméleti:
1 fĘ vizsgabiztos
(forgalmi),

-
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9.

Képzés

C

•

8.

B

MAGYAR KÖZLÖNY

A

ÚtsorompókezelĘ,
TérközĘr,
VonatjelentĘ-Ęr,
JelzĘĘr,
Biztosítóberendezési
mĦszerész,
- Biztosítóberendezési lakatos,

1637

1638

Sorszám

A

B

Képzés
Biztosítóberendezési
lakatos, FelsĘvezeték
szerelĘ

10.

EgyszerĦsített forgalmi
alapképzés
(távközlĘ-, erĘsáramú-,
biztosítóberendezésés pálya szakszolgálat)

C
A képzésben való
részvétel feltételei
szerelĘ részére:
szakterületnek megfelelĘ
szakirányú végzettség.

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

D

Az alapképzés témakörei

E
Hatósági vizsga
vizsgatevékenységek,
témakörök

F
Vizsgáztatás
típusa/
vizsgáztatásra
jogosult

ismeretek (kivéve
biztosítóberendezési
mĦszerész,
biztosítóberendezési lakatos)
KiegészítĘ témakörök:
– TĦzvédelmi ismeretek
– Egészségügyi ismeretek
– Környezetvédelmi ismeretek
– Munkavédelmi ismeretek
– Pályavasúti berendezés
ismeretek (TávközlĘberendezés kezelési
ismeretek,
A vasúti közlekedés biztonságával Elméleti:
Írásbeli, szóbeli
összefüggĘ témakörök:
1. Jelzési ismeretek
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
3. Villamos felsĘvezetéki
3. Pályavasúti berendezés
berendezés kezelési
ismeretek (Villamos
ismeretek (kivéve a
felsĘvezetéki berendezés
Villamos felsĘvezetéki
kezelési ismeretek (kivéve a
szakszolgálat)
villamos felsĘvezetéki
szakszolgálat)

BetölthetĘ munkakörök
megnevezése
- FelsĘvezeték szerelĘ.

Elméleti:
Vizsgabizottság:
1 fĘ vizsgabiztos
(a vizsga elnöke,
forgalmi),
1 fĘ vizsgabiztos
(mĦszaki)

•
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- TEB VezetĘmérnök,
- TEB szakaszmérnök,
- Technológiai
rendszerszakértĘ,
- Biztosítóberendezési
vonalellenĘr,
- TávközlĘmester (beosztott
távközlĘmester),
- Blokkmester (beosztott
blokkmester),
- Területi biztosítóberendezési
diszpécser,
- Biztosítóberendezési
mĦvezetĘ,
- 8. sorszám alatt felsorolt
munkakörök,
- Területi távközlĘ diszpécser,
- ErĘsáramú mester
(erĘsáramú beosztott
mester),

MAGYAR KÖZLÖNY

KiegészítĘ témakörök:
– TĦzvédelmi ismeretek
– Egészségügyi ismeretek
– Környezetvédelmi ismeretek
– Munkavédelmi ismeretek
– Pályavasúti berendezés
ismeretek (TávközlĘ
berendezés kezelési
ismeretek,

G

A képzésben való
részvétel feltételei

D

Az alapképzés témakörei

E
Hatósági vizsga
vizsgatevékenységek,
témakörök

F
Vizsgáztatás
típusa/
vizsgáztatásra
jogosult

biztosítóberendezés
berendezés kezelési
ismeretek (csak erĘsáramúés pálya szakszolgálat
részére),

11.

12.

Vasúti munkavezetĘ,
Vonalgondozó

VezetĘ jegyvizsgáló
(belföldi, nemzetközi)

- Betöltött 18. életév
- Alapfokú iskolai
végzettség

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

A vasúti közlekedés biztonságával Elméleti:
Írásbeli, szóbeli
összefüggĘ témakörök:
1. Jelzési ismeretek
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
KiegészítĘ témakörök:
– TĦzvédelmi ismeretek
– Egészségügyi ismeretek
– Környezetvédelmi ismeretek
– Munkavédelmi ismeretek
– Pályavasúti berendezés
ismeretek (TávközlĘberendezés kezelési
ismeretek)
A vasúti közlekedés biztonságával Elméleti:
összefüggĘ témakörök:
Írásbeli, szóbeli
1. Jelzési ismeretek
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
3. Pályavasúti berendezés
ismeretek
(Biztosítóberendezés kezelési
ismeretek)

Elméleti:
1 fĘ vizsgabiztos
(forgalmi)

Elméleti:
Vizsgabizottság:
1 fĘ vizsgabiztos
(a vizsga elnöke,
forgalmi),
1 fĘ vizsgabiztos
(forgalmi),

G
BetölthetĘ munkakörök
megnevezése
- ErĘsáramú mĦvezetĘ,
- Elektrikus, elektrikus
diszpécser,
- VezetĘmérnök (pályás),
- Szakaszmérnök (pályás),
- FĘpályamester,
- Pályamester,
- VonalkezelĘ,
- Technikus,
- Diszpécser (pályás).
- Vasúti munkavezetĘ,
- Vonalgondozó,
- ElĘmunkás,
- JelzĘĘr.
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Képzés

C

•

Sorszám

B
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A

- VezetĘ jegyvizsgáló
(belföldi, nemzetközi)
- 12. sorszám alatt felsorolt
munkakörök

1639

1640

Sorszám

A

13.

Képzés

Jegyvizsgáló
(belföldi, nemzetközi)

Kocsivizsgáló
alapképzés

C
A képzésben való
részvétel feltételei

- Betöltött 18. életév
- Középiskolai végzettség

- Betöltött 18. életév
- Középiskolai végzettség
vagy mĦszaki szakiskolai
végzettség

D

Az alapképzés témakörei

E
Hatósági vizsga
vizsgatevékenységek,
témakörök

KiegészítĘ témakörök:
– TĦzvédelmi ismeretek
– Egészségügyi ismeretek
– Környezetvédelmi ismeretek
– Munkavédelmi ismeretek
– Pályavasúti berendezés
ismeretek (TávközlĘberendezés kezelési
ismeretek,
A vasúti közlekedés biztonságával Elméleti:
Írásbeli, szóbeli
összefüggĘ témakörök:
1. Jelzési ismeretek
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
KiegészítĘ témakörök:
– TĦzvédelmi ismeretek
– Egészségügyi ismeretek
– Környezetvédelmi ismeretek
– Munkavédelmi ismeretek
– Pályavasúti berendezés
ismeretek (TávközlĘberendezés kezelési
ismeretek)
– Általános ismeret a
személyszállító jármĦvekre.
A vasúti közlekedés biztonságával Elméleti:
összefüggĘ témakörök:
Írásbeli, szóbeli
1. JármĦszerkezeti ismeretek
1. Jelzési ismeretek
2. MĦszaki kocsi-üzemeltetési
2. Forgalmi ismeretek
ismeretek
3. JármĦszerkezeti
ismeretek
3. Jelzési ismeretek
4. Forgalmi ismeretek

F
Vizsgáztatás
típusa/
vizsgáztatásra
jogosult

Elméleti:
Vizsgabizottság:
1 fĘ vizsgabiztos
(a vizsga elnöke,
forgalmi),
1 fĘ vizsgabiztos

G
BetölthetĘ munkakörök
megnevezése

- Jegyvizsgáló (belföldi,
nemzetközi),
- vonatkezelĘ-levelezĘ, kirakó-

(forgalmi)

Elméleti:
Vizsgabizottság:
1 fĘ vizsgabiztos
(a vizsga elnöke,
forgalmi),
1 fĘ vizsgabiztos
(mĦszaki)

-

Kocsivizsgáló,
Féklakatos,
Villamos fĦtési lakatos,
MĦvezetĘ (kocsivizsgáló),
TengelyátszerelĘ

MAGYAR KÖZLÖNY

14.

B

•
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EgyszerĦsített forgalmi
alapképzés
(árufuvarozási
szolgáltatás)

EgyszerĦsített forgalmi
alapképzés
(gépészeti szolgáltatás)

Sorszám

A képzésben való
részvétel feltételei

- Betöltött 18. életév
- Középiskolai végzettség

- Betöltött 18. életév
- Középiskolai végzettség

D

E

KiegészítĘ témakörök:
– TĦzvédelmi ismeretek
– Egészségügyi ismeretek
– Környezetvédelmi ismeretek
– Munkavédelmi ismeretek
– Pályavasúti berendezés
ismeretek (TávközlĘberendezés kezelési
ismeretek,
Biztosítóberendezés kezelési
ismeretek,
A vasúti közlekedés biztonságával
összefüggĘ témakörök:
a. Jelzési ismeretek
b. Forgalmi ismeretek
c. Pályavasúti berendezés

G

Hatósági vizsga
vizsgatevékenységek,
témakörök

Vizsgáztatás
típusa/
vizsgáztatásra
jogosult

Gyakorlati:
MĦszaki kocsiüzemeltetési ismeretek

Gyakorlati:
1 fĘ Vizsgabiztos
(mĦszaki)

Elméleti:
Írásbeli, szóbeli
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
3. Villamos felsĘvezetéki
berendezés kezelési
ismeretek

Elméleti:
Vizsgabizottság:
1 fĘ vizsgabiztos
(a vizsga elnöke,
forgalmi),
1 fĘ vizsgabiztos,
(mĦszaki)

- Raktárnok
- Árufuvarozási fĘnök
- Állomási operatív
koordinátor (árufuvarozás)

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

Elméleti:
Vizsgabizottság:
1 fĘ vizsgabiztos
(a vizsga elnöke,
forgalmi),

- JármĦfenntartási vezetĘ,
- JármĦfenntartási
vezetĘmérnök,
- Kocsivizsgálati vezetĘ,
- Kocsivizsgálati

Az alapképzés témakörei
KiegészítĘ témakörök:
í TĦzvédelmi ismeretek
í Egészségügyi ismeretek
í Környezetvédelmi ismeretek
í Munkavédelmi ismeretek
í Pályavasúti berendezés
ismeretek (TávközlĘberendezés kezelési
ismeretek)
A vasúti közlekedés biztonságával
összefüggĘ témakörök:
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
3. Pályavasúti berendezés
ismeretek (Villamos
felsĘvezetéki berendezés
kezelési ismeretek)

F

1.

BetölthetĘ munkakörök
megnevezése
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16.

Képzés

C

•

15.

B
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A

1641

1642

Sorszám

A

B

Képzés

C
A képzésben való
részvétel feltételei

D

Gyermekvasúti
vonatkísérĘ

- Betöltött 20. életév,
- Középiskolai végzettség

- Betöltött 18. életév,
- Középiskolai végzettség

G

Vizsgáztatás
típusa/
vizsgáztatásra
jogosult

berendezés kezelési
ismeretek

1 fĘ vizsgabiztos,
(mĦszaki)

KiegészítĘ témakörök:
– TĦzvédelmi ismeretek
– Egészségügyi ismeretek
– Környezetvédelmi ismeretek
– Munkavédelmi ismeretek
Vasúti közlekedés biztonságával
összefüggĘ témakörök:
1. Jelzési Ismeretek.
2. Forgalmi Ismeretek.

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

Elméleti:
1 fĘ vizsgabiztos
(forgalmi)

- Mozdonyfelvigyázó,
- KülsĘs mozdonyfelvigyázó,
- Gépészeti diszpécser

KiegészítĘ témakörök:
í TĦzvédelmi ismeretek
í Egészségügyi ismeretek
í Környezetvédelmi
ismeretek
í Munkavédelmi ismeretek
í Pályavasúti berendezés
ismeretek (TávközlĘ
berendezés kezelési
ismeretek)
A vasúti közlekedés biztonságával
összefüggĘ témakörök:
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
3. Pályavasúti berendezés
ismeretek

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

Elméleti:
Vizsgabizottság:
1 fĘ vizsgabiztos
(a vizsga elnöke,
forgalmi),
1 fĘ vizsgabiztos,
(mĦszaki)

- Gyermekvasúti vonatkísérĘ
- Gyermekvasúti vonatvezetĘ
- Gyermekvasúti vezetĘ
jegyvizsgáló

Az alapképzés témakörei

BetölthetĘ munkakörök
megnevezése
vezetĘmérnök,

MAGYAR KÖZLÖNY

18.

Mozdonyfelvigyázó

F

Hatósági vizsga
vizsgatevékenységek,
témakörök

ismeretek (TávközlĘberendezés kezelési ismeretek,
Biztosítóberendezés kezelési
ismeretek, Villamos
felsĘvezetéki berendezés
kezelési ismeretek)

17.

E

•
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C

Képzés

Az alapképzés témakörei

E
Hatósági vizsga
vizsgatevékenységek,
témakörök

F

G

Vizsgáztatás
típusa/
vizsgáztatásra
jogosult

BetölthetĘ munkakörök
megnevezése

F

G

KiegészítĘ témakörök:
– TĦzvédelmi ismeretek
– Egészségügyi ismeretek
– Környezetvédelmi ismeretek
– Munkavédelmi ismeretek

2013. évi 21. szám

A képzésben való
részvétel feltételei

D

•

Sorszám

B

MAGYAR KÖZLÖNY

A

II. ElĘvárosi és helyi vasúti pályahálózat
II. 1. ElĘvárosi vasúti pályahálózat
A
Sorszám

1.

B

Képzés

Általános forgalmi

C

A képzésben való
részvétel feltételei
- Betöltött 18. életév
- Középiskolai végzettség

D

Az alapképzés témakörei

E
Hatósági vizsga
vizsgatevékenységek,
témakörök

A vasúti közlekedés biztonságával Elméleti:
Írásbeli, szóbeli
összefüggĘ témakörök:
1. Jelzési ismeretek
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
3. Villamos felsĘvezetéki
3. Pályavasúti berendezés
berendezés kezelési
ismeretek ( Villamos
ismeretek
felsĘvezetéki berendezés
kezelési ismeretek)
KiegészítĘ témakörök:
– TĦzvédelmi ismeretek
– Egészségügyi ismeretek

Vizsgáztatás
típusa /
vizsgáztatásra
jogosult
Elméleti:
Vizsgabizottság:
1 fĘ vizsgabiztos
(a vizsga elnöke,
forgalmi),
1 fĘ vizsgabiztos
(mĦszaki)

BetölthetĘ munkakörök
megnevezése
í
-

Forgalmi fĘmérnök,
ÜzemvezetĘ,
Szakszolgálat-vezetĘ,
Forgalmi csoportvezetĘ,
Naplózó,
3., 4., 5., 6. 7. 8. sorszám
alatt felsorolt munkakörök
- amennyiben a képzésben
való részvétel feltételei
teljesülnek-.
- Biztosítóberendezési
diszpécser,

1643

1644

A
Sorszám

B

Képzés

C

A képzésben való
részvétel feltételei

D

Az alapképzés témakörei
–
–
–

2.

VáltókezelĘ

- Általános forgalmi vizsga

- Betöltött 18. életév
- Alapfokú iskolai
végzettség

Hatósági vizsga
vizsgatevékenységek,
témakörök

F
Vizsgáztatás
típusa /
vizsgáztatásra
jogosult

Környezetvédelmi ismeretek
Munkavédelmi ismeretek
Pályavasúti berendezés
ismeretek (TávközlĘberendezés kezelési
ismeretek,
Biztosítóberendezés kezelési
ismeretek,

BetölthetĘ munkakörök
megnevezése
-

Elméleti:
1 fĘ vizsgabiztos
(forgalmi)

-

Elméleti:
1 fĘ vizsgabiztos
(forgalmi)

TávközlĘ diszpécser,
Energia diszpécser,
Energia operátor,
Pályás szakszolgálat,
szolgálatvezetĘ,
Pályás szakszolgálat,
üzemvezetĘ,
Pályás szakszolgálat,
technikus
Üzemegységi diszpécser,
Központi forgalomirányító
(KÖFI),
Forgalmi szolgálattevĘ,
1., 3., 4., 5., 6., 7., 8. sorszám
alatt felsorolt munkakörök
- amennyiben a képzésben
való részvétel feltételei
teljesülnek.

- VáltókezelĘ

•

A vasúti közlekedés biztonságával Elméleti:
összefüggĘ témakörök:
Írásbeli, szóbeli
1. Jelzési ismeretek
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
3. Pályavasúti berendezés
ismeretek
(Biztosítóberendezés kezelési
ismeretek)
4. Gyakorlati ismeretek (160 óra
oktató forgalmi szolgálattevĘ
felügyelete melletti gyakorlati
munkavégzés)
A vasúti közlekedés biztonságával Elméleti:
összefüggĘ témakörök:
Írásbeli, szóbeli
1. Jelzési ismeretek
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
3. Pályavasúti berendezés
ismeretek
(Biztosítóberendezés kezelési
ismeretek, Villamos
felsĘvezetéki berendezés
kezelési ismeretek)

G
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3.

Önállósító
forgalmi

E
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TérközĘr,
VonatjelentĘ-Ęr,
Szükség
vonatjelentĘ-Ęr,
SorompókezelĘ,
JelzĘĘr,
Biztosítóberendezési
mĦszerész,
Biztosítóberendezési
lakatos,
TávközlĘ
mĦszerész.

A képzésben való
részvétel feltételei

- Betöltött 18. életév
- Alapfokú iskolai
végzettség
- Biztosítóberendezési
mĦszerész,
biztosítóberendezési
lakatos, távközlĘ
mĦszerész részére:
szakterületnek megfelelĘ
szakirányú végzettség

D

Az alapképzés témakörei

E
Hatósági vizsga
vizsgatevékenységek,
témakörök

KiegészítĘ témakörök:
– TĦzvédelmi ismeretek
– Egészségügyi ismeretek
– Környezetvédelmi ismeretek
– Munkavédelmi ismeretek
– Pályavasúti berendezés
ismeretek (TávközlĘberendezés kezelési
ismeretek,
A vasúti közlekedés biztonságával Elméleti:
Írásbeli, szóbeli
összefüggĘ témakörök:
1. Jelzési ismeretek
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
3. Pályavasúti berendezés
ismeretek
(Biztosítóberendezés kezelési
ismeretek (kivéve
biztosítóberendezési
mĦszerész,
biztosítóberendezési lakatos))

F
Vizsgáztatás
típusa /
vizsgáztatásra
jogosult

Elméleti:
1 fĘ vizsgabiztos
(forgalmi)

G

BetölthetĘ munkakörök
megnevezése
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4.

Képzés

C

•

Sorszám

B

MAGYAR KÖZLÖNY

A

SorompókezelĘ,
TérközĘr,
VonatjelentĘ-Ęr,
Szükség vonatjelentĘ-Ęr,
JelzĘĘr,
Biztosítóberendezési
mĦszerész,
- Biztosítóberendezési lakatos,
- TávközlĘ mĦszerész
-

KiegészítĘ témakörök:
í TĦzvédelmi ismeretek
í Egészségügyi ismeretek
í Környezetvédelmi ismeretek
í Munkavédelmi ismeretek
í Pályavasúti berendezés
ismeretek (TávközlĘberendezés kezelési
ismeretek (kivéve távközlĘ
mĦszerész),

1645

1646

A
Sorszám

5.

6.

Képzés

TolatásvezetĘ

VezetĘjegyvizsgáló,
Jegyvizsgáló

VonatvezetĘ,
MĦszaki irányító

C

A képzésben való
részvétel feltételei
- Betöltött 18. életév
- Alapfokú iskolai
végzettség

- Betöltött 18. életév
- Alapfokú iskolai
végzettség

Az alapképzés témakörei

E
Hatósági vizsga
vizsgatevékenységek,
témakörök

A vasúti közlekedés biztonságával Elméleti:
Írásbeli, szóbeli
összefüggĘ témakörök:
1. Jelzési ismeretek
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
KiegészítĘ témakörök:
– TĦzvédelmi ismeretek
– Egészségügyi ismeretek
– Környezetvédelmi ismeretek
– Munkavédelmi ismeretek
– Pályavasúti berendezés
ismeretek (TávközlĘberendezés kezelési
ismeretek)
A vasúti közlekedés biztonságával Elméleti:
Írásbeli, szóbeli
összefüggĘ témakörök:
1. Jelzési ismeretek
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
2. Forgalmi ismeretek

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

Vizsgáztatás
típusa /
vizsgáztatásra
jogosult

G

BetölthetĘ munkakörök
megnevezése

Elméleti:
1 fĘ vizsgabiztos
(forgalmi)

- TolatásvezetĘ,
- KocsirendezĘ

Elméleti:
1 fĘ vizsgabiztos
(forgalmi)

- VezetĘ-jegyvizsgáló,
- Jegyvizsgáló

Elméleti:
Vizsgabizottság:
1 fĘ vizsgabiztos
(forgalmi)

- VonatvezetĘ,
- MĦszaki irányító

2013. évi 21. szám

KiegészítĘ témakörök:
– TĦzvédelmi ismeretek
– Egészségügyi ismeretek
– Környezetvédelmi ismeretek
– Munkavédelmi ismeretek
– Pályavasúti berendezés
ismeretek (TávközlĘberendezés kezelési
ismeretek)
A vasúti közlekedés biztonságával
összefüggĘ témakörök:
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek

F

•

- Betöltött 18. életév
- Alapfokú iskolai
végzettség

D

MAGYAR KÖZLÖNY

7.

B

EgyszerĦsített
forgalmi alapképzés
(távközlĘ-, villamos
felsĘvezetéki-,
biztosítóberendezési-,
pálya szakszolgálat)

A képzésben való
részvétel feltételei

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

D

Az alapképzés témakörei

E
Hatósági vizsga
vizsgatevékenységek,
témakörök

KiegészítĘ témakörök:
– TĦzvédelmi ismeretek
– Egészségügyi ismeretek
– Környezetvédelmi ismeretek
– Munkavédelmi ismeretek
– Pályavasúti berendezés
ismeretek (TávközlĘberendezés kezelési
ismeretek)
A vasúti közlekedés biztonságával Elméleti:
Írásbeli, szóbeli
összefüggĘ témakörök:
1. Jelzési ismeretek
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
3. Villamos felsĘvezetéki
3. Pályavasúti berendezés
berendezés kezelési
ismeretek (Villamos
ismeretek (kivéve a
felsĘvezetéki berendezés
villamos felsĘvezetéki
kezelési ismeretek (kivéve a
szakszolgálat)
villamos felsĘvezetéki
szakszolgálat))
KiegészítĘ témakörök:
– TĦzvédelmi ismeretek
– Egészségügyi ismeretek
– Környezetvédelmi ismeretek
– Munkavédelmi ismeretek
– Pályavasúti berendezés
ismeretek (TávközlĘ
berendezés kezelési,
biztosítóberendezés kezelési
ismeretek (csak villamos
felsĘvezetéki- és pálya
szakszolgálat részére),

F
Vizsgáztatás
típusa /
vizsgáztatásra
jogosult

Elméleti:
Vizsgabizottság:
1 fĘ vizsgabiztos
(a vizsga elnöke,
forgalmi),
1 fĘ vizsgabiztos
(mĦszaki)

G

BetölthetĘ munkakörök
megnevezése
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8.

Képzés

C

•

Sorszám

B

MAGYAR KÖZLÖNY

A

- TávközlĘmester,
- Blokkmester (beosztott
blokkmester),
- Biztosítóberendezési
mĦvezetĘ,
- Elektrikus,
- Pályamester,
- Pályás szakszolgálat,
készenlétes,
- Pályás szakszolgálat,
mĦvezetĘ,
- Villamos felsĘvezetéki
mĦvezetĘ

1647

1648

A
Sorszám

9.

B

Képzés
Vasúti
munkavezetĘ,
Vonalgondozó

C

A képzésben való
részvétel feltételei
- Betöltött 18. életév
- Szakiskolai képesítés

D

E

Az alapképzés témakörei

Hatósági vizsga
vizsgatevékenységek,
témakörök

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

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

F
Vizsgáztatás
típusa /
vizsgáztatásra
jogosult
Elméleti:
1 fĘ vizsgabiztos
(forgalmi)

G

BetölthetĘ munkakörök
megnevezése
- Vasúti munkavezetĘ,
- Vonalgondozó,
- ElĘmunkás

KiegészítĘ témakörök:
– TĦzvédelmi ismeretek
– Egészségügyi ismeretek
– Környezetvédelmi ismeretek
– Munkavédelmi ismeretek
– Pályavasúti berendezés
ismeretek (TávközlĘberendezés kezelési
ismeretek)

MAGYAR KÖZLÖNY

•
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MAGYAR KÖZLÖNY

II.2. Helyi vasúti pályahálózat

Sorszám
1.

2.

B

Képzés
Forgalmi
diszpécser

VáltóĘr

C

A képzésben való
részvétel feltételei
- Betöltött 18. életév
- Középiskolai végzettség,
vagy szakirányú
szakiskolai képesítés
- Villamos meghajtású
közúti vasúti
jármĦvezetĘi engedély

- Betöltött 18. életév
- Alapfokú iskolai
végzettség

D

Az alapképzés témakörei

E
Hatósági vizsga
vizsgatevékenységek,
témakörök

A vasúti közlekedés biztonságával Elméleti:
Írásbeli, szóbeli
összefüggĘ témakörök:
1. Jelzési ismeretek
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
3. Közlekedési ismeretek
3. Közlekedési ismeret
(KRESZ)
(KRESZ)
4. Villamos felsĘvezetéki
4. Pályavasúti berendezés
berendezés kezelési
ismeretek
ismeretek
(Biztosítóberendezés kezelési
ismeretek, Villamos
felsĘvezetéki berendezés
kezelési ismeretek)
KiegészítĘ témakörök:
– TĦzvédelmi ismeretek
– Egészségügyi ismeretek
– Környezetvédelmi ismeretek
– Munkavédelmi ismeretek
– Pályavasúti berendezés
ismeretek (TávközlĘberendezés kezelési
ismeretek,
A vasúti közlekedés biztonságával Elméleti:
összefüggĘ témakörök:
Írásbeli, szóbeli
1. Jelzési ismeretek
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
2. Forgalmi ismeretek

F
Vizsgáztatás
típusa /
vizsgáztatásra
jogosult

G
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A

•

II.2.1. Közúti villamos vasúti pályahálózat

BetölthetĘ munkakörök
megnevezése

Elméleti:
Vizsgabizottság:
1 fĘ vizsgabiztos
(a vizsga elnöke,
forgalmi),
1 fĘ vizsgabiztos
(mĦszaki)

- Forgalmi diszpécser,
- Forgalmi fĘmérnök,
- ÜzemvezetĘ,
- Szakszolgálat-vezetĘ,
- Forgalmi csoportvezetĘ,
- 2., 3., 4., 5. sorszám alatt
felsorolt munkakörök

Elméleti:
Vizsgabizottság:
1 fĘ vizsgabiztos
(a vizsga elnöke,

-

VáltóĘr,

- TabulátorkezelĘ

1649

1650

A
Sorszám

B

Képzés

C

A képzésben való
részvétel feltételei

D

Az alapképzés témakörei

Hatósági vizsga
vizsgatevékenységek,
témakörök

3.

3.

4.

3.

JelzĘĘr

- Betöltött 18. életév
- Alapfokú iskolai
végzettség

E

Közlekedési ismeret
(KRESZ)
Pályavasúti berendezés
ismeretek
(Biztosítóberendezés kezelési
ismeretek)

Közlekedési ismeretek
(KRESZ)

KiegészítĘ témakörök:
– TĦzvédelmi ismeretek
– Egészségügyi ismeretek
– Környezetvédelmi ismeretek
– Munkavédelmi ismeretek
– Pályavasúti berendezés
ismeretek (TávközlĘberendezés kezelési
ismeretek,
A vasúti közlekedés biztonságával Elméleti:
Írásbeli, szóbeli
összefüggĘ témakörök:
1. Jelzési ismeretek
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
2. Forgalmi ismeretek

Vizsgáztatás
típusa /
vizsgáztatásra
jogosult

G

BetölthetĘ munkakörök
megnevezése

forgalmi),
1 fĘ vizsgabiztos
(forgalmi),

Elméleti:
1 fĘ vizsgabiztos
(forgalmi)

- JelzĘĘr

MAGYAR KÖZLÖNY

KiegészítĘ témakörök:
– TĦzvédelmi ismeretek
– Egészségügyi ismeretek
– Környezetvédelmi ismeretek
– Munkavédelmi ismeretek
– Pályavasúti berendezés
ismeretek (TávközlĘberendezés kezelési
ismeretek)

F

•
2013. évi 21. szám

VonatvezetĘ

A képzésben való
részvétel feltételei
- Betöltött 18. életév
- Alapfokú iskolai
végzettség

D

Az alapképzés témakörei

E
Hatósági vizsga
vizsgatevékenységek,
témakörök

A vasúti közlekedés biztonságával Elméleti:
Írásbeli, szóbeli
összefüggĘ témakörök:
1. Jelzési ismeretek
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
2. Forgalmi ismeretek

F
Vizsgáztatás
típusa /
vizsgáztatásra
jogosult

G

BetölthetĘ munkakörök
megnevezése

Elméleti:
1 fĘ vizsgabiztos
(forgalmi)

- VonatvezetĘ,
- 5. sorszám alatt felsorolt
munkakörök

Elméleti:
1 fĘ vizsgabiztos
(forgalmi)

- KísérĘ
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4.

Képzés

C

•

Sorszám

B

MAGYAR KÖZLÖNY

A

KiegészítĘ témakörök:
– TĦzvédelmi ismeretek
– Egészségügyi ismeretek
– Környezetvédelmi ismeretek
– Munkavédelmi ismeretek
– Pályavasúti berendezés
ismeretek (TávközlĘberendezés kezelési
ismeretek)
5.

KísérĘ

- Betöltött 18. életév
- Alapfokú iskolai
végzettség

A vasúti közlekedés biztonságával Elméleti:
Írásbeli, szóbeli
összefüggĘ témakörök:
1. Jelzési ismeretek
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
KiegészítĘ témakörök:
– TĦzvédelmi ismeretek
– Egészségügyi ismeretek
– Környezetvédelmi ismeretek
– Munkavédelmi ismeretek
– Pályavasúti berendezés
ismeretek (TávközlĘberendezés kezelési
ismeretek)

1651

1652

A
Sorszám
6.

7.

B

Képzés

C

A képzésben való
részvétel feltételei

EgyszerĦsített
forgalmi alapképzés
(távközlĘ-,
erĘsáramú-,
biztosítóberendezés
szakszolgálat)

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

EgyszerĦsített
forgalmi alapképzés
(pálya szakszolgálat)

- Betöltött 18. életév
- Középiskolai végzettség

D

Az alapképzés témakörei

E
Hatósági vizsga
vizsgatevékenységek,
témakörök

A vasúti közlekedés biztonságával Elméleti:
Írásbeli, szóbeli
összefüggĘ témakörök:
1. Jelzési ismeretek
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
2. Forgalmi ismeretek

F
Vizsgáztatás
típusa /
vizsgáztatásra
jogosult

- TávközlĘmester, mĦszerész,
- Blokkmester (beosztott
blokkmester),
- Biztosítóberendezési
mĦvezetĘ,
- Biztosítóberendezési
mĦszerész,
- Biztosítóberendezési lakatos,
- Biztosítóberendezési
diszpécser,
- TávközlĘ diszpécser,
- Elektrikus,
- Energia diszpécser,
- Energia operátor

Elméleti:
Vizsgabizottság:
1 fĘ vizsgabiztos
(a vizsga elnöke,
forgalmi),
1 fĘ vizsgabiztos
(forgalmi)

-

SzolgálatvezetĘ,
ÜzemvezetĘ,
Pályamester,
Technikus,
Készenlétes,
MĦvezetĘ
MAGYAR KÖZLÖNY
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KiegészítĘ témakörök:
– TĦzvédelmi ismeretek
– Egészségügyi ismeretek
– Környezetvédelmi ismeretek
– Munkavédelmi ismeretek
– Pályavasúti berendezés
ismeretek (TávközlĘberendezés kezelési
ismeretek)

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

BetölthetĘ munkakörök
megnevezése

Elméleti:
1 fĘ vizsgabiztos
(forgalmi)

KiegészítĘ témakörök:
– TĦzvédelmi ismeretek
– Egészségügyi ismeretek
– Környezetvédelmi ismeretek
– Munkavédelmi ismeretek
– Pályavasúti berendezés
ismeretek (TávközlĘberendezés kezelési
ismeretek (kivéve távközlĘ
szakszolgálat))
A vasúti közlekedés biztonságával
összefüggĘ témakörök:
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
3. Közlekedési ismeret
(KRESZ)

G

Vasúti munkavezetĘ,
Vonalgondozó

A képzésben való
részvétel feltételei
- Betöltött 18. életév
- Szakiskolai képesítés

D

E

Az alapképzés témakörei

Hatósági vizsga
vizsgatevékenységek,
témakörök

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

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

F
Vizsgáztatás
típusa /
vizsgáztatásra
jogosult
Elméleti:
Vizsgabizottság:
1 fĘ vizsgabiztos
(a vizsga elnöke,
forgalmi),
1 fĘ vizsgabiztos
(forgalmi )

G

BetölthetĘ munkakörök
megnevezése
- Vasúti munkavezetĘ,
- Vonalgondozó,
- ElĘmunkás
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8.

Képzés

C

•

Sorszám

B

MAGYAR KÖZLÖNY

A

KiegészítĘ témakörök:
– TĦzvédelmi ismeretek
– Egészségügyi ismeretek
– Környezetvédelmi ismeretek
– Munkavédelmi ismeretek
– Pályavasúti berendezés
ismeretek (TávközlĘberendezés kezelési
ismeretek)

1653

1654

II.2.2. Földalatti vasúti pályahálózat (Metró)

A
Sorszám

B

Képzés

1.
Vonatforgalom
irányító

C

A képzésben való
részvétel feltételei
- Betöltött 20. életév
- Középiskolai végzettség
- Utasforgalom irányítói
vizsga

D

Az alapképzés témakörei
A vasúti közlekedés biztonságával
összefüggĘ témakörök:
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
3. Pályavasúti berendezés
ismeretek
(Biztosítóberendezés-,
harmadik sínes villamos
berendezés kezelési
ismeretek.)
4. Vonatforgalom irányítási
gyakorlat (vasútszakmai
oktató felügyelete alatti
munkavégzés)

Hatósági vizsga
vizsgatevékenységek,
témakörök
Elméleti:
Írásbeli, szóbeli
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek

F
Vizsgáztatás
típusa /
vizsgáztatásra
jogosult
Elméleti
1 fĘ vizsgabiztos
(forgalmi),

G

BetölthetĘ munkakörök
megnevezése
-

Forgalmi fĘmérnök
ÜzemvezetĘ
Szakszolgálat-vezetĘ
Forgalmi csoportvezetĘ
JármĦtelepi forgalmi
operátor,
JármĦtelepi forgalmi
szolgálattevĘ,
Központi forgalmi
menetirányító (KFM)
Központi forgalmi operátor,
Központi utasforgalomirányító diszpécser (KUD)
Állomási forgalmi
szolgálattevĘ,
MĦszakvezetĘ diszpécser
JármĦvezetĘ instruktor,
FĘinstruktor,
Kocsiszíni diszpécser.
a 2., 3., 4., 5. sorszám alatt
felsorolt munkakörök
(amennyiben a képzésben
való részvétel feltételei
teljesülnek)
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KiegészítĘ témakörök:
– TĦzvédelmi ismeretek
– Egészségügyi ismeretek
– Környezetvédelmi ismeretek
– Munkavédelmi ismeretek
– Pályavasúti berendezés
ismeretek (TávközlĘ
berendezések ismerete)
– Általános jármĦismeret
– Vonatforgalom irányítási
gyakorlat (vasútszakmai
oktató felügyelete alatti
munkavégzés)

E

3.

Utasforgalomirányító

TolatásvezetĘ

A képzésben való
részvétel feltételei
- Betöltött 18. életév
- Középiskolai végzettség

- Betöltött 18. életév
- Alapfokú iskolai
végzettség

D

Az alapképzés témakörei

E
Hatósági vizsga
vizsgatevékenységek,
témakörök

A vasúti közlekedés biztonságával Elméleti:
Írásbeli, szóbeli
összefüggĘ témakörök:
1. Jelzési ismeretek
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
3. MozgólépcsĘ kezelĘi
3. MozgólépcsĘ kezelĘi
ismeretek
ismeretek
KiegészítĘ témakörök:
– TĦzvédelmi ismeretek
– Egészségügyi ismeretek
– Környezetvédelmi ismeretek
– Munkavédelmi ismeretek
– Pályavasúti berendezés
ismeretek (TávközlĘ
berendezések ismeret)
– Általános jármĦismeret
– Utasforgalom irányítási
gyakorlat, (vasútszakmai
oktató felügyelete alatti
munkavégzés)
A vasúti közlekedés biztonságával Elméleti:
Írásbeli, szóbeli
összefüggĘ témakörök:
1. Jelzési ismeretek
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
KiegészítĘ témakörök:
– TĦzvédelmi ismeretek
– Egészségügyi ismeretek
– Környezetvédelmi ismeretek
– Munkavédelmi ismeretek
– Pályavasúti berendezés
ismeretek (TávközlĘ-

F
Vizsgáztatás
típusa /
vizsgáztatásra
jogosult

G

BetölthetĘ munkakörök
megnevezése

Elméleti
Vizsgabizottság:
1 fĘ vizsgabiztos
(a vizsga elnöke,
forgalmi),
1 fĘ vizsgabiztos
(mĦszaki)

- Központi utasforgalomirányító diszpécser (KUD)
- Állomási utasforgalom
irányító diszpécser,
- Központi forgalmi
menetirányító megbízottja
- a 4.-7. sorszám alatt
felsorolt munkakörök
(amennyiben a képzésben
való részvétel feltételei
teljesülnek)

Elméleti:
1 fĘ vizsgabiztos
(forgalmi)

- TolatásvezetĘ
- az 5. és 7. sorszám alatt
felsorolt munkakörök
(amennyiben a képzésben
való részvétel feltételei
teljesülnek)
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2.

Képzés

C

•

Sorszám

B

MAGYAR KÖZLÖNY

A

1655

1656

A
Sorszám

B

Képzés

C

A képzésben való
részvétel feltételei

D

Az alapképzés témakörei

–

4.

PeronĘr

- Betöltött 18. életév
- Alapfokú iskolai
végzettség

E
Hatósági vizsga
vizsgatevékenységek,
témakörök

F
Vizsgáztatás
típusa /
vizsgáztatásra
jogosult

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

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

Elméleti:
1 fĘ vizsgabiztos
(forgalmi)

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

A vasúti közlekedés biztonságával Elméleti:
összefüggĘ témakörök:
Írásbeli, szóbeli
– Jelzési ismeretek
1. Jelzési ismeretek
– Forgalmi ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
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- Biztosítóberendezési
mĦvezetĘ, mĦszerész l,
- Biztosítóberendezési
diszpécser
- Elektrikus,
- Energia diszpécser,
- Energia operátor
- MĦszaki diszpécser
- MĦszaki ügyeletes
- TávközlĘ mĦszerész

•

KiegészítĘ témakörök:
– TĦzvédelmi ismeretek
– Egészségügyi ismeretek
– Környezetvédelmi ismeretek

Elméleti:
1 fĘ vizsgabiztos
(forgalmi)

- PeronĘr
- a 7. sorszám alatt
felsorolt munkakörök
(amennyiben a képzésben
való részvétel feltételei
teljesülnek)

MAGYAR KÖZLÖNY

EgyszerĦsített
forgalmi alapképzés
(a távközlĘ-,
erĘsáramú-,
biztosítóberendezésiés pálya
szakszolgálatok
részére)

BetölthetĘ munkakörök
megnevezése

berendezés kezelési
ismeretek,
Biztosítóberendezés
harmadik sínes villamos
berendezés kezelési
ismeretek)
Általános jármĦismeret

KiegészítĘ témakörök:
– TĦzvédelmi ismeretek
– Egészségügyi ismeretek
– Környezetvédelmi ismeretek
– Munkavédelmi ismeretek
– Pályavasúti berendezés
ismeretek (TávközlĘberendezés kezelési
ismeretek)
5.

G

A képzésben való
részvétel feltételei

D

Az alapképzés témakörei
–
–

6.

Vasúti munkavezetĘ,
Vonalgondozó
ElĘmunkás

- Betöltött 18. életév
- Szakiskolai képesítés
- Szakterületre elĘírt
szakmai végzettség

E
Hatósági vizsga
vizsgatevékenységek,
témakörök

F
Vizsgáztatás
típusa /
vizsgáztatásra
jogosult

Munkavédelmi ismeretek
Pályavasúti berendezés
ismeretek (TávközlĘberendezés kezelési
ismeretek, Harmadiksínes
villamos berendezés kezelési
ismeretek)

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

G

BetölthetĘ munkakörök
megnevezése
-

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

Elméleti:
1 fĘ vizsgabiztos
(forgalmi)

PFT SzolgálatvezetĘ
PFT ÜzemvezetĘ
Pályamester
PFT Technikus
PFT Készenlétes
PFT MĦvezetĘ
KFM helyszíni megbízottja
a 7. sorszám alatt felsorolt
munkakörök,
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Képzés

C

•

Sorszám

B

MAGYAR KÖZLÖNY

A

- Vasúti munkavezetĘ
- Vonalgondozó
- ElĘmunkás

KiegészítĘ témakörök:
– TĦzvédelmi ismeretek
– Egészségügyi ismeretek
– Környezetvédelmi ismeretek
– Munkavédelmi ismeretek
– Pályavasúti berendezés
ismeretek (TávközlĘberendezés kezelési
ismeretek, Harmadiksínes
villamos berendezés kezelési
ismeretek)

1657

1658

II.2.3. Millenniumi földalatti vasút
A

Sorszám
1.

B

Képzés
Vonat és
utasforgalom irányító

C

A képzésben való
részvétel feltételei
- Betöltött 20. életév
- Középiskolai végzettség

D

Az alapképzés témakörei

E
Hatósági vizsga
vizsgatevékenységek,
témakörök

A vasúti közlekedés biztonságával Elméleti:
Írásbeli, szóbeli
összefüggĘ témakörök:
1. Jelzési ismeretek
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
3. Villamos felsĘvezetéki
3. Pályavasúti berendezés
berendezés kezelési
ismeretek (Villamos
ismeretek.
felsĘvezetéki berendezés
kezelési ismeretek,
pályaismeret)
4. Általános jármĦismeret
.
5. Vonat és utasforgalom
irányítási gyakorlat, felügyelet
alatti munkavégzés

F
Vizsgáztatás
típusa /
vizsgáztatásra
jogosult
Elméleti, gyakorlati
Vizsgabizottság:
1 fĘ vizsgabiztos
(a vizsga elnöke,
forgalmi),
1 fĘ vizsgabiztos
(forgalmi)
1 fĘ vizsgabiztos
(mĦszaki)

2.

TolatásvezetĘ

Elméleti:
1 fĘ vizsgabiztos
(forgalmi)

- TolatásvezetĘ
- 3.-5. sorszám alatt felsorolt
munkakörök (amennyiben a
képzésben való részvétel

2013. évi 21. szám

A vasúti közlekedés biztonságával Elméleti:
összefüggĘ témakörök:
Írásbeli, szóbeli
1. Jelzési ismeretek
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
2. Forgalmi ismeretek

Forgalmi fĘmérnök
ÜzemvezetĘ
Szakszolgálat-vezetĘ
Forgalmi csoportvezetĘ
Központi menetirányító
Forgalmi szolgálattevĘ,
Térfelvigyázó
Központi utasforgalomirányító diszpécser (KUD)
- MĦszakvezetĘ diszpécser
- 2., 3., 4. sorszám alatt
felsorolt munkakörök,
(amennyiben a képzésben
való részvétel feltételei
teljesülnek)

-

•

- Betöltött 18. életév
- Alapfokú iskolai
végzettség

BetölthetĘ munkakörök
megnevezése

MAGYAR KÖZLÖNY

KiegészítĘ témakörök:
– TĦzvédelmi ismeretek
– Egészségügyi ismeretek
– Környezetvédelmi ismeretek
– Munkavédelmi ismeretek
– Pályavasúti berendezés
ismeretek (TávközlĘ-,
Biztosítóberendezés
berendezés kezelési
ismeretek

G

PeronĘr

A képzésben való
részvétel feltételei

- Betöltött 18. életév
- Alapfokú iskolai
végzettség

D

Az alapképzés témakörei
KiegészítĘ témakörök:
– TĦzvédelmi ismeretek
– Egészségügyi ismeretek
– Környezetvédelmi ismeretek
– Munkavédelmi ismeretek
– Pályavasúti berendezés
ismeretek (TávközlĘberendezés kezelési
ismeretek,
Biztosítóberendezés,
felsĘvezetéki villamos
berendezés kezelési
ismeretek,)
– Általános jármĦismeret
A vasúti közlekedés biztonságával
összefüggĘ témakörök:
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek

E
Hatósági vizsga
vizsgatevékenységek,
témakörök

F
Vizsgáztatás
típusa /
vizsgáztatásra
jogosult

G

BetölthetĘ munkakörök
megnevezése
feltételei teljesülnek)

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

Elméleti:
1 fĘ vizsgabiztos
(forgalmi)
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3.

Képzés

C

•

Sorszám

B

MAGYAR KÖZLÖNY

A

- PeronĘr
- 5. sorszám alatt felsorolt
munkakörök (amennyiben a
képzésben való részvétel
feltételei teljesülnek)

KiegészítĘ témakörök:
– TĦzvédelmi ismeretek
– Egészségügyi ismeretek
– Környezetvédelmi ismeretek
– Munkavédelmi ismeretek
– Pályavasúti berendezés
ismeretek (TávközlĘberendezés kezelési
ismeretek, Villamos
felsĘvezetéki berendezés
kezelési ismeretek)

1659

1660

A

Sorszám
4.

5.

B

Képzés

C

A képzésben való
részvétel feltételei
- Betöltött 18. életév
- Középiskolai végzettség
- Szakterületre elĘírt
szakirányú végzettség

Vasúti munkavezetĘ,
Vonalgondozó
ElĘmunkás

- Betöltött 18. életév
- Szakiskolai képesítés
- Szakterületre elĘírt
szakirányú végzettség

Az alapképzés témakörei

E
Hatósági vizsga
vizsgatevékenységek,
témakörök

F
Vizsgáztatás
típusa /
vizsgáztatásra
jogosult

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

Elméleti:
1 fĘ vizsgabiztos
(forgalmi)

A vasúti közlekedés biztonságával Elméleti:
Írásbeli, szóbeli
összefüggĘ témakörök:
1. Jelzési ismeretek
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
2. Forgalmi ismeretek

Elméleti:
1 fĘ vizsgabiztos
(forgalmi)

A vasúti közlekedés biztonságával
összefüggĘ témakörök:
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
KiegészítĘ témakörök:
– TĦzvédelmi ismeretek
– Egészségügyi ismeretek
– Környezetvédelmi ismeretek
– Munkavédelmi ismeretek
– Pályavasúti berendezés
ismeretek (TávközlĘberendezés kezelési
ismeretek, Villamos
felsĘvezetéki berendezés
kezelési ismeretek

BetölthetĘ munkakörök
megnevezése
- Biztosítóberendezési
mĦvezetĘ, mĦszerész l,
- Biztosítóberendezési lakatos,
diszpécser
- Elektrikus,
- Energia diszpécser,
- Energia operátor
- FelsĘvezetékes mĦvezetĘ
- FelsĘvezetékes
csoportvezetĘ
- MĦszaki diszpécser
- MĦszaki ügyeletes
- TávközlĘ mĦszerész
- PFT SzolgálatvezetĘ
- PFT ÜzemvezetĘ
- Pályamester
- PFT Technikus
- PFT Készenlétes
- PFT MĦvezetĘ
- Központi menetirányító
helyszíni megbízottja
- Vasúti munkavezetĘ
- Vonalgondozó
- ElĘmunkás

•
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KiegészítĘ témakörök:
– TĦzvédelmi ismeretek
– Egészségügyi ismeretek
– Környezetvédelmi ismeretek
– Munkavédelmi ismeretek
– Szakterületre vonatkozó

G

MAGYAR KÖZLÖNY

EgyszerĦsített
forgalmi alapképzés
(a távközlĘ-,
erĘsáramú-,
biztosítóberendezésiés pálya
szakszolgálatok
részére)

D

B

D

Képzés

Az alapképzés témakörei

–

F

Hatósági vizsga
vizsgatevékenységek,
témakörök

G

Vizsgáztatás
típusa /
vizsgáztatásra
jogosult

BetölthetĘ munkakörök
megnevezése

üzemeltetési szabályzat
(szolgálati utasítás)
Pályavasúti berendezés
ismeretek (TávközlĘberendezés kezelési
ismeretek, Villamos
felsĘvezetéki berendezés
kezelési ismeretek)
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A képzésben való
részvétel feltételei

E

•

Sorszám

C

MAGYAR KÖZLÖNY

A

II.2.4. FogaskerekĦ vasút
A
Sorszám

1.

B

Képzés
Forgalmi
diszpécser

C
A képzésben való
részvétel feltételei
- Betöltött 18. életév
- Középiskolai végzettség

D

Az alapképzés témakörei

E
Hatósági vizsga
vizsgatevékenységek,
témakörök

A vasúti közlekedés biztonságával Elméleti:
összefüggĘ témakörök:
Írásbeli, szóbeli
1. Jelzési ismeretek
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
3. Pályavasúti berendezés
3. Villamos felsĘvezetéki
ismeretek (Biztosító
berendezés kezelési
berendezés kezelési
ismeretek
ismeretek, Villamos
felsĘvezetéki berendezés
kezelési ismeretek)

F
Vizsgáztatás
típusa /
vizsgáztatásra
jogosult
Elméleti:
Vizsgabizottság:
1 fĘ vizsgabiztos
(a vizsga elnöke,
forgalmi),
1 fĘ vizsgabiztos
(mĦszaki)

G
BetölthetĘ munkakörök
megnevezése
-

Forgalmi fĘmérnök
ÜzemvezetĘ
Szakszolgálat-vezetĘ
Forgalmi csoportvezetĘ
Forgalmi diszpécser
2., 3., 4. sorszám alatt
felsorolt munkakörök

1661

1662

A
Sorszám

2.

Képzés

TolatásvezetĘ

Váltóállító

C
A képzésben való
részvétel feltételei

- Betöltött 18. életév
- Alapfokú iskolai
végzettség

- Betöltött 18. életév
- Alapfokú iskolai
végzettség

D

Az alapképzés témakörei

E
Hatósági vizsga
vizsgatevékenységek,
témakörök

KiegészítĘ témakörök:
– TĦzvédelmi ismeretek
– Egészségügyi ismeretek
– Környezetvédelmi ismeretek
– Munkavédelmi ismeretek
– Pályavasúti berendezés
ismeretek (TávközlĘberendezés kezelési
ismeretek,
A vasúti közlekedés biztonságával Elméleti:
Írásbeli, szóbeli
összefüggĘ témakörök:
1. Jelzési ismeretek
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
2. Forgalmi ismeretek

Vizsgáztatás
típusa /
vizsgáztatásra
jogosult

G
BetölthetĘ munkakörök
megnevezése

Elméleti:
1 fĘ vizsgabiztos
(forgalmi)

- MĦvezetĘ (MĦvezetĘ
megbízottja)
- Kapcsolást végzĘ mĦszaki
dolgozó

Elméleti:
1fĘ vizsgabiztos
(forgalmi)

-

Váltóállító

•
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KiegészítĘ témakörök:
– TĦzvédelmi ismeretek
– Egészségügyi ismeretek
– Környezetvédelmi ismeretek
– Munkavédelmi ismeretek
– Pályavasúti berendezés
ismeretek (TávközlĘberendezés kezelési
ismeretek)
– JármĦismeret
A vasúti közlekedés biztonságával Elméleti:
összefüggĘ témakörök:
Írásbeli, szóbeli
1. Jelzési ismeretek
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
3. Pályavasúti berendezés
ismeretek
(Biztosítóberendezés kezelési
ismeretek)

F

MAGYAR KÖZLÖNY

3.

B

5.

JelzĘĘr

EgyszerĦsített
forgalmi alapképzés
(távközlĘ-,
erĘsáramú-,
biztosítóberendezés
szakszolgálat)

A képzésben való
részvétel feltételei

- Betöltött 18. életév
- Alapfokú iskolai
végzettség

- Betöltött 18. életév
- Középiskolai végzettség

D

Az alapképzés témakörei

E
Hatósági vizsga
vizsgatevékenységek,
témakörök

KiegészítĘ témakörök:
– TĦzvédelmi ismeretek
– Egészségügyi ismeretek
– Környezetvédelmi ismeretek
– Munkavédelmi ismeretek
– Pályavasúti berendezés
ismeretek (TávközlĘberendezés kezelési
ismeretek,
A vasúti közlekedés biztonságával Elméleti:
Írásbeli, szóbeli
összefüggĘ témakörök:
1. Jelzési ismeretek
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
KiegészítĘ témakörök:
– TĦzvédelmi ismeretek
– Egészségügyi ismeretek
– Környezetvédelmi ismeretek
– Munkavédelmi ismeretek
– Pályavasúti berendezés
ismeretek (TávközlĘberendezés kezelési
ismeretek)
A vasúti közlekedés biztonságával Elméleti:
összefüggĘ témakörök:
Írásbeli, szóbeli
1. Jelzési ismeretek
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
KiegészítĘ témakörök:
– TĦzvédelmi ismeretek
– Egészségügyi ismeretek
– Környezetvédelmi ismeretek
– Munkavédelmi ismeretek

F
Vizsgáztatás
típusa /
vizsgáztatásra
jogosult

G
BetölthetĘ munkakörök
megnevezése

Elméleti:
1 fĘ vizsgabiztos
(forgalmi)

- JelzĘĘr

Elméleti:
1 fĘ vizsgabiztos
(forgalmi)

- TávközlĘmester, mĦszerész
- Blokkmester (beosztott
blokkmester),
- Biztosítóberendezési
mĦvezetĘ,
- Biztosítóberendezési
mĦszerész,
- Biztosítóberendezési lakatos
- Biztosítóberendezési
diszpécser
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4.

Képzés

C

•

Sorszám

B

MAGYAR KÖZLÖNY

A

1663

1664

A
Sorszám

B

Képzés

C
A képzésben való
részvétel feltételei

D

Az alapképzés témakörei

E
Hatósági vizsga
vizsgatevékenységek,
témakörök

Vizsgáztatás
típusa /
vizsgáztatásra
jogosult

–

6.

EgyszerĦsített
forgalmi alapképzés
(pálya szakszolgálat)

- Betöltött 18. életév
- Középiskolai végzettség

Pályavasúti berendezés
ismeretek (TávközlĘberendezés kezelési
ismeretek, (kivéve. távközlĘ
szakszolgálat))
A vasúti közlekedés biztonságával Elméleti:
Írásbeli, szóbeli
összefüggĘ témakörök:
1. Jelzési ismeretek
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
2. Forgalmi ismeretek

F

Vasúti munkavezetĘ,
Vonalgondozó

- Betöltött 18. életév
- Szakiskolai képesítés

TávközlĘ diszpécser,
Elektrikus,
Energia diszpécser,
Energia operátor

Elméleti:
1 fĘ vizsgabiztos
(forgalmi)

-

SzolgálatvezetĘ
ÜzemvezetĘ
Pályamester
Technikus
Készenlétes
MĦvezetĘ

Elméleti:
1 fĘ vizsgabiztos
(forgalmi)

- Vasúti munkavezetĘ
- Vonalgondozó
- ElĘmunkás

•
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KiegészítĘ témakörök:
– TĦzvédelmi ismeretek
– Egészségügyi ismeretek
– Környezetvédelmi ismeretek
– Munkavédelmi ismeretek
– Pályavasúti berendezés
ismeretek (TávközlĘ-berendezés
kezelési ismeretek)

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

MAGYAR KÖZLÖNY

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

BetölthetĘ munkakörök
megnevezése
-

KiegészítĘ témakörök:
– TĦzvédelmi ismeretek
– Egészségügyi ismeretek
– Környezetvédelmi ismeretek
– Munkavédelmi ismeretek
– Pályavasúti berendezés
ismeretek (TávközlĘberendezés kezelési
ismeretek)
7.

G

1.

2.

Képzés
SiklókezelĘ

FüggĘpálya-kezelĘ

C
A képzésben való
részvétel feltételei
- Betöltött 18. életév
- MĦszaki szakiskolai
vagy középiskolai
végzettség

- Betöltött 18. életév
- MĦszaki szakiskolai
vagy középiskolai
végzettség

D

Az alapképzés témakörei
A vasúti közlekedés biztonságával
összefüggĘ témakörök
1. MĦszaki alapismeretek
2. Villamossági ismeretek
3. Gépészeti-berendezési
ismeretek
4. Fék- és
biztosítóberendezési
ismeretek
5.
Az üzemeltetési
szabályzat (szolgálati
utasítás) ismeret
6. Hibakeresés és
hibaelhárítás
7. Kezelési gyakorlat
KiegészítĘ témakörök:
– TĦzvédelmi ismeretek
– Egészségügyi ismeretek
– Környezetvédelmi ismeretek
– Munkavédelmi ismeretek
A vasúti közlekedés biztonságával
összefüggĘ témakörök
1. MĦszaki alapismeretek
2. Villamossági ismeretek
3. Gépészeti-berendezési
ismeretek
4. Fék- és
biztosítóberendezési
ismeretek

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

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

F
Vizsgáztatás
típusa /
vizsgáztatásra
jogosult
Elméleti:
Vizsgabizottság:
1 fĘ vizsgabiztos
(a vizsga elnöke,
mĦszaki),
1 fĘ vizsgabiztos
(mĦszaki)

G
BetölthetĘ munkakörök
megnevezése

2013. évi 21. szám

Sorszám

B

•

A

MAGYAR KÖZLÖNY

II.2.5. Sikló-, függĘpálya, sífelvonó

- Sikló-üzemvezetĘ
- SiklókezelĘ

Gyakorlati:
Vizsgabizottság:
1 fĘ vizsgabiztos
(a vizsga elnöke,
mĦszaki),
1 fĘ vizsgabiztos
(mĦszaki)

Elméleti:
Vizsgabizottság:
1 fĘ vizsgabiztos
(a vizsga elnöke,
mĦszaki),
1 fĘ vizsgabiztos
(mĦszaki)

- FüggĘpálya-üzemvezetĘ
- FüggĘpálya-kezelĘ

1665

1666

A
Sorszám

B

Képzés

C
A képzésben való
részvétel feltételei

D

Az alapképzés témakörei
5.
6.
7.

3.

Sífelvonó-kezelĘ

- Betöltött 18. életév
- MĦszaki szakiskolai
vagy középiskolai
végzettség

Az üzemeltetési szabályzat
(szolgálati utasítás) ismeret
Hibakeresés és
hibaelhárítás
Kezelési gyakorlat

KiegészítĘ témakörök:
– TĦzvédelmi ismeretek
– Egészségügyi ismeretek
– Környezetvédelmi ismeretek
– Munkavédelmi ismeretek

Hatósági vizsga
vizsgatevékenységek,
témakörök

F
Vizsgáztatás
típusa /
vizsgáztatásra
jogosult

Gyakorlati:
1. Kezelési gyakorlat
2. Hibakeresés és
hibaelhárítás

Gyakorlati:
Vizsgabizottság:
1 fĘ vizsgabiztos
(a vizsga elnöke,
mĦszaki),
1 fĘ vizsgabiztos
(mĦszaki)

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

Elméleti:
Vizsgabizottság:
1 fĘ vizsgabiztos
(a vizsga elnöke,
mĦszaki),
1 fĘ vizsgabiztos
(mĦszaki)

Gyakorlati:
1. Kezelési gyakorlat
2. Hibakeresés és
hibaelhárítás

Gyakorlati:
Vizsgabizottság:
1 fĘ vizsgabiztos
(a vizsga elnöke,
mĦszaki),
1 fĘ vizsgabiztos
(mĦszaki)

G
BetölthetĘ munkakörök
megnevezése

- Sífelvonó-üzemvezetĘ
- Sífelvonó-kezelĘ

MAGYAR KÖZLÖNY

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

E

•
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III. MozgólépcsĘ (mozgójárda), tolópad és fordítókorong

•

1.

2.

B

Képzés
MozgólépcsĘ
(mozgójárda) kezelĘ

Tolópad-vezetĘ

C

A képzésben való
részvétel feltételei
- Betöltött 18. életév
- MĦszaki szakiskolai
vagy középiskolai
végzettség

- Betöltött 18. életév
- MĦszaki szakiskolai
vagy középiskolai
végzettség

D

Az alapképzés témakörei
A vasúti közlekedés biztonságával
összefüggĘ témakörök
1. MĦszaki alapismeretek
2. Villamossági ismeretek
3. Gépészeti-berendezési
ismeretek
4. Fék- és
biztosítóberendezési
ismeretek
5. Az üzemeltetési szabályzat
(szolgálati utasítás) ismeret
6. Hibakeresés és
hibaelhárítás
7. Kezelési gyakorlat
KiegészítĘ témakörök:
– TĦzvédelmi ismeretek
– Egészségügyi ismeretek
– Környezetvédelmi ismeretek
– Munkavédelmi ismeretek
A vasúti közlekedés biztonságával
összefüggĘ témakörök
1. MĦszaki alapismeretek
2. Villamossági ismeretek
3. Gépészeti-berendezési
ismeretek
4. Fék- és
biztosítóberendezési
ismeretek

E

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

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

F

Vizsgáztatás
típusa /
vizsgáztatásra
jogosult
Elméleti:
Vizsgabizottság:
1 fĘ vizsgabiztos
(a vizsga elnöke,
mĦszaki),
1 fĘ vizsgabiztos
(mĦszaki)

G

BetölthetĘ munkakörök
megnevezése
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A

Sorszám

- MozgólépcsĘ-üzemvezetĘ
- MozgólépcsĘ (mozgójárda)
kezelĘ

Gyakorlati:
Vizsgabizottság:
1 fĘ vizsgabiztos
(a vizsga elnöke,
mĦszaki),
1 fĘ vizsgabiztos
(mĦszaki)

Elméleti:
Vizsgabizottság:
1 fĘ vizsgabiztos
(a vizsga elnöke,
forgalmi),
1 fĘ vizsgabiztos
(mĦszaki)

Tolópad-vezetĘ

Gyakorlati:
Vizsgabizottság:

1667

1668

5.
6.
7.

3.

Fordítókorong-kezelĘ

- Betöltött 18. életév
- MĦszaki szakiskolai
vagy középiskolai
végzettség

Az üzemeltetési szabályzat
(szolgálati utasítás)
ismeret
Hibakeresés és
hibaelhárítás
Vezetési gyakorlat

KiegészítĘ témakörök:
– TĦzvédelmi ismeretek
– Egészségügyi ismeretek
– Környezetvédelmi ismeretek
– Munkavédelmi ismeretek
A vasúti közlekedés biztonságával
összefüggĘ témakörök
8. MĦszaki alapismeretek
9. Villamossági ismeretek
10. Gépészeti-berendezési
ismeretek
11. Fék- és
biztosítóberendezési
ismeretek
12. Az üzemeltetési szabályzat
(szolgálati utasítás) ismeret
13. Hibakeresés és
hibaelhárítás
14. Kezelési gyakorlat

1 fĘ vizsgabiztos
(a vizsga elnöke,
forgalmi),
1 fĘ vizsgabiztos
(mĦszaki)

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

Elméleti:
Vizsgabizottság:
1 fĘ vizsgabiztos
(a vizsga elnöke,
forgalmi),
1 fĘ vizsgabiztos
(mĦszaki)

Gyakorlati:
1. Kezelési gyakorlat
2. Hibakeresés és
hibaelhárítás

Fordítókorong-kezelĘ

Gyakorlati:
Vizsgabizottság:
1 fĘ vizsgabiztos
(a vizsga elnöke,
forgalmi),
1 fĘ vizsgabiztos
(mĦszaki)

MAGYAR KÖZLÖNY

KiegészítĘ témakörök:
– TĦzvédelmi ismeretek
– Egészségügyi ismeretek
– Környezetvédelmi ismeretek
– Munkavédelmi ismeretek

Gyakorlati:
1. Vezetési gyakorlat
2. Hibakeresés és
hibaelhárítás

•
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IV. Vasúti oktatók képzése

Képzés

1.

Vasútszakmai
oktató
(elméleti/gyakorlati
oktató)

C

A képzésben való részvétel
feltételei
Elméleti oktatói szak
esetén:
- szakirányú felsĘfokú
végzettség
- felsĘfokú szakmai, vagy
képesítĘ vizsga
- legalább 3 éves szakmai
gyakorlat
- vasúti jármĦvezetĘi
képzés esetén: vasúti
jármĦvezetĘi képesítés
Gyakorlati oktatói szak
esetén:
- középiskolai végzettség
- felsĘfokú szakmai, vagy
képesítĘ vizsga
- 5 év szakmai gyakorlat
- vasúti jármĦvezetĘi
képzés esetén: vasúti
jármĦvezetĘi képesítés

D

Az alapképzés témakörei

A vasúti közlekedés biztonságával
összefüggĘ témakörök
Elméleti szak:
1. Vasútszakmai ismeretek
elmélete és oktatásának
módszertana
2. Vasútszakmai ismeretek
oktatásának módszertana
Gyakorlati szak
1. Vasútszakmai ismeretek
oktatásának módszertana
2. Gyakorlati oktatás
módszertana

E
Hatósági vizsga
vizsgatevékenységek,
témakörök
Elméleti:
Írásbeli, szóbeli
1. Oktatástechnológia,
oktatástechnika
2. Vasútszakmai
ismeretek oktatásának
módszertana
3. Munkavédelem,
tĦzvédelem

F
Vizsgáztatás
típusa/
vizsgáztatásra
jogosult
Gyakorlati vizsga
Vizsgabizottság
1 fĘ Vizsgabiztos
(a vizsga elnöke)
1 fĘ Vizsgabiztos
(vasútszakmai)

G

BetölthetĘ munkakörök
megnevezése
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Sorszám

B

•

A

- Vasútszakmai oktató

Gyakorlati:
1. Vizsgatanítás

KiegészítĘ témakörök
– Pedagógiai, andragógiai
alapismeretek
– FelnĘttképzés pszichológiája
– Oktatástechnológia,
oktatástechnika
– Munkavédelem, tĦzvédelem
– Oktatási gyakorlat
– A képzés dokumentumai

1669

1670

V. Vasúti jármĦvezetĘ alapképzések
A vasúti jármĦvezetĘ alapképzés moduláris szerkezetĦ, mely Általános szakmai ismeretek, Vasúti jármĦismereti és Vasúti pályahálózat ismereti, valamint Vezetési gyakorlat
részekbĘl áll.
A táblázatok tartalmazzák a külön jogszabályban meghatározott MozdonyvezetĘi engedélyhez és a Tanúsítványhoz szükséges ismereteket, vizsgákat.
A Vasúti jármĦismereti és a Vasúti pályahálózat ismereti moduloknál feltüntetett gyakorlati idĘket modulonként külön – külön kell teljesíteni. A vezetési gyakorlat modul
felügyelet alatti utazása a típusismeret modul felügyelet alatti utazásával egyidejĦleg is lebonyolítható.
Valamennyi jármĦvezetĘ alapképzés esetén közvetlenül a képzés megkezdésekor a jelentkezĘnek orientációs utazási gyakorlatot kötelezĘ teljesíteni, mely 2 x 8 óra (1
nappali és 1 éjszakai szolgálat) a szükséges munkabiztonsági oktatás után.
Az országos vasúti pályahálózatra érvényes vasúti jármĦvezetĘi igazolvány (mozdonyvezetĘi engedély) megszerzéséhez szükséges alapképzések**:
a) Általános szakmai ismeretek modul
b) Vezetési gyakorlat modul*
A térségi, elõvárosi, helyi vagy saját célú vasúti pályahálózatra érvényes vasúti jármĦvezetĘi igazolvány (mozdonyvezetĘi engedély) megszerzéséhez szükséges
alapképzések**:
a) Általános szakmai ismeretek modul
b) Vezetési gyakorlat modul*
A tanúsítvány megszerzéséhez szükséges alapképzések**:
a) Kategória modul
b) Típusismereti modul
c) Infrastruktúra modul
d) Vonal- és állomásismereti modul
* (Emberi erĘvel hajtott hajtány esetében külön vezetési gyakorlat modul végrehajtása nem szükséges, az engedély megszerzéséhez típusismereti modul szükséges.)
** (Az okmányok kiállításához a felsorolt modulok mindegyike szükséges.)

MAGYAR KÖZLÖNY

•
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A képzésben való
részvétel feltételei

D

A képzés témakörei

E

F

A hatósági vizsga
vizsgatevékenységei,
témakörei

Vizsgáztatás
típusa /
vizsgáztatásra
jogosult

G

H

Az
elméleti
ElĘírt
képzés
gyakorlatok
minimális
(óra)
ideje
(óra)
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A képzés moduljai

C

•

Sorszám

B

MAGYAR KÖZLÖNY

A

1. Általános szakmai ismeretek modulok

1.

Országos pályahálózatra
érvényes általános
szakmai ismeretek

A vasúti közlekedés biztonságával összefüggĘ
témakörök:
1. Általános mĦszaki, elektrotechnikai ismeretek
2. Vasútüzemi technológiák
(forgalomszabályozás, forgalombiztonság,
munkamódszer) és közlekedésbiztonsági
alapismeretek
- A vizsga idĘpontjáig 3. Vasúti pályákra vonatkozó ismeretek
4. Vasúti fékberendezések, féktechnikai
betöltött 20. életév
alapismeretek
- Középiskolai
5. Általános vontatójármĦ ismeretek
végzettség
6. Általános üzemeltetési ismeretek
- A magyar nyelv
7. Vontatott jármĦ ismeretek
ismerete
KiegészítĘ témakörök
- Általános munkabiztonsági ismeretek
- ElsĘsegélynyújtás
- TĦzvédelmi alapismeretek
- Környezetvédelmi alapismeretek
- Jogi alapismeretek

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

Vizsgabizottság:
- 1 fĘ vizsgabiztos
(a vizsga elnöke)
- 1 fĘ vizsgabiztos
(mĦszaki)
- 1 fĘ vizsgabiztos
(forgalmi)

200

40

1671

1672

2.

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

A vasúti közlekedés biztonságával összefüggĘ
témakörök:
1. Általános mĦszaki, elektrotechnikai ismeretek
2. Vasútüzemi technológiák
(forgalomszabályozás, forgalombiztonság,
munkamódszer) és közlekedésbiztonsági
alapismeretek
- A vizsga idĘpontjáig 3. Vasúti pályákra vonatkozó ismeretek
4. Vasúti fékberendezések, féktechnikai
betöltött 20. életév
alapismeretek
- Alapfokú iskolai
5. Általános vontatójármĦ ismeretek
végzettség
6. Általános üzemeltetési ismeretek
- A magyar nyelv
7. Vontatott jármĦ ismeretek
ismerete
KiegészítĘ témakörök
- Általános munkabiztonsági ismeretek
- ElsĘsegélynyújtás
- TĦzvédelmi alapismeretek
- Környezetvédelmi alapismeretek
- Jogi alapismeretek

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

Vizsgabizottság:
- 1 fĘ vizsgabiztos
(a vizsga elnöke)
- 1 fĘ vizsgabiztos
(mĦszaki)
- 1 fĘ vizsgabiztos
(forgalmi)

50

10

MAGYAR KÖZLÖNY
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2. Vasúti jármĦismereti modulok
2.1. Kategória modulok

•

Sorszám

1.

B

C

A képzés moduljai

A képzésben való
részvétel feltételei

GĘzmozdony,
(gĘzakkumulátorosmozdony)

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

D

E

F

A képzés témakörei

A hatósági vizsga
vizsgatevékenységei,
témakörei

Vizsgáztatás
típusa /
vizsgáztatásra
jogosult

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

Vizsgabizottság:
- 1 fĘ vizsgabiztos
(a vizsga elnöke)
- 1 fĘ vizsgabiztos
(mĦszaki)

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

G

H

Az
elméleti
ElĘírt
képzés
gyakorlatok
minimális
(óra)
ideje
(óra)

160
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A

KazánfĦtĘi
gyakorlat:
130

1673

1674

2.

3.

Villamosmozdony
(EgyenfeszültségĦ)

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

A vasúti közlekedés biztonságával összefüggĘ
témakörök:
1. JármĦszerkezetek
2. Vontató jármĦvek gépészeti berendezései
3. ErĘátviteli berendezések
4. VezérlĘ szabályozó és biztonsági
berendezések
5. Fékberendezések, fékezési ismeretek
6. Üzemeltetési ismeretek
7. Vezetéstechnikai ismeretek

Szóbeli:
1. JármĦszerkezetek
2. Vontató jármĦvek gépészeti
berendezései
3. ErĘátviteli berendezések
4. VezérlĘ szabályozó és
biztonsági berendezések
5. Fékberendezések, fékezési
ismeretek
6. Üzemeltetési ismeretek
7. Vezetéstechnikai ismeretek

Vizsgabizottság:
- 1 fĘ vizsgabiztos
(a vizsga elnöke)
- 1 fĘ vizsgabiztos
(mĦszaki)

160

40

A vasúti közlekedés biztonságával összefüggĘ
témakörök:
1. JármĦszerkezetek
2. Vontató jármĦvek gépészeti berendezései
3. ErĘátviteli berendezések
4. VezérlĘ szabályozó és biztonsági
berendezések
5. Fékberendezések, fékezési ismeretek
6. Üzemeltetési ismeretek
7. Vezetéstechnikai ismeretek

Szóbeli:
1. JármĦszerkezetek
2. Vontató jármĦvek gépészeti
berendezései
3. ErĘátviteli berendezések
4. VezérlĘ szabályozó és
biztonsági berendezések
5. Fékberendezések, fékezési
ismeretek
6. Üzemeltetési ismeretek
7. Vezetéstechnikai ismeretek

Vizsgabizottság:
- 1 fĘ vizsgabiztos
(a vizsga elnöke)
- 1 fĘ vizsgabiztos
(mĦszaki)

160

40
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Villamosmozdony
(Váltakozó feszültségĦ,
több áramnemĦ)

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

•
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Szóbeli:
1. JármĦszerkezetek
2. Vontató jármĦvek gépészeti
berendezései
3. ErĘátviteli berendezések
4. VezérlĘ szabályozó és
biztonsági berendezések
5. Fékberendezések, fékezési
ismeretek
6. Üzemeltetési ismeretek
7. Vezetéstechnikai ismeretek

Vizsgabizottság:
- 1 fĘ vizsgabiztos
(a vizsga elnöke)
- 1 fĘ vizsgabiztos
(mĦszaki)

160

40

A vasúti közlekedés biztonságával összefüggĘ
témakörök:
1. JármĦszerkezetek
2. Vontató jármĦvek gépészeti berendezései
3. ErĘátviteli berendezések
4. VezérlĘ szabályozó és biztonsági
berendezések
5. Fékberendezések, fékezési ismeretek
6. Üzemeltetési ismeretek
7. Vezetéstechnikai ismeretek

Szóbeli:
1. JármĦszerkezetek
2. Vontató jármĦvek gépészeti
berendezései
3. ErĘátviteli berendezések
4. VezérlĘ szabályozó és
biztonsági berendezések
5. Fékberendezések, fékezési
ismeretek
6. Üzemeltetési ismeretek
7. Vezetéstechnikai ismeretek

Vizsgabizottság:
- 1 fĘ vizsgabiztos
(a vizsga elnöke)
- 1 fĘ vizsgabiztos
(mĦszaki)

160

40
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Villamos meghajtású
közúti vasúti jármĦ

A vasúti közlekedés biztonságával összefüggĘ
témakörök:
1. JármĦszerkezetek
2. Vontató jármĦvek gépészeti berendezései
3. ErĘátviteli berendezések
4. VezérlĘ szabályozó és biztonsági
berendezések
5. Fékberendezések, fékezési ismeretek
6. Üzemeltetési ismeretek
7. Vezetéstechnikai ismeretek

•

5.

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

MAGYAR KÖZLÖNY

4.

Villamos meghajtású
elĘvárosi vasúti jármĦ

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

1675

1676

6.

7.

Villamos meghajtású
földalatti (metró) vasúti
jármĦ (segédvezetĘ)

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

A vasúti közlekedés biztonságával összefüggĘ
témakörök:
1. JármĦszerkezetek
2. Vontató jármĦvek gépészeti berendezései
3. ErĘátviteli berendezések
4. VezérlĘ szabályozó és biztonsági
berendezések
5. Fékberendezések, fékezési ismeretek
6. Üzemeltetési ismeretek
7. Vezetéstechnikai ismeretek

Szóbeli:
1. JármĦszerkezetek
2. Vontató jármĦvek gépészeti
berendezései
3. ErĘátviteli berendezések
4. VezérlĘ szabályozó és
biztonsági berendezések
5. Fékberendezések, fékezési
ismeretek
6. Üzemeltetési ismeretek
7. Vezetéstechnikai ismeretek

A vasúti közlekedés biztonságával összefüggĘ
témakörök:
1. JármĦszerkezetek
2. Vontató jármĦvek gépészeti berendezései
3. ErĘátviteli berendezések
4. VezérlĘ szabályozó és biztonsági
berendezések
5. Fékberendezések, fékezési ismeretek
6. Üzemeltetési ismeretek

Szóbeli:
1. JármĦszerkezetek
2. Vontató jármĦvek gépészeti
berendezései
3. ErĘátviteli berendezések
4. VezérlĘ szabályozó és
biztonsági berendezések
5. Fékberendezések, fékezési
ismeretek
6. Üzemeltetési ismeretek

Vizsgabizottság:
- 1 fĘ vizsgabiztos
(a vizsga elnöke)
- 1 fĘ vizsgabiztos
(mĦszaki)

160

40

Vizsgabizottság:
- 1 fĘ vizsgabiztos
(a vizsga elnöke)
- 1 fĘ vizsgabiztos
(mĦszaki)

160

40
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Villamos meghajtású
földalatti (metró) vasúti
jármĦ

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

•
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A vasúti közlekedés biztonságával összefüggĘ
témakörök:
1. JármĦszerkezetek
2. Vontató jármĦvek gépészeti berendezései
3. ErĘátviteli berendezések
4. VezérlĘ szabályozó és biztonsági
berendezések
5. Fékberendezések, fékezési ismeretek
6. Üzemeltetési ismeretek
7. Vezetéstechnikai ismeretek

Szóbeli:
1. JármĦszerkezetek
2. Vontató jármĦvek gépészeti
berendezései
3. ErĘátviteli berendezések
4. VezérlĘ szabályozó és
biztonsági berendezések
5. Fékberendezések, fékezési
ismeretek
6. Üzemeltetési ismeretek
7. Vezetéstechnikai ismeretek

Vizsgabizottság:
- 1 fĘ vizsgabiztos
(a vizsga elnöke)
- 1 fĘ vizsgabiztos
(mĦszaki)

160

40

A vasúti közlekedés biztonságával összefüggĘ
témakörök:
1. JármĦszerkezetek
2. Vontató jármĦvek gépészeti berendezései
3. ErĘátviteli berendezések
4. VezérlĘ szabályozó és biztonsági
berendezések
5. Fékberendezések, fékezési ismeretek
6. Üzemeltetési ismeretek
7. Vezetéstechnikai ismeretek

Szóbeli:
1. JármĦszerkezetek
2. Vontató jármĦvek gépészeti
berendezései
3. ErĘátviteli berendezések
4. VezérlĘ szabályozó és
biztonsági berendezések
5. Fékberendezések, fékezési
ismeretek
6. Üzemeltetési ismeretek
7. Vezetéstechnikai ismeretek

Vizsgabizottság:
- 1 fĘ vizsgabiztos
(a vizsga elnöke)
- 1 fĘ vizsgabiztos
(mĦszaki)

160

40

•
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9.

- Országos vagy
térségi, elĘvárosi,
helyi vagy saját célú
vasúti pályahálózatra
érvényes általános
szakmai ismeretek
modul vizsga, vagy
Villamos meghajtású
- valamely EGT
fogaskerekĦ vasúti jármĦ
államban kiadott
MozdonyvezetĘi
engedély és a magyar
nyelv külön
jogszabályban
meghatározott szintĦ
ismerete

MAGYAR KÖZLÖNY

8.

Villamos meghajtású
millenniumi földalatti
vasúti jármĦ

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

1677

1678

10.

11.

Dízelmozdony

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

Szóbeli:
1. JármĦszerkezetek
2. Vontató jármĦvek gépészeti
berendezései
3. ErĘátviteli berendezések
4. VezérlĘ szabályozó és
biztonsági berendezések
5. Fékberendezések, fékezési
ismeretek
6. Üzemeltetési ismeretek
7. Vezetéstechnikai ismeretek

Vizsgabizottság:
- 1 fĘ vizsgabiztos
(a vizsga elnöke)
- 1 fĘ vizsgabiztos
(mĦszaki)

160

40

A vasúti közlekedés biztonságával összefüggĘ
témakörök:
1. JármĦszerkezetek
2. Vontató jármĦvek gépészeti berendezései
3. ErĘátviteli berendezések
4. VezérlĘ szabályozó és biztonsági
berendezések
5. Fékberendezések, fékezési ismeretek
6. Üzemeltetési ismeretek
7. Vezetéstechnikai ismeretek

Szóbeli:
1. JármĦszerkezetek
2. Vontató jármĦvek gépészeti
berendezései
3. ErĘátviteli berendezések
4. VezérlĘ szabályozó és
biztonsági berendezések
5. Fékberendezések, fékezési
ismeretek
6. Üzemeltetési ismeretek
7. Vezetéstechnikai ismeretek

Vizsgabizottság:
- 1 fĘ vizsgabiztos
(a vizsga elnöke)
- 1 fĘ vizsgabiztos
(mĦszaki)

160

40
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- Országos vagy
térségi, elĘvárosi,
helyi vagy saját célú
vasúti pályahálózatra
érvényes általános
szakmai ismeretek
Karbantartó (építĘ) vasúti
modul vizsga, vagy
jármĦ (vágánygépkocsi,
- valamely EGT
saját géperejĦ vasúti
államban kiadott
munkagép)
MozdonyvezetĘi
engedély és a magyar
nyelv külön
jogszabályban
meghatározott szintĦ
ismerete

A vasúti közlekedés biztonságával összefüggĘ
témakörök:
1. JármĦszerkezetek
2. Vontató jármĦvek gépészeti berendezései
3. ErĘátviteli berendezések
4. VezérlĘ szabályozó és biztonsági
berendezések
5. Fékberendezések, fékezési ismeretek
6. Üzemeltetési ismeretek
7. Vezetéstechnikai ismeretek

•
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Szóbeli:
1. JármĦszerkezetek
2. Vontató jármĦvek gépészeti
berendezései
3. ErĘátviteli berendezések
4. VezérlĘ szabályozó és
biztonsági berendezések
5. Fékberendezések, fékezési
ismeretek
6. Üzemeltetési ismeretek
7. Vezetéstechnikai ismeretek

Vizsgabizottság:
- 1 fĘ vizsgabiztos
(a vizsga elnöke)
- 1 fĘ vizsgabiztos
(mĦszaki)

60

20

A vasúti közlekedés biztonságával összefüggĘ
témakörök:
1. JármĦszerkezetek
2. Vontató jármĦvek gépészeti berendezései
3. ErĘátviteli berendezések
4. VezérlĘ szabályozó és biztonsági
berendezések
5. Fékberendezések, fékezési ismeretek
6. Üzemeltetési ismeretek
7. Vezetéstechnikai ismeretek

Szóbeli:
1. JármĦszerkezetek
2. Vontató jármĦvek gépészeti
berendezései
3. ErĘátviteli berendezések
4. VezérlĘ szabályozó és
biztonsági berendezések
5. Fékberendezések, fékezési
ismeretek
6. Üzemeltetési ismeretek
7. Vezetéstechnikai ismeretek

Vizsgabizottság:
- 1 fĘ vizsgabiztos
(a vizsga elnöke)
- 1 fĘ vizsgabiztos
(mĦszaki)

60

20
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Motoros hajtány

A vasúti közlekedés biztonságával összefüggĘ
témakörök:
1. JármĦszerkezetek
2. Vontató jármĦvek gépészeti berendezései
3. ErĘátviteli berendezések
4. VezérlĘ szabályozó és biztonsági
berendezések
5. Fékberendezések, fékezési ismeretek
6. Üzemeltetési ismeretek
7. Vezetéstechnikai ismeretek

•

13.

- Országos vagy
térségi, elõvárosi,
helyi vagy saját célú
vasúti pályahálózatra
érvényes általános
szakmai ismeretek
modul vizsga, vagy
- valamely EGT
államban kiadott
Mozdonyvezetõi
engedély és a magyar
nyelv külön
jogszabályban
meghatározott szintû
ismerete
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12.

Közúti-vasúti kétéltĦ
jármĦ

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

1679

1680

14.

15.

Keskeny nyomtávolságú
villamosmozdony

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

A vasúti közlekedés biztonságával összefüggĘ
témakörök:
1. JármĦszerkezetek
2. ErĘátviteli berendezések
3. Fékberendezések, fékezési ismeretek
4. Üzemeltetési ismeretek
5. Vezetéstechnikai ismeretek

A vasúti közlekedés biztonságával összefüggĘ
témakörök:
1. JármĦszerkezetek
2. Vontató jármĦvek gépészeti berendezései
3. ErĘátviteli berendezések
4. VezérlĘ szabályozó és biztonsági
berendezések
5. Fékberendezések, fékezési ismeretek
6. Üzemeltetési ismeretek
7. Vezetéstechnikai ismeretek

Szóbeli:
1. JármĦszerkezetek
2. ErĘátviteli berendezések
3. Fékberendezések, fékezési
ismeretek
4. Üzemeltetési ismeretek
5. Vezetéstechnikai ismeretek

Szóbeli:
1. JármĦszerkezetek
2. Vontató jármĦvek gépészeti
berendezései
3. ErĘátviteli berendezések
4. VezérlĘ szabályozó és
biztonsági berendezések
5. Fékberendezések, fékezési
ismeretek
6. Üzemeltetési ismeretek
7. Vezetéstechnikai ismeretek

Vizsgabizottság:
- 1 fĘ vizsgabiztos
(a vizsga elnöke)
- 1 fĘ vizsgabiztos
(mĦszaki)

30

8

Vizsgabizottság:
- 1 fĘ vizsgabiztos
(a vizsga elnöke)
- 1 fĘ vizsgabiztos
(mĦszaki)

160

40

MAGYAR KÖZLÖNY

Hajtány

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

•
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Szóbeli:
1. JármĦszerkezetek
2. Vontató jármĦvek gépészeti
berendezései
3. ErĘátviteli berendezések
4. VezérlĘ szabályozó és
biztonsági berendezések
5. Fékberendezések, fékezési
ismeretek
6. Üzemeltetési ismeretek
7. Vezetéstechnikai ismeretek

Vizsgabizottság:
- 1 fĘ vizsgabiztos
(a vizsga elnöke)
- 1 fĘ vizsgabiztos
(mĦszaki)

160

40

A vasúti közlekedés biztonságával összefüggĘ
témakörök:
1. JármĦszerkezetek
2. Vontató jármĦvek gépészeti berendezései
3. ErĘátviteli berendezések
4. VezérlĘ szabályozó és biztonsági
berendezések
5. Fékberendezések, fékezési ismeretek
6. Üzemeltetési ismeretek
7. Vezetéstechnikai ismeretek

Szóbeli:
1. JármĦszerkezetek
2. Vontató jármĦvek gépészeti
berendezései
3. ErĘátviteli berendezések
4. VezérlĘ szabályozó és
biztonsági berendezések
5. Fékberendezések, fékezési
ismeretek
6. Üzemeltetési ismeretek
7. Vezetéstechnikai ismeretek

Vizsgabizottság:
- 1 fĘ vizsgabiztos
(a vizsga elnöke)
- 1 fĘ vizsgabiztos
(mĦszaki)

160

40
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EgysínĦ függĘvasúti
dízelmozdony

A vasúti közlekedés biztonságával összefüggĘ
témakörök:
1. JármĦszerkezetek
2. Vontató jármĦvek gépészeti berendezései
3. ErĘátviteli berendezések
4. VezérlĘ szabályozó és biztonsági
berendezések
5. Fékberendezések, fékezési ismeretek
6. Üzemeltetési ismeretek
7. Vezetéstechnikai ismeretek

•

17.

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

MAGYAR KÖZLÖNY

16.

Keskeny nyomtávolságú
dízelmozdony

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

1681

1682

2.2. Típusismereti modulok
A

Sorszám

1.

A képzés moduljai

C

A képzésben való
részvétel feltételei

- A típusnak
megfelelĘ kategória
vizsga
A vezetési
Típusismeret (JármĦtípus
gyakorlathoz:
megjelöléssel)
- a vezetési
gyakorlatnál használt
infrastruktúrára
vonatkozó vizsga

- A típusnak
megfelelĘ kategória
Földalatti (metró) vasúti
vizsga
segédvezetĘi típusismeret
- A vezetési
(JármĦtípus
gyakorlatnál használt
megjelöléssel)
infrastruktúrára
vonatkozó vizsga

D

E

F

A képzés témakörei

A hatósági vizsga
vizsgatevékenységei,
témakörei

Vizsgáztatás
típusa /
vizsgáztatásra
jogosult

Az
elméleti
ElĘírt
képzés
gyakorlatok
minimális
(óra)
ideje
(óra)

1 fĘ vizsgabiztos

30

JármĦismereti
gyakorlat: 10
Felügyelet
alatti vezetési
gyakorlat: 30

30

JármĦismereti
gyakorlat: 10
Felügyelet
alatti segéd
vezetĘi
gyakorlat: 30

A vasúti közlekedés biztonságával összefüggĘ
témakörök:
1. Berendezések elhelyezkedése a jármĦvön
2. Berendezések kezelése
3. Vezetési és mĦködtetési sajátosságok
4. Vezetéstechnikai ismeretek

Szóbeli:
1. Berendezések
elhelyezkedése a jármĦvön
2. Berendezések kezelése
3. Vezetési és mĦködtetési
sajátosságok
4. Vezetéstechnikai ismeretek
Gyakorlati:
Vezetési gyakorlat

A vasúti közlekedés biztonságával összefüggĘ
témakörök:
1. Berendezések elhelyezkedése a jármĦvön
2. Berendezések kezelése
3. Vezetési és mĦködtetési sajátosságok

Szóbeli:
1. Berendezések
elhelyezkedése a jármĦvön
2. Berendezések kezelése
3. Vezetési és mĦködtetési
sajátosságok
Gyakorlati:
1. SegédvezetĘi gyakorlat

1 fĘ vizsgabiztos

G

H
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2.

B

•
2013. évi 21. szám

MAGYAR KÖZLÖNY

Sorszám

1.

B

A képzés moduljai

C

A képzésben való
részvétel feltételei

- Országos
pályahálózatra
érvényes általános
szakmai ismeretek
modul vizsga, vagy
Országos pályahálózaton - valamely EGT
államban kiadott,
személy és/vagy
területi korlátozást
áruszállítás és tolatás
nem tartalmazó
(Infrastruktúra
MozdonyvezetĘi
megjelöléssel)
engedély és a magyar
nyelv külön
jogszabályban
meghatározott szintĦ
ismerete

D

A képzés témakörei

A vasúti közlekedés biztonságával összefüggĘ
témakörök:
1. Vasútvonalak és jellemzĘik, valamint a pályamenti berendezések ismerete
2. Jelzési, forgalmi ismeretek
3. Fékezési ismeretek
4. Közlekedésbiztonsági ismeretek
5. Rendkívüli helyzetekben követendĘ eljárások

E

F

A hatósági vizsga
vizsgatevékenységei,
témakörei

Vizsgáztatás
típusa /
vizsgáztatásra
jogosult

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

Vizsgabizottság:
- 1 fĘ vizsgabiztos
(a vizsga elnöke)
- 1 fĘ vizsgabiztos
(forgalmi)

G

H
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A

•

3. Vasúti pályahálózat ismereti modulok
3.1. Infrastruktúra modulok

Az
elméleti
ElĘírt
képzés
gyakorlatok
minimális
(óra)
ideje
(óra)

250

50

1683

1684

3.

- Országos
pályahálózatra
érvényes általános
szakmai ismeretek
modul vizsga, vagy
- valamely EGT
Országos pályahálózaton államban kiadott,
tolatás (Infrastruktúra
területi korlátozást
megjelöléssel)
nem tartalmazó
MozdonyvezetĘi
engedély és a magyar
nyelv külön
jogszabályban
meghatározott szintĦ
ismerete

A vasúti közlekedés biztonságával összefüggĘ
témakörök:
1. Vasútvonalak és jellemzĘik, valamint a pályamenti berendezések ismerete
2. Jelzési, forgalmi ismeretek
3. Fékezési ismeretek
4. Közlekedésbiztonsági ismeretek
5. Rendkívüli helyzetekben követendĘ eljárások

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

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

Írásbeli, szóbeli:
1. Szolgálati helyek és
jellemzĘik, valamint a pályamenti berendezések ismerete
2. Jelzési, forgalmi ismeretek
3. Fékezési ismeretek
4. Közlekedésbiztonsági
ismeretek
5. Rendkívüli helyzetekben
követendĘ eljárások

Vizsgabizottság:
- 1 fĘ vizsgabiztos
(a vizsga elnöke)
- 1 fĘ vizsgabiztos
(forgalmi)

200

50

Vizsgabizottság:
- 1 fĘ vizsgabiztos
(a vizsga elnöke)
- 1 fĘ vizsgabiztos
(forgalmi)

90

30

MAGYAR KÖZLÖNY

2.

- Országos
pályahálózatra
érvényes általános
szakmai ismeretek
modul vizsga, vagy
Országos pályahálózaton - valamely EGT
munkavégzés,
államban kiadott,
karbantartás, építés és
területi korlátozást
tolatás (Infrastruktúra
nem tartalmazó
megjelöléssel)
MozdonyvezetĘi
engedély és a magyar
nyelv külön
jogszabályban
meghatározott szintĦ
ismerete

•
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A vasúti közlekedés biztonságával összefüggĘ
témakörök:
1. Vasútvonalak és jellemzĘik, valamint a pályamenti berendezések ismerete
2. Jelzési, forgalmi ismeretek
3. Fékezési ismeretek
4. Közlekedésbiztonsági ismeretek
5. Rendkívüli helyzetekben követendĘ eljárások

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

Vizsgabizottság:
- 1 fĘ vizsgabiztos
(a vizsga elnöke)
- 1 fĘ vizsgabiztos
(forgalmi)

120

30

Vizsgabizottság:
- 1 fĘ vizsgabiztos
(a vizsga elnöke)
- 1 fĘ vizsgabiztos
(forgalmi)

120

30
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Írásbeli, szóbeli:
1. Vasútvonalak és jellemzĘik,
valamint a pálya-menti
berendezések ismerete
2. Jelzési, forgalmi ismeretek
3. Fékezési ismeretek
4. Közlekedésbiztonsági
ismeretek
5. Rendkívüli helyzetekben
követendĘ eljárások

•

5.

- Országos vagy
térségi, elĘvárosi,
helyi vagy saját célú
vasúti pályahálózatra
érvényes általános
szakmai ismeretek
ElĘvárosi pályahálózaton
modul vizsga, vagy
személyszállítás
- valamely EGT
(Infrastruktúra
államban kiadott
megjelöléssel)
MozdonyvezetĘi
engedély és a magyar
nyelv külön
jogszabályban
meghatározott szintĦ
ismerete

A vasúti közlekedés biztonságával összefüggĘ
témakörök:
1. Vasútvonalak és jellemzĘik, valamint a pályamenti berendezések ismerete
2. Jelzési, forgalmi ismeretek
3. Fékezési ismeretek
4. Közlekedésbiztonsági ismeretek
5. Rendkívüli helyzetekben követendĘ eljárások

MAGYAR KÖZLÖNY

4.

- Országos vagy
térségi, elĘvárosi,
helyi vagy saját célú
vasúti pályahálózatra
érvényes általános
Saját célú, térségi és
szakmai ismeretek
keskeny-nyomtávolságú modul vizsga, vagy
pályahálózaton
- valamely EGT
közlekedés (Infrastruktúra államban kiadott
megjelöléssel)
MozdonyvezetĘi
engedély és a magyar
nyelv külön
jogszabályban
meghatározott szintĦ
ismerete

1685

1686

7.

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

Helyi pályahálózaton
személyszállítás
(Infrastruktúra
megjelöléssel)

A vasúti közlekedés biztonságával összefüggĘ
témakörök:
1. Vasútvonalak és jellemzĘik, valamint a pályamenti berendezések ismerete
2. Jelzési, forgalmi ismeretek
3. Fékezési ismeretek
4. Közlekedésbiztonsági ismeretek
5. Rendkívüli helyzetekben követendĘ eljárások

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

A vasúti közlekedés biztonságával összefüggĘ
témakörök:
1. Vasútvonalak és jellemzĘik, valamint a pályamenti berendezések ismerete
2. Jelzési, forgalmi ismeretek
3. Fékezési ismeretek
4. Közlekedésbiztonsági ismeretek
5. Rendkívüli helyzetekben követendĘ eljárások
6. KRESZ ismeret (közúti vasúti jármĦ esetén)

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

Vizsgabizottság:
- 1 fĘ vizsgabiztos
(a vizsga elnöke)
- 1 fĘ vizsgabiztos
(forgalmi)

120

30

Vizsgabizottság:
- 1 fĘ vizsgabiztos
(a vizsga elnöke)
- 1 fĘ vizsgabiztos
(forgalmi)

120

30
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6.

- Országos vagy
térségi, elĘvárosi,
helyi vagy saját célú
vasúti pályahálózatra
érvényes általános
szakmai ismeretek
ElĘvárosi pályahálózaton
modul vizsga, vagy
nem személyszállítás
- valamely EGT
(Infrastruktúra
államban kiadott
megjelöléssel)
MozdonyvezetĘi
engedély és a magyar
nyelv külön
jogszabályban
meghatározott szintĦ
ismerete

•
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Vizsgabizottság:
- 1 fĘ vizsgabiztos
(a vizsga elnöke)
- 1 fĘ vizsgabiztos
(forgalmi)

120

30
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Írásbeli, szóbeli:
1. Vasútvonalak és jellemzĘik,
valamint a pálya-menti
berendezések ismerete
2. Jelzési, forgalmi ismeretek
3. Fékezési ismeretek
4. Közlekedésbiztonsági
ismeretek
5. Rendkívüli helyzetekben
követendĘ eljárások
6. KRESZ ismeret (közúti
vasúti jármĦ esetén)

•

A vasúti közlekedés biztonságával összefüggĘ
témakörök:
1. Vasútvonalak és jellemzĘik, valamint a pályamenti berendezések ismerete
2. Jelzési, forgalmi ismeretek
3. Fékezési ismeretek
4. Közlekedésbiztonsági ismeretek
5. Rendkívüli helyzetekben követendĘ eljárások
6. KRESZ ismeret (közúti vasúti jármĦ esetén)

MAGYAR KÖZLÖNY

8.

- Országos vagy
térségi, elĘvárosi,
helyi vagy saját célú
vasúti pályahálózatra
érvényes általános
szakmai ismeretek
Helyi pályahálózaton nem
modul vizsga, vagy
személyszállítás
- valamely EGT
(Infrastruktúra
államban kiadott
megjelöléssel)
MozdonyvezetĘi
engedély és a magyar
nyelv külön
jogszabályban
meghatározott szintĦ
ismerete

1687

1688

3.2. Vonal- és állomásismereti modulok
A

Sorszám

1.

B

A képzés moduljai

Vonalismeret (Vonal,
vonalrész megjelöléssel)

C

A képzésben való
részvétel feltételei

- Kategória és
típusismereti vizsga,
valamint az adott
vonalnak megfelelĘ
infrastruktúra vizsga

D

A képzés témakörei

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

F

A hatósági vizsga
vizsgatevékenységei,
témakörei

Vizsgáztatás
típusa /
vizsgáztatásra
jogosult

Az
elméleti
ElĘírt
képzés
gyakorlatok
minimális
(óra)
ideje
(óra)

1 fĘ vizsgabiztos

Felügyelet
alatti vezetési
gyakorlat:
útvonalanként legalább
3 oda vissza
út, amelybĘl
egy sötétben
történjen

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

G

1

H
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E

•
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1
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1 fĘ vizsgabiztos

Felügyelet
alatti vezetési
gyakorlat:
szolgálati
helyenként
legalább 2x8
óra (tolatási
körzetenként
legalább 2x4
óra),
amelybĘl 1x8
(1x4)
sötétben
történjen

•

- Kategória és
típusismereti vizsga,
valamint az adott
vonalnak megfelelĘ
infrastruktúra vizsga

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

MAGYAR KÖZLÖNY

2.

Állomásismeret
(Szolgálati hely, tolatási
körzet megjelöléssel)

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

1689

1690

4. Vezetési gyakorlat modulok
A

Sorszám

1.

B

A képzés moduljai

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

C

A képzésben való
részvétel feltételei

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

D

E

F

A képzés témakörei

A hatósági vizsga
vizsgatevékenységei,
témakörei

Vizsgáztatás
típusa /
vizsgáztatásra
jogosult

A vasúti közlekedés biztonságával összefüggĘ
témakörök:
1. Elindulás, megállás, gyorsítás, lassítás,
sebességtartás
2. Jelzések figyelése, végrehajtása, szabályok
alkalmazása
3. Utastéri ajtók mĦködtetése
4. JármĦre járás
5. Rendkívüli helyzetekben követendĘ eljárások

Gyakorlati:**
1. Elindulás, megállás,
gyorsítás, lassítás,
sebességtartás
2. Jelzések figyelése,
végrehajtása, szabályok
alkalmazása
3. Utastéri ajtók mĦködtetése
4. JármĦre járás
5. Rendkívüli helyzetekben
követendĘ eljárások

Vizsgabizottság:
- 1 fĘ vizsgabiztos
(forgalmi, a vizsga
elnöke)
- 1 fĘ vizsgabiztos
(mĦszaki)

G

H

Az
elméleti
ElĘírt
képzés
gyakorlatok
minimális
(óra)
ideje
(óra)

-

Felügyelet
alatti vezetési
gyakorlat:
320*, ebbĘl
120 tolatás
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Saját célú, térségi és
keskeny nyomtávolságú
pályahálózaton
közlekedés (Infrastruktúra
és kategória
megjelöléssel)

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

Gyakorlati:**
1. Elindulás, megállás,
gyorsítás, lassítás,
sebességtartás
2. Jelzések figyelése,
végrehajtása, szabályok
alkalmazása
3. Utastéri ajtók mĦködtetése
4. JármĦre járás
5. Rendkívüli helyzetekben
követendĘ eljárások

A vasúti közlekedés biztonságával összefüggĘ
témakörök:
1. Elindulás, megállás, gyorsítás, lassítás,
sebességtartás
2. Jelzések figyelése, végrehajtása, szabályok
alkalmazása
3. Utastéri ajtók mĦködtetése
4. JármĦre járás
5. Rendkívüli helyzetekben követendĘ eljárások

Gyakorlati:**
1. Elindulás, megállás,
gyorsítás, lassítás,
sebességtartás
2. Jelzések figyelése,
végrehajtása, szabályok
alkalmazása
3. Utastéri ajtók mĦködtetése
4. JármĦre járás
5. Rendkívüli helyzetekben
követendĘ eljárások

-

Felügyelet
alatti vezetési
gyakorlat:
320*, ebbĘl
120 tolatás

Vizsgabizottság:
- 1 fĘ vizsgabiztos
(forgalmi, a vizsga
elnöke)
- 1 fĘ vizsgabiztos
(mĦszaki)

-

Felügyelet
alatti vezetési
gyakorlat:
120*

-

Felügyelet
alatti vezetési
gyakorlat:
120*

Vizsgabizottság:
- 1 fĘ vizsgabiztos
(forgalmi, a vizsga
elnöke)
- 1 fĘ vizsgabiztos
(mĦszaki)
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4.

- Kategória vizsga és
befejezett
Országos pályahálózaton típusismereti elméleti
tolatás (Infrastruktúra és képzés, valamint az
kategória megjelöléssel) adott vonalnak
megfelelĘ
infrastruktúra vizsga

A vasúti közlekedés biztonságával összefüggĘ
témakörök:
1. Elindulás, megállás, gyorsítás, lassítás,
sebességtartás
2. Jelzések figyelése, végrehajtása, szabályok
alkalmazása
3. Utastéri ajtók mĦködtetése
4. JármĦre járás
5. Rendkívüli helyzetekben követendĘ eljárások

Vizsgabizottság:
- 1 fĘ vizsgabiztos
(forgalmi, a vizsga
elnöke)
- 1 fĘ vizsgabiztos
(mĦszaki)

•

3.

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

Gyakorlati:**
1. Elindulás, megállás,
gyorsítás, lassítás,
sebességtartás
2. Jelzések figyelése,
végrehajtása, szabályok
alkalmazása
3. JármĦre járás
4. Rendkívüli helyzetekben
követendĘ eljárások

MAGYAR KÖZLÖNY

2.

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

A vasúti közlekedés biztonságával összefüggĘ
témakörök:
1. Elindulás, megállás, gyorsítás, lassítás,
sebességtartás
2. Jelzések figyelése, végrehajtása, szabályok
alkalmazása
3. JármĦre járás
4. Rendkívüli helyzetekben követendĘ eljárások
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5.

6.

- Kategória vizsga és
befejezett
ElĘvárosi pályahálózaton
típusismereti elméleti
nem személyszállítás
képzés, valamint az
(Infrastruktúra és
adott vonalnak
kategória megjelöléssel)
megfelelĘ
infrastruktúra vizsga

Helyi pályahálózaton
személyszállítás
(Infrastruktúra és
kategória megjelöléssel)

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

Gyakorlati:**
1. Elindulás, megállás,
gyorsítás, lassítás,
sebességtartás
2. Jelzések figyelése,
végrehajtása, szabályok
alkalmazása
3. Utastéri ajtók mĦködtetése
4. JármĦre járás
5. Rendkívüli helyzetekben
követendĘ eljárások

A vasúti közlekedés biztonságával összefüggĘ
témakörök:
1. Elindulás, megállás, gyorsítás, lassítás,
sebességtartás
2. Jelzések figyelése, végrehajtása, szabályok
alkalmazása
3. JármĦre járás
4. Rendkívüli helyzetekben követendĘ eljárások

Gyakorlati:**
1. Elindulás, megállás,
gyorsítás, lassítás,
sebességtartás
2. Jelzések figyelése,
végrehajtása, szabályok
alkalmazása
3. JármĦre járás
4. Rendkívüli helyzetekben
követendĘ eljárások

A vasúti közlekedés biztonságával összefüggĘ
témakörök:
1. Elindulás, megállás, gyorsítás, lassítás,
sebességtartás
2. Jelzések figyelése, végrehajtása, szabályok
alkalmazása
3. Utastéri ajtók mĦködtetése
4. JármĦre járás
5. Rendkívüli helyzetekben követendĘ eljárások

Gyakorlati:**
1. Elindulás, megállás,
gyorsítás, lassítás,
sebességtartás
2. Jelzések figyelése,
végrehajtása, szabályok
alkalmazása
3. Utastéri ajtók mĦködtetése
4. JármĦre járás
5. Rendkívüli helyzetekben
követendĘ eljárások

Vizsgabizottság:
- 1 fĘ vizsgabiztos
(forgalmi, a vizsga
elnöke)
- 1 fĘ vizsgabiztos
(mĦszaki)

-

Felügyelet
alatti vezetési
gyakorlat:
50*

Vizsgabizottság:
- 1 fĘ vizsgabiztos
(forgalmi, a vizsga
elnöke)
- 1 fĘ vizsgabiztos
(mĦszaki)

-

Felügyelet
alatti vezetési
gyakorlat:
50*

-

Felügyelet
alatti vezetési
gyakorlat:
50*

Vizsgabizottság:
- 1 fĘ vizsgabiztos
(forgalmi, a vizsga
elnöke)
- 1 fĘ vizsgabiztos
(mĦszaki)
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7.

- Kategória vizsga és
befejezett
ElĘvárosi pályahálózaton
típusismereti elméleti
személyszállítás
képzés, valamint az
(Infrastruktúra és
adott vonalnak
kategória megjelöléssel)
megfelelĘ
infrastruktúra vizsga

A vasúti közlekedés biztonságával összefüggĘ
témakörök:
1. Elindulás, megállás, gyorsítás, lassítás,
sebességtartás
2. Jelzések figyelése, végrehajtása, szabályok
alkalmazása
3. Utastéri ajtók mĦködtetése
4. JármĦre járás
5. Rendkívüli helyzetekben követendĘ eljárások

•
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Vizsgabizottság:
- 1 fĘ vizsgabiztos
(forgalmi, a vizsga
elnöke)
- 1 fĘ vizsgabiztos
(mĦszaki)

-

Felügyelet
alatti vezetési
gyakorlat:
50*

G

H
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Gyakorlati:**
1. Elindulás, megállás,
gyorsítás, lassítás,
sebességtartás
2. Jelzések figyelése,
végrehajtása, szabályok
alkalmazása
3. JármĦre járás
4. Rendkívüli helyzetekben
követendĘ eljárások

MAGYAR KÖZLÖNY

8.

- Kategória vizsga és
befejezett
Helyi pályahálózaton nem
típusismereti elméleti
személyszállítás
képzés, valamint az
(Infrastruktúra és
adott vonalnak
kategória megjelöléssel)
megfelelĘ
infrastruktúra vizsga

A vasúti közlekedés biztonságával összefüggĘ
témakörök:
1. Elindulás, megállás, gyorsítás, lassítás,
sebességtartás
2. Jelzések figyelése, végrehajtása, szabályok
alkalmazása
3. JármĦre járás
4. Rendkívüli helyzetekben követendĘ eljárások

* A vezetési gyakorlat modul felügyelet alatti utazása a típusismeret modul felügyelet alatti utazásával egyidejĦleg is lebonyolítható.
Emberi erĘvel hajtott hajtány esetében külön vezetési gyakorlat modul nem szükséges.
** A vezetési gyakorlat modul vizsga a típusismeret modul vizsga gyakorlati vizsgatevékenységével egy idĘben, vagy azt követĘen is megtartható.

5. JármĦvezetĘi gyakorlat

A

B

Sorszám

A képzés moduljai

1.

Munkamódszer-átadás

C

A képzésben való
részvétel feltételei

- Vezetési gyakorlat
vizsga

D

E

F

A képzés témakörei

A hatósági vizsga
vizsgatevékenységei,
témakörei

Vizsgáztatás
típusa /
vizsgáztatásra
jogosult

Az alapvizsgának megfelelĘ jármĦvön és
infrastruktúrán más jármĦvezetĘ kísérete mellett
végzett jármĦvezetés

-

-

Az
elméleti
ElĘírt
képzés
gyakorlatok
minimális
(óra)
ideje
(óra)
-

Ajánlott:50

”
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4. melléklet az 5/2013. (II. 12.) NFM rendelethez
Az R. 5. mellékletének módosítása
(1) Az R. 5. melléklet II. pont 2. alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„2. Vizsgajegyzõkönyv
A vizsgajegyzõkönyv tartalmazza a vizsgázó nevét, a vizsgától függõen a tételszámot, a vizsgaérdemjegyet betûvel és
számmal, illetve a „megfelelt” vagy „nem felelt meg” minõsítést.”
(2) Az R. 5. melléklet IV. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„IV. Az idõszakos vizsgához tartozó okmányok
1. Idõszakos vizsgabejelentõ
A munkavállaló idõszakos vizsgára történõ bejelentése.
2. Vizsgajegyzõkönyv az idõszakos vizsgáról
A vizsgajegyzõkönyv tartalmazza a vizsga tárgyát, a vizsgázó nevét, valamint a vizsgán elért minõsítést.”

5. melléklet az 5/2013. (II. 12.) NFM rendelethez
„7. melléklet a 19/2011. (V.1.) NFM rendelethez

Nyilatkozat
Alulírott ……….., (vizsgabiztos természetes azonosító adatai) ezennel nyilatkozom, hogy a ……………. vizsgára
vonatkozóan a vizsgabiztosi feladataim ellátása során
– pártatlanul és megkülönböztetéstõl mentesen, az egyenlõ bánásmód követelménye szerint járok el,
– a vizsgákra vonatkozóan semmilyen utasítást vagy elõnyt, vagy elõny ígéretét nem fogadok el, amely hatással lehet
a vizsga megítélésére vagy eredményeire, valamint lebonyolításának módjára.
(Dátum)
Aláírás”
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A Kúria határozatai

A Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf. 5074/2012/6. számú határozata
A Kúria Önkormányzati Tanácsa a Simonné dr. Grósz Melinda jogtanácsos által képviselt Heves Megyei Kormányhivatalnak
(3300 Eger, Kossuth Lajos u. 9.)
a dr. Kozma Katalin jogtanácsos által képviselt Gyöngyös Város Önkormányzata Képviselõ-testülete (3200 Gyöngyös,
Fõ tér 13.) ellen
Gyöngyös Város Önkormányzat Képviselõ-testületének a közterületek rendeltetéstõl eltérõ használatáról szóló
– a 26/2012. (X. 12.) önkormányzati rendelettel módosított – 25/2000. (IX. 20.) önkormányzati rendelet törvényellenességének
vizsgálatára és megsemmisítésére irányuló nemperes eljárásban meghozta az alábbi
határozatot:
1. A Kúria Önkormányzati Tanácsa megállapítja, hogy a Gyöngyös Város Önkormányzat Képviselõ-testületének
a közterületek rendeltetéstõl eltérõ használatáról szóló – a 26/2012. (X. 12.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdésével
módosított – 25/2000. (IX. 20.) önkormányzati rendelet 6. § (2a) bekezdése törvénysértõ, ezért e rendelkezést
megsemmisíti.
2. A Kúria Önkormányzati Tanácsa elrendeli határozatának a Magyar Közlönyben való közzétételét. A megsemmisített
rendelkezés a határozatnak a Magyar Közlönyben való közzétételét követõ napon veszti hatályát.
3. A Kúria Önkormányzati Tanácsa elrendeli, hogy a határozat közzétételére – a Magyar Közlönyben való közzétételt
követõ nyolc napon belül – az önkormányzati rendelet kihirdetésével azonos módon kerüljön sor.
A határozat ellen további jogorvoslatnak helye nincs.

Indokolás
I.

1. A Heves Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: indítványozó) a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 134. §-ába foglalt eredménytelen törvényességi felhívást követõen
a Mötv. 136. § (2) bekezdése alapján kezdeményezte Gyöngyös Város Önkormányzat Képviselõ-testületének
(a továbbiakban: önkormányzat) a közterületek rendeltetéstõl eltérõ használatáról szóló 25/2000. (IX. 20.)
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.1.) 6/A. §-ának törvényességi vizsgálatát és megsemmisítését.
Az Ör.1. jelölt szakasza közmû fõ- vagy gyûjtõvezeték építésével, javításával, karbantartásával kapcsolatos
közterület-használat esetén a közterület megfelelõ helyreállítása érdekében pénzügyi letét elhelyezését írta elõ.
Az indítványozó kifejtette, hogy a közmûvek építésével, karbantartásával kapcsolatos szabályokat központi
jogszabályok határozzák meg, így például a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (a továbbiakban: Vet.)
121. § (1)–(2) bekezdése, 123. § (1) bekezdése, 124. § (1)–(2) bekezdése, az elektronikus hírközlésrõl szóló 2003. évi
C. törvény (a továbbikban: Ehírtv.) 94. § (3) bekezdése, a villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési
eljárásokról szóló 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 10. § (1) bekezdése. A központi
jogszabályok rendelkeznek arról, hogy az engedélyes milyen feltételek teljesülése esetén kezdheti meg
tevékenységét, rendelkeznek a helyreállítás és az esetleges kártérítés szabályairól is. Az indítványozó szerint központi
jogszabályok nem adnak olyan felhatalmazást az önkormányzatnak, amellyel az Ör.1. 6/A. §-ában meghatározott
pénzügyi letét megfizetését elõírhatná. A vizsgálni kért Ör.1. 6/A. §-a törvényi felhatalmazás hiányában további
feltételt határozott meg.
Az indítványozó kifejtette, hogy az Ör.1. 6/A. §-a ütközik a Vet., az Ehírtv., és a Korm. rendelet fenti szabályaival, s ezáltal
az Ötv. 16. §-ával is ellentétbe áll. Az Ör.1. vizsgálni kért szabálya ellentétben áll továbbá a Polgári Törvénykönyvrõl
szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) XXIII. fejezetével, mert a Ptk. szerzõdést biztosító
mellékkötelezettségként a pénzügyi letétet, mint jogintézményt nem tartalmazza, illetve a Ptk. 306. § (1) bekezdésével
és 361. § (1) bekezdésével is szemben áll. Az önkormányzat szerzõdéses jogviszony tartalmi elemét szabályozta
felhatalmazás nélkül. Végezetül az indítványozó szerint az Ör.1. 6/A. §-ában elõírt pénzügyi letét ellentétes az épített
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környezet alakításáról és védelmérõl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 54. § (4) és (5) bekezdésével,
mivel a közmûvek elhelyezésének biztosítása a közterület rendeltetésszerû használatának minõsül és az ezzel
kapcsolatos rendelkezések törvényekben, kormányrendeletben – azaz önkormányzati rendeletnél magasabb szintû
jogszabályokban – szabályozottak.
2. A Kúria Önkormányzati Tanácsa a Bszi. 52. §-a szerint az indítványt 30 napos határidõ tûzésével megküldte a helyi
önkormányzatnak az indítvánnyal kapcsolatos állásfoglalása beszerzése céljából. A Gyöngyös Város Önkormányzata
nevében eljáró jegyzõ arról tájékoztatta a Kúriát, hogy az indítványra észrevételt, állásfoglalást az önkormányzat nem
kíván tenni, azonban az Ör.1. megsemmisíteni kért 6/A. §-át hatályon kívül helyezte Gyöngyös Város Önkormányzat
Képviselõ-testületének a közterületek rendeltetéstõl eltérõ használatáról szóló 25/2000. (IX. 20.) önkormányzati
rendeletet módosító 26/2012. (X. 12.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.2.) 2. § (1) bekezdése.
3. Az indítványozó nyilatkozatában az indítványát fenntartotta, illetve módosította. Elõadta, hogy az Ör.2. az Ör.1.
hatályon kívül helyezése mellett módosította az Ör.1. 6. §-át, megállapítva a 6. § (2) bekezdés új szövegét, illetve
kiegészítve azt egy új (2a) bekezdéssel. Az Ör.1. Ör.2. 1. §-a által megállapított 6. § (2a) bekezdése a pénzügyi letét
helyett bevezette az óvadék alkalmazásának lehetõségét, meghatározta számítási módját, annak összegét és a
visszatérítés határidejét. Az indítványozó a Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf. 5.051/2012/6. számú határozatában
foglaltak szerint arra a következtetésre jutott, hogy az új szabályozás tartalmában megfelel az eredetileg vizsgálni kért
önkormányzati rendelkezésekkel, ezért a törvényességi vizsgálat iránti kérelmét az Ör.2. 1. §-a által módosított Ör.1.
6. § (2a) bekezdése vonatkozásában az alábbiak szerint tartotta fenn:
Az indítványozó kifejtette, hogy az Ör.2. által bevezetett óvadék ugyan azt a célt szolgálja, mint a korábbi pénzügyi
letét. Az óvadék szabályait a Ptk. 270. §-a, 271. §-a és a 271/A. §-a tartalmazzák. Az indítványozó a Ptk. rendelkezései
alapján – beleértve ebbe a Ptk. 226. § (1) bekezdésében és 685. § a) pontjában foglaltakat is – arra a következtetésre
jutott, hogy az Ör.2. által a közterület nem megfelelõ helyreállításából fakadó esetleges költségek fedezetére rendelt
óvadék önkormányzati meghatározására törvény felhatalmazást egyáltalán nem biztosít. A helyreállítással
kapcsolatos kérdésekben a Vet., az Ehírt., és a Korm. rendelet szabályai az irányadók, ahogy az indítványozó eredeti
beadványában is kifejtette. Az indítványozó végezetül hivatkozott arra, hogy az Ör.2. a jogalkotásról szóló 2010. évi
CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 2. § (4) bekezdés b) pontjában, 3. §-ában, és 4. §-ában foglalt jogalkotási
követelményeknek sem felel meg.
II.

Az indítvány megalapozott.
1. Ahogy az indítványozó is hivatkozott rá, a Köf. 5.051/2012/6. számú határozat értelmében a Kúria Önkormányzati
Tanácsa az indítványt – amennyiben az indítványozó a törvényességi vizsgálat iránti kérelmét fenntartja – hatályos
indítványnak tekinti a régi helyébe lépõ új önkormányzati rendelet tekintetében is, amennyiben az új szabályozás
szövege a régivel azonos, vagy ha tartalmában megfelel az indítványozó által eredetileg vizsgálni kért önkormányzati
rendelkezésekkel. Jelen ügyben az indítványozó az Ör.1. eredetileg vizsgálni kért 6/A. §-a helyett, annak helyébe lépõ
Ör.2. 1. §-ának kérte a megsemmisítését, így a Kúria Önkormányzati Tanácsa a vizsgálatot e tekintetben folytatta le.
2. Az Ör.2. 1. § (2) bekezdése értelmében: A Rendelet 6. §-a az alábbi (2a) bekezdéssel egészül ki: „Amennyiben jogszabály
másként nem rendelkezik, közmûvek, közcélú vezetékek létesítésére, javítására, karbantartására irányuló
megállapodásban a közterület nem megfelelõ helyreállítására vagy a helyreállítási kötelezettség szerzõdésszerû
teljesítésének biztosítására óvadék megfizetése írható elõ. Az óvadék összege a közterület helyreállítása tervezett
költségnek 50%-a, amelyet a megállapodás megkötésével egyidejûleg kell megfizetni. Az óvadék összegét a
közterületek Önkormányzat által történõ helyreállítása esetén alkalmazandó, közbeszerzési eljárásban meghatározott
egységárak alapján kell megállapítani. Az óvadék, illetve annak fel nem használt része 80%-át a közterület
helyreállításának átadás-átvételét, engedélyköteles, vagy közmûkezelõ hozzájárulásához kötött tevékenység esetén
a jogerõs engedély, illetve a hozzájárulás kiadását követõ 90 napon belül, a fennmaradó 20%-ot pedig 365 napon belül
vissza kell fizetni, kamatokkal növelt mértékben. A kamat mértéke megegyezik az Önkormányzat költségvetési
elszámolási számlája és alszámlái kamatának mindenkori mértékével”.
3. Az Étv. 54. § (4) bekezdése tételesen meghatározza a közterület rendeltetését. Az 54. § (4) bekezdés f) pontja szerint
a közterület egyik rendeltetése a közmûvek elhelyezésének biztosítása. Az Étv. szerint a közterület rendeltetésszerû
használatának minõsül a közmûvek elhelyezése. A jelen ügyben vizsgált Ör.2. két felhatalmazó rendelkezést jelöl meg
az Ötv. 16. § (1) bekezdését és az Étv. 54. § (5) bekezdését.
Az Ötv. 16. § (1) bekezdése – amellyel való ellentétre az indítványozó is utal – az alábbi szöveget tartalmazta:
„A képviselõ-testület a törvény által nem szabályozott helyi társadalmi viszonyok rendezésére, továbbá törvény
felhatalmazása alapján, annak végrehajtására önkormányzati rendeletet alkot.” E szabályt hatályon kívül helyezte
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a Mötv. 156. § (2) bekezdés a) pontja. A Kúria Önkormányzati Tanácsának a Köf. 5031/2012/11. határozat óta követett
gyakorlata szerint az önkormányzati rendeletek törvényességi vizsgálata során az önkormányzati rendeletet (vizsgált
rendelkezését) mindig a hatályos törvényekhez és a hatályos más jogszabályokhoz kell mérni. (Indoklás II/6. pont).
Megállapítható, hogy az Ötv. egykori 16. § (1) bekezdéséhez hasonló szabályt fogalmaz meg az Alaptörvény 32. cikk
(2) bekezdése. E szerint „Feladatkörében eljárva a helyi önkormányzat törvény által nem szabályozott helyi társadalmi
viszonyok rendezésére, illetve törvényben kapott felhatalmazás alapján önkormányzati rendeletet alkot.”
Alaptörvényi szabály tehát, hogy az önkormányzat eredeti jogalkotó hatáskörében (törvény által nem szabályozott
feladatkörébe tartozó helyi társadalmi viszonyok rendezésére) és törvény felhatalmazása alapján alkothat rendeletet.
Az Ör.2. másik felhatalmazó rendelkezésként az Étv. 54. § (5) bekezdését jelöli meg. E szerint: „A közterületet
rendeltetésének megfelelõen bárki használhatja. A közterület rendeltetésére és használatára jogszabály további
szabályokat állapíthat meg.” Az Alaptörvény T) cikk (2) bekezdése szerint jogszabály az önkormányzati rendelet is,
az Étv. alkalmazásában szûkítõ jogszabály-fogalmat nem határoz meg. Ugyanakkor ha az adott tárgyban más
jogszabály is rendelkezik, akkor figyelemmel kell lenni a jogalkotás jogforrási rendjére, arra, hogy a megalkotott
jogszabály illeszkedjen a jogrendszer egységébe.
4. Az önkormányzat közmûvek és közcélú vezetékek létesítéséhez, javításához, karbantartásához kapcsolódó
helyreállítási kötelezettség elvégzéshez kapcsol óvadék-fizetési kötelezettséget. Helyesen állapította meg az
indítványozó, hogy a fenti munkák tekintetében a helyreállítás és a károk megtérítésének szabályairól magasabb
jogszabályok (a Vet., Ehírt. és a Korm. rendelet szabályai) szólnak, így a közmûvek és közcélú vezetékek létesítéséhez,
karbantartásához stb.) kapcsolódó helyreállítási kötelezettség nem tekinthetõ törvény által nem szabályozott
társadalmi viszonynak, azaz az önkormányzat eredeti rendeletalkotó hatásköre erre a tárgykörre nem terjed ki.
A továbbiakban tehát azt kell vizsgálni, hogy van-e az önkormányzatnak törvényi felhatalmazása az adott kérdés
rendezésére. Az önkormányzat az Ör.2. 1. §-ában – az Ör.1. 6. § (2a) bekezdéseként – óvadék-fizetési kötelezettséget írt
elõ. Az óvadék jogintézményét a Ptk. 270-tõl 271/A. §-ai rendezik, mint szerzõdést biztosító mellékkötelezettséget.
Az Ör. 6. § (2a) bekezdése részletesen szabályozza az óvadék megfizetésének eseteit, a megfizetés, a visszafizetés
rendjét, az ehhez kapcsolódó kamatfizetést. Az Ör. szerint az óvadék „a helyreállítási kötelezettség szerzõdésszerû
teljesítésének biztosítására szolgál.” A Ptk. 226. § (1) bekezdés értelmében „Jogszabály meghatározhatja a szerzõdés
egyes tartalmi elemeit, és kimondhatja, hogy ezek a szerzõdésnek akkor is részei, ha a felek eltérõen rendelkeznek.”
A jogszabály fogalmát a Ptk. alkalmazásában a 685. § a) pontja határozza meg: E szerint ”jogszabály: a törvény,
a kormányrendelet, továbbá a törvény felhatalmazása alapján, annak keretei között az önkormányzati rendelet;
a 28. § (1) bekezdése tekintetében az állami vagyon felügyeletéért felelõs miniszter rendelete; a 29. § (3) bekezdése,
a 200. § (2) bekezdése, a 209/B. § (6) bekezdése, a 305. § (1) bekezdése, a 434. § (3)–(4) bekezdése, az 523. §
(2) bekezdése és az 528. § (3) bekezdése tekintetében valamennyi jogszabály;”.
Mivel az önkormányzatnak nincs törvényi felhatalmazása a közterület-használathoz az Ör.1. – Ör.2.-vel megállapított –
6. § (2a) bekezdése szerinti óvadék meghatározására (mint amilyet pl. a lakások és helyiségek bérletérõl szóló
– módosított – 1993. évi LXXVIII. törvény 3. § (1) bekezdése 2006. március 31-tõl tartalmaz), ezért az Ör. 6. §
(2a) bekezdése nincs összhangban Ptk. fenti szabályával.
5. Az Ör.2. által megállapított Ör.1. 6. § (2a) bekezdésének az óvadékfizetéssel kapcsolatos szabálya a rendelkezés
alkalmazását ahhoz a feltételhez köti: „Amennyiben jogszabály másként nem rendelkezik...” A fentiek alapján látható,
hogy jogszabály – a Ptk., illetve a vezetékjoggal összefüggõ különbözõ központi szabályok – másként rendelkeznek,
így a vizsgálni és megsemmisíteni kért önkormányzati rendeleti rendelkezés alkalmazhatósága – magából az Ör.-bõl
eredõen is – kétséges. Ugyanakkor az Ör.2. 6. § (2a) bekezdése törvényellenességének megállapításánál és
megsemmisítésénél figyelembe kell venni az indítványozó által a törvénysértés okaként megjelölt további
rendelkezéseket. A Jat. 2. § (4) bekezdés b) pontja értelmében a jogszabályok megalkotásakor biztosítani kell, hogy
a jogszabály illeszkedjen a jogrendszer egységébe. A Jat. 3. §-a szerint az azonos vagy hasonló életviszonyokat azonos
vagy hasonló módon, szabályozási szintenként lehetõleg ugyanabban a jogszabályban kell szabályozni. A szabályozás
nem lehet indokolatlanul párhuzamos vagy többszintû. A Jat. 4. §-a pedig kimondja, hogy ha egy tárgykört törvény
szabályoz, törvényben kell rendezni az alapvetõ jogintézményeket és a szabályozási cél megvalósulásával összefüggõ
lényeges garanciákat.
6. Minderre tekintettel a Kúria Önkormányzati Tanácsa megállapította, hogy az Ör.2. 1. § (2) bekezdése által módosított
Ör.1. 6. § (2a) bekezdése törvényellenes, s ezért e rendelkezést megsemmisítette.
A Kúria Önkormányzati Tanácsa a Bszi. 55. § (2) bekezdés b) pontja szerint elrendelte határozatának a Magyar
Közlönyben való közzétételét. A megsemmisített rendelkezés a Bszi. 56. § (2) bekezdés alapján a határozat Magyar
Közlönyben való közzétételét követõ napon veszti hatályát.
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A Kúria Önkormányzati Tanácsa egyben – a Bszi. 55. § (2) bekezdés c) pontja alapján – elrendelte, hogy a határozat
közzétételére – a Magyar Közlönyben való közzétételt követõ nyolc napon belül – az önkormányzati rendelet
kihirdetésével azonos módon kerüljön sor.
A jelen határozat elleni jogorvoslat lehetõségét a Bszi. 49. §-a zárja ki.
Budapest, 2013. január 30.
Dr. Kalas Tibor s. k.,
az Önkormányzati Tanács elnöke

Dr. Balogh Zsolt s. k.,

Dr. Tóth Kincsõ s. k.,

elõadó bíró

bíró
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Határozatok Tára

A Kormány 1048/2013. (II. 12.) Korm. határozata
a Cigányügyi Egyeztetõ Tanács létrehozásáról
1. A Kormány javaslattevõ, véleményezõ testületként a központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és
az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 30. § (1) bekezdése alapján a Kormány döntéseinek
elõkészítése, a társadalmi felzárkózási és cigányügyi politika végrehajtásának összehangolása és végrehajtásának
figyelemmel kísérése érdekében létrehozza a Cigányügyi Egyeztetõ Tanácsot (a továbbiakban: Tanács).
2. A Tanács:
a)
javaslatot tesz a Kormány társadalmi felzárkózási és cigányügyi politikájára,
b)
figyelemmel kíséri a Kormány és az Országos Roma Önkormányzat között létrejött Keretmegállapodásban
foglalt célok teljesülését,
c)
véleményezi a Keretmegállapodás végrehajtásában érintett miniszterek és az Országos Roma Önkormányzat
által készített beszámolókat.
3. A Tanács elnöke a miniszterelnök. Az elnököt akadályoztatása esetén az általa a Tanács tagjai közül kijelölt személy
helyettesíti, aki e minõségében nem helyettesíthetõ. A Tanács társelnöke és további tagjai nem helyettesíthetõek.
4. A Kormány a Tanács társelnökének az Országos Roma Önkormányzat elnökét kéri fel.
5. A Tanács további tagjai:
a)
az emberi erõforrások minisztere,
b)
a belügyminiszter,
c)
a nemzetgazdasági miniszter, valamint
d)
a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár.
6. A Tanács elnöke eseti meghívottként az ülésre tanácskozási joggal más személyeket is meghívhat.
7. A Tanács szükség szerint, de legalább negyedévente ülésezik, ülését a Tanács elnöke hívja össze. Rendkívüli ülés
összehívását bármely tag a Tanács elnökénél kezdeményezheti.
8. A Tanács üléseirõl emlékeztetõ készül.
9. A Tanács mûködésének részletes szabályait a Tanács elnöke által – a Tanács tagjainak véleményét kikérve –
megállapított ügyrend határozza meg.
10. A Tanács mûködésével kapcsolatos ügyviteli és titkársági feladatokat az Emberi Erõforrások Minisztériuma látja el.
11. A jogszabállyal vagy közjogi szervezetszabályozó eszközzel létrehozott testületek felülvizsgálatáról szóló
1158/2011. (V. 23.) Korm. határozat 3. mellékletében szereplõ táblázat a következõ sorral egészül ki:
Testület neve

A kivétel oka

Felelõs miniszter

Cigányügyi Egyeztetõ Tanács

fontos társadalmi ok

EMMI

12. Ez a határozat a közzétételét követõ napon lép hatályba.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány 1049/2013. (II. 12.) Korm. határozata
a KEOP-7.1.0/11-2011-0049. számú ivóvízminõség-javító beruházás saját hatáskörben történõ
megvalósításáról
A Kormány a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 16. §-a és az Európai Unió vagy
más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggõ beruházás megvalósítása érdekében szükséges
intézkedésekrõl szóló 170/2012. (VII. 23.) Korm. rendelet alapján a KEOP-7.1.0/11-2011-0049. számú ivóvízminõség-javító
beruházás (Tiszafüred Város Ivóvízminõség-javítási Projekt) megvalósításáról saját hatáskörben gondoskodik.
A beruházás a következõ települést érinti: Tiszafüred.
Az érintett helyi önkormányzat köteles a beruházás megvalósításához szükséges, tulajdonát érintõ intézkedések
tûrésére.
A Kormány a megvalósítással kapcsolatos feladatok ellátására az Országos Vízügyi Fõigazgatóságot jelöli ki.
A Kormány e határozatának bírósági felülvizsgálatát az érintett önkormányzat képviselõ-testülete a Fõvárosi
Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnál kérheti. A perben felperesként az önkormányzat képviselõ-testülete,
alperesként a Kormány vesz részt. A Kormányt a belügyminiszter képviseli.
A keresetlevelet a belügyminiszternél a felülvizsgálni kért határozat Magyar Közlönyben történõ közzétételének
napjától számított tizenöt napon belül kell benyújtani.
Indoklás
Az emberi fogyasztásra szánt víz minõségérõl szóló, 1998. november 3-i 98/83/EK tanácsi irányelv (a továbbiakban:
irányelv) 1. melléklete határozza meg azokat a követelményeket, amelyeknek az emberi fogyasztásra szánt víznek meg
kell felelnie.
Az irányelv az arzén tekintetében a 10 µg/l, a bór esetében az 1 mg/l, míg a fluorid esetében az 1,5 mg/l határértéknek
való megfelelést írja elõ.
Magyarországon – a 2011. november hónapban az Európai Bizottság részére megküldött átmeneti eltérésre irányuló
kérelem és mellékletei alapján – 365 település(rész)en ezen paraméterek valamelyike, vagy egyszerre több paraméter
vonatkozásában a mért határérték meghaladja az irányelv szerinti megengedett szintet. Az érintett települések
túlnyomó része indult az ivóvízminõség javítását szolgáló Környezet és Energia Operatív Program (a továbbiakban:
KEOP) által finanszírozott pályázatokon, amelynek záró elszámolási határideje 2015. június 30-án jár le. A szükséges
uniós források a KEOP keretein belül rendelkezésre állnak, az Ivóvízminõség-javító Program felgyorsításáról szóló
1224/2011. (VI. 29.) Korm. határozat szerint a saját erõt a Belügyminisztérium által kezelt EU Önerõ Alap
támogatásának keretébõl 100%-ban pályázhatják az önkormányzatok.
Erre figyelemmel Magyarország átmeneti eltérésre irányuló kérelemmel fordult az Európai Bizottsághoz.
Az Európai Bizottság 2012. május 30-i keltezésû, a Magyarország által az emberi fogyasztásra szánt víz minõségérõl
szóló 98/83/EK tanácsi irányelv alapján kért eltérésrõl szóló C(2012) 3686 határozata alapján, a határozatban
feltüntetett települések tekintetében Magyarország 2012. december 25-ig átmeneti mentességben részesült, így
eddig az idõpontig fõszabályként az arzén tekintetében a 20 µg/l, a bór esetében a 3 mg/l, míg a fluorid esetében
az 1,7 mg/l határértéknek kellett megfelelni. 2012. december 26-tól az irányelv mellékletében meghatározott
szigorúbb követelményeket kell a teljes népesség tekintetében teljesíteni.
A döntésre figyelemmel minden rendelkezésre álló eszközzel fel kell gyorsítani a KEOP pályázati rendszerben
elfogadott beruházások megvalósítását.
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 16. §-a alapján ha az Európai Unió vagy más
nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettség határideje eredménytelenül telt el, a Kormány a kötelezettséggel
összefüggõ beruházás megvalósításáról saját hatáskörben gondoskodhat, amelyrõl határozatot hoz.
Az ezzel összefüggõ döntéshozatali folyamatot az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt
kötelezettséggel összefüggõ beruházás megvalósítása érdekében szükséges intézkedésekrõl szóló 170/2012. (VII. 23.)
Korm. rendelet szabályozza.
A KEOP-7.1.0/11-2011-0049. számú ivóvízminõség-javító beruházás (Tiszafüred Város Ivóvízminõség-javítási Projekt)
esetében a kötelezettség beálltáig, 2012. december 25-ig a projekt befejezése nem történt meg.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány 1050/2013. (II. 12.) Korm. határozata
a szennyvíz-elvezetési és -tisztítási feladattal, valamint derogációs kötelezettséggel rendelkezõ
projektjavaslatot még be nem nyújtott agglomerációkról
A Kormány felhívja a nemzeti fejleszti minisztert, hogy vizsgálja meg
a)
az 1. és a 2. mellékletekben szereplõ derogációs feladattal kötelezett – de a Környezet és Energia Operatív
Program keretében pályázati javaslatot be nem nyújtott – agglomerációk vonatkozó fejlesztési forrás
szükségleteit,
b)
szükséges-e további kormányzati intézkedés az a) pontban hivatkozott projektek mielõbbi megvalósítása
érdekében.
Felelõs:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidõ:
azonnal
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

1. melléklet az 1050/2013. (II. 12.) Korm. határozathoz
Azokról a 2010. december 31-i határidõvel rendelkezõ szennyvíz-elvezetési és -tisztítási feladattal
kötelezett agglomerációkról, melyek derogációs kötelezettséggel rendelkeznek,
de projektjavaslatot még nem nyújtottak be

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Ajka
Balatonfûzfõ
Bicske
Bonyhád
Dunavarsány
Edelény
Eger
Gyöngyös
Hajdúhadház
Hajdúnánás
Hódmezõvásárhely
Karcag
Monor
Ráckeve
Sárospatak
Sátoraljaújhely
Tiszaújváros
Törökszentmiklós
Vác

A

B

Az agglomeráció központi települése

Az agglomeráció szennyvízterhelése (LE)

38 461
25 304
25 141
20 170
31 782
19 282
82 705
43 045
22 195
26 563
88 179
20 338
31 206
25 833
24 809
22 723
22 168
21 819
108 090
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2. melléklet az 1050/2013. (II. 12.) Korm. határozathoz
Azokról a 2015. december 31-i határidõvel rendelkezõ szennyvíz-elvezetési és -tisztítási feladattal
kötelezett agglomerációkról, melyek derogációs kötelezettséggel rendelkeznek,
de projektjavaslatot még nem nyújtottak be

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.

Aba
Ács
Bátaszék
Fehérgyarmat
Füzesabony
Kiskunmajsa
Mezõberény
Pásztó
Soltvadkert
Szentlõrinckáta
Tiszafüred
Lovasberény
Sopron-Balf
Zalalövõ
Zámoly
Algyõ
Ásotthalom
Bana
Battonya
Béb
Bélapátfalva
Beremend
Berhida
Bezenye
Bogács
Boldog
Cigánd
Csákvár
Csanádapáca
Csegöld
Csemõ
Csengõd
Csepreg
Csolnok
Dad
Devecser
Epöl
Görbeháza
Gyermely
Gyöngyöspata
Harta
Hegyeshalom
Heréd
Hort
Ivánc

A

B

Az agglomeráció központi települése

Az agglomeráció szennyvízterhelése (LE)

13 722
10 846
14 944
13 381
11 477
12 027
12 009
13 439
14 885
12 189
14 487
2 700
2 122
3 703
3 110
7 238
4 765
6 138
6 312
6 204
3 086
3 105
8 915
9 586
6 626
3 533
5 002
6 284
2 729
2 599
5 501
6 688
6 592
3 664
2 373
5 837
4 395
2 618
3 346
2 570
5 239
5 974
3 035
3 699
2 534
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47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
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Iváncsa
Ják
Jánosháza
Jászladány
Jobbágyi
Kállósemjén
Kaszaper
Katymár
Kenézlõ
Kenyeri
Kocs
Kölcse
Lábatlan
Létavértes
Lõkösháza
Lövõ
Mándok
Máriapócs
Mezõkovácsháza
Mocsa
Mónosbél
Nagyigmánd
Nemesszalók
Noszvaj
Nyergesújfalu (Kelet)
Nyírábrány
Öskü
Páka
Polgár
Prügy
Rábacsécsény
Recsk
Répcelak
Ricse
Ruzsa
Sárisáp
Szákszend
Szeghalom
Szentistván
Szob
Szomód
Tardos
Tarján
Tarpa
Tass
Tatárszentgyörgy
Tengelic
Tiszabercel
Tiszabura
Tiszacsege
Tiszakeszi
Tótszerdahely
Tunyogmatolcs

7 075
2 609
4 613
5 766
2 239
3 884
2 019
2 099
3 075
3 038
2 863
2 934
4 072
7 898
3 827
8 749
4 334
5 699
8 948
2 836
3 226
3 727
2 667
3 431
9 511
5 748
2 440
2 274
9 628
3 616
9 224
7 973
3 933
2 503
4 049
3 769
3 593
9 707
9 500
9 435
2 728
2 379
4 289
2 164
6 322
2 087
3 236
6 849
2 889
4 970
2 447
4 453
5 311
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100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.

Túrricse
Újbarok
Vásárosnamény
Vasszilvágy
Verpelét
Záhony
Zsámbék
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5 809
6 288
4 992
2 224
3 999
8 155
7 569

A Kormány 1051/2013. (II. 12.) Korm. határozata
az egyes szennyvíz-elvezetési és -tisztítási beruházások (KEOP) Kormány általi saját hatáskörben
történõ megvalósításáról
1. A Kormány Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 16. §-a alapján az 1. mellékletben
feltüntetett csatorna- és szennyvízberuházások megvalósításáról saját hatáskörében gondoskodik.
2. A Kormány az 1. pontban meghatározott beruházások megvalósításához kapcsolódó
a)
feladatok ellátására és koordinálására a nemzeti fejlesztési minisztert jelöli ki,
b)
közbeszerzési feladatok központi ellátására a nemzeti fejlesztési miniszter útján a Közbeszerzési és Ellátási
Fõigazgatóságot jelöli ki azzal, hogy a közbeszerzési feladatok központi ellátásának szükségszerûségérõl a
nemzeti fejlesztési miniszter dönt.
3. A Kormány úgy dönt, hogy az olyan beruházások esetében, amelyek vonatkozásában a nemzeti fejlesztési miniszter
a projektmenedzsmenti feladatok központi átvételérõl dönt,
a)
a kedvezményezett köteles elszámolni a támogató szervezettel, és
b)
a projektmenedzsment elszámolható költsége a nemzeti fejlesztési miniszter által elvont feladatok ellátására
fordítandó.
4. Az érintett helyi önkormányzatok kötelesek a beruházás megvalósításához szükséges, tulajdonukat érintõ
intézkedések tûrésére.
5. A Kormány e határozatának bírósági felülvizsgálatát az érintett önkormányzat képviselõ-testülete a Fõvárosi
Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnál kérheti. A perben felperesként az önkormányzat képviselõ-testülete,
alperesként a Kormány vesz részt. A Kormányt a belügyminiszter képviseli.
6. A keresetlevelet a belügyminiszternél a felülvizsgálni kért határozat közzétételétõl számított tizenöt napon belül kell
benyújtani.
Indokolás
A települési szennyvíz kezelésérõl szóló 1991. május 21-i 91/271/EGK tanácsi irányelv alapján a környezet-,
természetvédelem és vízgazdálkodás körébe tartozó kötelezettségeink szükségessé teszik a keletkezõ szennyvizek
megfelelõ kezelését.
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 16. §-a alapján ha az Európai Unió vagy más
nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettség kapcsán a határidõben történõ teljesítés elmaradásának reális veszélye
fennáll, a Kormány a kötelezettséggel összefüggõ beruházás megvalósításáról saját hatáskörben gondoskodhat,
melyrõl határozatot hoz. Az ezzel összefüggõ döntéshozatali folyamatot az Európai Unió vagy más nemzetközi
szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggõ beruházás megvalósítása érdekében szükséges intézkedésekrõl
szóló 170/2012. (VII. 23.) Korm. rendelet szabályozza.
A 2000 LE feletti településeken az Európai Unió felé vállalt kötelezettségeinket legkésõbb 2015. december 31-ig kell
teljesíteni, ezért minden rendelkezésre álló eszközzel fel kell gyorsítani a KEOP pályázati rendszerben elfogadott
beruházások megvalósítását.
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Erre figyelemmel a Kormány – a törvényben biztosított lehetõségével élve – a derogációs határidõvel érintett
szennyvíz-elvezetési és -tisztítási beruházások saját hatáskörben történõ megvalósításáról döntött.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

1. melléklet az 1051/2013. (II. 12.) Korm. határozathoz
1. Támogatói döntéssel rendelkezõ projektek
A

1.
2.
3.
4.

B

Pályázó neve

BAKONYSÁRKÁNY KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA
NAGYATÁDI REGIONÁLIS
SZENNYVÍZTÁRSULÁS

Projekt helye –
helység

ECSEDI-LÁP VIZIKÖZMÛ BERUHÁZÁSI
TÁRSULÁS

6.

GARA–HERCEGSZÁNTÓ–
NAGYBARACSKA SZENNYVÍZ
ÖNKORMÁNYZATI TERÜLETFEJLESZTÉSI
TÁRSULÁS
KÖRMEND VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Körmend
BAKS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Baks
TOMPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Tompa
KISKÕRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Kiskõrös
TISZATENYÕ–KENGYEL KÖZÖS
Tiszatenyõ
SZENNYVÍZKEZELÕ TÁRSULÁS
HODÁSZ NAGYKÖZSÉG
Hodász
ÖNKORMÁNYZATA
MÉLYKÚT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
Mélykút
TÚRKEVE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Túrkeve
CSANÁDPALOTA VÁROS
Csanádpalota
ÖNKORMÁNYZATA
MEZÕFALVA ÉS TÉRSÉGE
Mezõfalva
SZENNYVÍZBERUHÁZÓ
ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS
DÁVOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Dávod
GÖNC VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Gönc
KISSZÁLLÁS KÖZSÉG
Kisszállás
ÖNKORMÁNYZATA
SOLYMÁR NAGYKÖZSÉG
Solymár
ÖNKORMÁNYZAT
TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Tamási
ROMHÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Romhány

12.
13.
14.
15.
16.

17.
18.
19.
20.
21.
22.

További
megvalósítási
helyszínek

Bakonysárkány Vérteskethely,
Kisbér
Nagyatád
Bakháza,
Görgeteg,
Háromfa,
Kutas, Lábod,
Ötvöskónyi,
Rinyaszentkirály,
Tarany
Nagyecsed
Fábiánháza,
Mérk, Vállaj,
Tiborszállás
Nagybaracska
Gara,
Hercegszántó

5.

7.
8.
9.
10.
11.

C

D

A projektben érintett települések
KEOP azonosító

KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0044
KEOP-1.2.0/09-11-2011-0038

KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0067

KEOP-1.2.0/09-11-2011-0037

–
–
–
–
Kengyel

KEOP-1.2.0/09-11-2011-0030
KEOP-1.2.0/09-11-2011-0047
KEOP-1.2.0/09-11-2011-0029
KEOP-1.2.0/09-11-2011-0042
KEOP-1.2.0/09-11-2011-0043

–

KEOP-1.2.0/09-11-2011-0046

–
–
–

KEOP-1.2.0/09-11-2011-0039
KEOP-1.2.0/09-11-2011-0040
KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0072

Baracs,
Kisapostag,
Nagyvenyim
–
–
–

KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0042

–

KEOP-1.2.0/B/10-2011-0001

–
–

KEOP-1.2.0/B/10-2010-0077
KEOP-1.2.0/2F/09-2009-0011

KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0013
KEOP-1.2.0/2F/09-2009-0026
KEOP-1.2.0/B/10-2010-0044
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23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

37.
38.
39.
40.
41.

42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.

50.

JÁNOSHALMA VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA
ÖCSÖD NAGYKÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA
DERECSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ERDÕTELEK KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA
KUNSZENTMÁRTON VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA
ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
SZABADSZÁLLÁS VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA
FORRÁS-4 SZENNYVÍZ-KÖZMÛ
ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS
TUZSÉR-KOMORÓ VÍZIKÖZMÛ
BERUHÁZÁSI TÁRSULÁS
PÜSPÖKLADÁNY VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA
TÓTKOMLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
TISZALÚC NAGYKÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA
GÖDÖLLÕ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BAJA ÉS KÖRNYÉKE VÍZIKÖZMÛ
BERUHÁZÁSI ÖNKORMÁNYZATI
TÁRSULÁS
TÁRKÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
RÉDE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
NAGYMÁGOCS NAGYKÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA
VÁROSFÖLD KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA
IKVA MENTI SZENNYVÍZTISZTÍTÓ
LÉTESÍTÕ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS

SIMONTORNYA VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA
KUNFEHÉRTÓ KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZAT
SARKAD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
POCSAJ-ESZTÁR VÍZIKÖZMÛ
BERUHÁZÁSI TÁRSULÁS
PILISCSABA NAGYKÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA
TISZAROFF ÉS TISZAGYENDA
SZENNYVÍZHÁLÓZATÁNAK BÕVÍTÉSE
ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖRÖMI AGGLOMERÁCIÓ
SZENNYVÍZTISZTÍTÓ FEJLESZTÉSI
ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS

DOBOZ NAGYKÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA
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Jánoshalma

–

KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0029

Öcsöd

–

KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0053

Derecske
Erdõtelek

–
–

KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0080
KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0091

Kunszentmárton
Ózd
Szabadszállás

–

KEOP-1.2.0/2F/09-2011-0003

–
–

KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0060
KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0081

Forráskút
Komoró

Bordány, Üllés, KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0083
Zsombó
Tuzsér
KEOP-1.2.0/09-11-2011-0003

Püspökladány

–

KEOP-1.2.0/09-11-2011-0018

Tótkomlós
Tiszalúc

–
–

KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0087
KEOP-1.2.0/09-11-2011-0001

Gödöllõ
Baja

KEOP-1.2.0/09-11-2011-0005
KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0078

Tárkány
Réde
Nagymágocs

–
Sükösd,
Érsekcsanád,
Vaskút
Csép, Ete
Bakonybánk
–

Városföld

–

KEOP-1.2.0/B/10-2010-0017

Nagylózs

Simontornya

KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0047
KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0049
KEOP-1.2.0/B/10-2010-0003

Nagycenk,
KEOP-1.2.0/B/10-2010-0021
Pinnye,
Pereszteg,
Sopronkövesd
–
KEOP-1.2.0/B/10-2010-0047

Kunfehértó

–

KEOP-1.2.0/B/10-2010-0026

Sarkad
Pocsaj

–
Esztár

KEOP-1.2.0/B/10-2010-0027
KEOP-1.2.0/B/10-2010-0033

Piliscsaba

–

KEOP-1.2.0/B/10-2010-0020

Tiszaroff

Tiszagyenda

KEOP-1.2.0/B/10-2010-0071

Ercsi
Hernádkak

–
Onga, Ónod,
Berzék,
Gesztely,
Sajóhidvég,
Sajólád,
Sajópetri.
Köröm
–

KEOP-1.2.0/B/10-2010-0030
KEOP-1.2.0/B/10-2010-0064

Doboz

KEOP-1.2.0/B/10-2010-0065
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51.

52.
53.
54.
55.
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NYÍRBOGÁT-KISLÉTA
SZENNYVÍZKÖZMÛ ÖNKORMÁNYZATI
TÁRSULÁS
TAB VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
SEGESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
SAJÓKAZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA

Nyírbogát

Kisléta

KEOP-1.2.0/B/10-2010-0068

Tab
Segesd
Sajókaza
Miskolc

–
–
–
–

KEOP-1.2.0/B/10-2010-0035
KEOP-1.2.0/B/10-2010-0069
KEOP-1.2.0/B/10-2010-0054
KEOP-1.2.0/B/10-2010-0062

2. Értékelés alatt álló projektek
A

1.
2.

3.

4.

5.

6.

Pályázó neve

DÉL-BALATONI SZENNYVÍZELVEZETÉS ÉS TISZTÍTÁS
MEGVALÓSÍTÁSÁT CÉLZÓ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS
(SOMOGYTÚR AGGLOMERÁCIÓ)
DÉL-BALATONI SZENNYVÍZELVEZETÉS ÉS TISZTÍTÁS
MEGVALÓSÍTÁSÁT CÉLZÓ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS
(KARÁD AGGLOMERÁCIÓ)
DÉL-BALATONI SZENNYVÍZELVEZETÉS ÉS TISZTÍTÁS
MEGVALÓSÍTÁSÁT CÉLZÓ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS
(SIÓFOK AGGLOMERÁCIÓ)
DÉL-BALATONI SZENNYVÍZELVEZETÉS ÉS TISZTÍTÁS
MEGVALÓSÍTÁSÁT CÉLZÓ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS
(KÉTHELY AGGLOMERÁCIÓ)
DÉL-BALATONI SZENNYVÍZELVEZETÉS ÉS TISZTÍTÁS
MEGVALÓSÍTÁSÁT CÉLZÓ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS
(BALATONLELLE AGGLOMERÁCIÓ)

B
KEOP azonosító

KEOP-1.2.0/09-11-2012-0012

KEOP-1.2.0/09-11-2012-0013

KEOP-1.2.0/09-11-2012-0014

KEOP-1.2.0/09-11-2012-0015

KEOP-1.2.0/09-11-2012-0016

A Kormány 1052/2013. (II. 12.) Korm. határozata
az önerõ támogatás rendszerének felülvizsgálatáról a szennyvíz-elvezetési és -tisztítási
beruházások vonatkozásában
A Kormány felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy
1. vizsgálja meg a szennyvíz-elvezetési és -tisztítási beruházások vonatkozásában
a)
az önerõ-támogatási formák egységesítése és a visszatérítendõ önerõ-támogatási formáció törlése,
b)
a derogációval érintett projektek esetében az önerõ-támogatás teljes projektciklusra történõ kiterjesztése,
szempontokra figyelemmel az EU Önerõ Alap felhasználásának részletes szabályairól szóló 285/2012. (X. 9.)
Korm. rendelet rendelkezéseit,
2. szükség szerint tegyen javaslatot a Nemzeti Fejlesztési Kormánybizottság részére a szabályozás módosítására.
Felelõs:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidõ:
azonnal
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány 1053/2013. (II. 12.) Korm. határozata
az egyes szennyvíz-elvezetési és -tisztítási beruházások saját hatáskörben történõ
megvalósításához kapcsolódó költségvetési fedezet biztosításáról
A Kormány felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert és a nemzetgazdasági minisztert, hogy az Európai Unió vagy más
nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggõ beruházás megvalósítása érdekében szükséges
intézkedésekrõl szóló 170/2012. (VII. 23.) Korm. rendelet – az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt
kötelezettséggel összefüggõ beruházás megvalósítása érdekében szükséges intézkedésekrõl szóló 170/2012. (VII. 23.)
Korm. rendelet módosításáról szóló 30/2013. (II. 12.) Korm. rendelettel megállapított – 2. § (3) bekezdésében foglaltak
végrehajtásához szükséges feltételrendszer pénzügyi, költségvetési fedezetét határozzák meg és tegyenek javaslatot
a Nemzeti Fejlesztési Kormánybizottság részére a forrás biztosítására.
Felelõs:
nemzeti fejlesztési miniszter
nemzetgazdasági miniszter
Határidõ:
azonnal
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A miniszterelnök 19/2013. (II. 12.) ME határozata
Magyarország Kormánya és a Thaiföldi Királyság Kormánya között a kiadatásról szóló egyezmény
létrehozására adott felhatalmazásról
A nemzetközi szerzõdésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 5. § (1) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva,
a közigazgatási és igazságügyi miniszternek a külpolitikáért felelõs miniszterrel egyetértésben tett elõterjesztése alapján
1. egyetértek Magyarország Kormánya és a Thaiföldi Királyság Kormánya között a kiadatásról szóló egyezmény
(a továbbiakban: Egyezmény) létrehozásával;
2. felhatalmazom a közigazgatási és igazságügyi minisztert, hogy a tárgyalásokon résztvevõ személyeket kijelölje;
3. felhatalmazom a közigazgatási és igazságügyi minisztert vagy az általa kijelölt személyt, hogy a tárgyalások
eredményeként elõálló szövegtervezetet kézjegyével lássa el;
4. felhívom a külügyminisztert, hogy az Egyezmény létrehozásához szükséges meghatalmazási okiratot adja ki;
5. felhívom a közigazgatási és igazságügyi minisztert, hogy – a külügyminiszterrel egyetértésben – az Egyezmény
létrehozását követõen az Egyezmény végleges szövegének megállapítására való felhatalmazásról szóló határozat
tervezetét haladéktalanul terjesszék a Kormány elé.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A miniszterelnök 20/2013. (II. 12.) ME határozata
a Nemzetstratégiai Kutatóintézet elnökének kinevezésérõl
A Nemzetstratégiai Kutatóintézet létrehozásáról szóló 346/2012. (XII. 11.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdésében, és a központi
államigazgatási szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 73/A. §
(2) bekezdésének c) pontjában foglalt jogkörömben
Szász Jenõt a Nemzetstratégiai Kutatóintézet elnökévé
– 2013. február 11-i hatállyal –
kinevezem.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A miniszterelnök 21/2013. (II. 12.) ME határozata
a Nemzetstratégiai Kutatóintézet elnökhelyettesének kinevezésérõl
A Nemzetstratégiai Kutatóintézet létrehozásáról szóló 346/2012. (XII. 11.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdésében foglalt
jogkörömben – a Nemzetstratégiai Kutatóintézet elnökének javaslatára –
Fráter Olivér Balázst a Nemzetstratégiai Kutatóintézet elnökhelyettesévé
– 2013. február 11-i hatállyal –
kinevezem.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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Az Országos Választási Bizottság 3/2013. (II. 12.) OVB határozata
Az Országos Választási Bizottság – 2013. február 6-án megtartott ülésén – a választási eljárásról szóló 1997. évi
C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 131/A. § b) pontjában foglalt hatáskörében eljárva Brumbauer Tibor, a Tiszai Vitorlás
Egyesület (5241 Abádszalók, Arany János út 17.) elnöke (a továbbiakban: beadványozó) által benyújtott országos népi
kezdeményezés tárgyában meghozta a következõ
határozatot:
Az Országos Választási Bizottság az aláírásgyûjtõ ív mintapéldányát hitelesíti.
A határozat ellen – a Magyar Közlönyben való közzétételét követõ 15 napon belül – a Kúriához címzett kifogást lehet
benyújtani az Országos Választási Bizottságnál (1051 Budapest, Arany J. u. 25.; levélcím: 1357 Budapest, Pf. 2;
fax: 06-1-7950-143). A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelezõ. A jogi szakvizsgával rendelkezõ személy saját
ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. Az illeték mértéke 15 000 Ft.
Faxon benyújtott beadványon az illeték nem róható le.

Indokolás
I.

A beadványozó 2013. január 23-án aláírásgyûjtõ ív mintapéldányát nyújtotta be az Országos Választási Bizottsághoz
az országos népszavazásról és népi kezdeményezésrõl szóló 1998. évi III. törvény (a továbbiakban: Nsztv.) 2. §-a szerinti
hitelesítés céljából. Az aláírásgyûjtõ íven a következõ szerepelt:
„Akarja-e Ön, hogy az Országgyûlés napirendjére tûzze a halászatról és a horgászatról szóló 1997. évi XLI. törvény
megvitatását az általános halászati tilalmi idõszak bevezetése végett?”
Az Országos Választási Bizottság megállapítja, hogy az aláírásgyûjtõ ív a törvényben meghatározott formai, valamint
a népi kezdeményezésre vonatkozó tartalmi követelményeknek eleget tesz, ezért a hitelesítésének akadálya nincs.

II.

A határozat az Nsztv. 2. §-án, a Ve. 117. § (1) bekezdésén, 131. §-án, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 130. §
(1) bekezdésén, az illetékekrõl szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, 39. § (3) bekezdés
d) pontján, 42. § (1) bekezdés g) pontján alapul.
Dr. Bordás Vilmos s. k.,
az Országos Választási Bizottság elnöke

Az Országos Választási Bizottság 4/2013. (II. 12.) OVB határozata
Az Országos Választási Bizottság – 2013. február 6-án megtartott ülésén – a választási eljárásról szóló 1997. évi
C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 131/A. § b) pontjában foglalt hatáskörében eljárva Brumbauer Tibor, a Tiszai Vitorlás
Egyesület (5241 Abádszalók, Arany János út 17.) elnöke (a továbbiakban: beadványozó) által benyújtott országos népi
kezdeményezés tárgyában meghozta a következõ
határozatot:
Az Országos Választási Bizottság az aláírásgyûjtõ ív mintapéldányát hitelesíti.
A határozat ellen – a Magyar Közlönyben való közzétételét követõ 15 napon belül – a Kúriához címzett kifogást lehet
benyújtani az Országos Választási Bizottságnál (1051 Budapest, Arany J. u. 25.; levélcím: 1357 Budapest, Pf. 2;
fax: 06-1-7950-143). A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelezõ. A jogi szakvizsgával rendelkezõ személy saját
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ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. Az illeték mértéke 15 000 Ft.
Faxon benyújtott beadványon az illeték nem róható le.

Indokolás
I.

A beadványozó 2013. január 23-án aláírásgyûjtõ ív mintapéldányát nyújtotta be az Országos Választási Bizottsághoz
az országos népszavazásról és népi kezdeményezésrõl szóló 1998. évi III. törvény (a továbbiakban: Nsztv.) 2. §-a szerinti
hitelesítés céljából. Az aláírásgyûjtõ íven a következõ szerepelt:
„Akarja-e Ön, hogy az Országgyûlés napirendjére tûzze a halászatról és a horgászatról szóló 1997. évi XLI. törvény
megvitatását az általános (március 01. napjától június 01. napjáig tartó) halászati tilalmi idõszak bevezetése végett?”
Az Országos Választási Bizottság megállapítja, hogy az aláírásgyûjtõ ív a törvényben meghatározott formai, valamint
a népi kezdeményezésre vonatkozó tartalmi követelményeknek eleget tesz, ezért a hitelesítésének akadálya nincs.

II.

A határozat az Nsztv. 2. §-án, a Ve. 117. § (1) bekezdésén, 131. §-án, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 130. §
(1) bekezdésén, az illetékekrõl szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, 39. § (3) bekezdés
d) pontján, 42. § (1) bekezdés g) pontján alapul.
Dr. Bordás Vilmos s. k.,
az Országos Választási Bizottság elnöke
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A Magyar Közlönyt a Szerkesztõbizottság közremûködésével a Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium szerkeszti.
A Szerkesztõbizottság elnöke: dr. Biró Marcell,
a szerkesztésért felelõs: dr. Borókainé dr. Vajdovits Éva.
A szerkesztõség címe: Budapest V., Kossuth tér 2–4.
A Határozatok Tára hivatalos lap tartalma a Magyar Közlöny IX. részében jelenik meg.
A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://kozlony.magyarorszag.hu
honlapon érhetõ el.
A Magyar Közlöny oldalhû másolatát papíron kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó.
Felelõs kiadó: Majláth Zsolt László ügyvezetõ igazgató.

