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A Kormány 140/2014. (IV. 30.) Korm. rendelete
az Eximbank Zrt. és a MEHIB Zrt. tevékenységét szabályozó egyes kormányrendeletek módosításáról

A Kormány
a Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és a  Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaságról szóló 1994.  évi 
XLII. törvény 26. § (1) bekezdés c) és f ) pontjában,
a 2. alcím tekintetében a Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaságról 
szóló 1994. évi XLII. törvény 26. § (1) bekezdés a) pontjában,
a 3. alcím tekintetében a Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaságról 
szóló 1994. évi XLII. törvény 26. § (1) bekezdés b) pontjában,
a 4. alcím tekintetében a Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaságról 
szóló 1994. évi XLII. törvény 26. § (1) bekezdés d) pontjában
kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A Magyar Export-Import Bank Részvénytársaság kamatkiegyenlítési rendszeréről szóló  
85/1998. (V. 6.) Korm. rendelet módosítása

1. § (1) A Magyar Export-Import Bank Részvénytársaság kamatkiegyenlítési rendszeréről szóló 85/1998. (V. 6.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: 85/1998. Korm. rendelet) 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) E rendelet hatálya a Törvény 1. § (5) bekezdésében és 2. § (2) bekezdésében meghatározott pénzügyi szolgáltatások 
keretében a  hitelintézetekről és a  pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013.  évi CCXXXVII.  törvény (a  továbbiakban: 
Hpt.) 6. § (1) bekezdés 40. pont a) alpontja és b) alpont ba) alpontja szerinti következő hitel és pénzkölcsön nyújtási 
tevékenységre terjed ki:
a) exporthitelek (a továbbiakban: exporthitel),
b) belföldi és külföldi hitelintézeteknek nyújtott exporthitelek (a továbbiakban: refinanszírozási exporthitel),
c) beszállítói hitelek, exportcélú befektetési hitelek, külföldön megvalósuló befektetési hitelek (a  továbbiakban 
együtt: egyéb export célú hitel),
d) belföldi és külföldi hitelintézeteknek nyújtott egyéb export célú hitelek (a  továbbiakban: egyéb export célú 
refinanszírozási hitel),
e) nemzetközi versenyképességet javító beruházásokra, forgóeszközigényekre nyújtott hitelek (a  továbbiakban: 
versenyképességet javító hitel),
f ) belföldi hitelintézeteknek nyújtott versenyképességet javító hitelek (a  továbbiakban: versenyképességet javító 
refinanszírozási hitel), és
g) belföldi és külföldi hitelintézetek által a  Hpt. 6.  § (1)  bekezdés 60.  pontja alapján végzett, külkereskedelmi 
szerződésből eredő exportkövetelések megvásárlásához nyújtott hitelek (a  továbbiakban: exportkövetelések 
megvásárlásához nyújtott refinanszírozási hitel).”

 (2) A 85/1998. Korm. rendelet 1. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) E rendelet hatálya az (1) bekezdésben meghatározott hitel- és pénzkölcsön nyújtási tevékenység mellett kiterjed 
az Eximbank által külkereskedelmi szerződésből eredő exportköveteléseknek a Hpt. 6. § (1) bekezdés 60. pontja alapján 
történő megszerzésére, megelőlegezésére –  ideértve a  faktoringot és a  forfetírozást is –, valamint leszámítolására 
(a továbbiakban együtt: követelésvásárlás).”

 (3) A 85/1998. Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az Eximbank az  (1) bekezdés a) és b) pontjában felsorolt, két éves és két éven túli lejáratú exporthiteleket és 
refinanszírozási exporthiteleket a  Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (a  továbbiakban: OECD) 
Hivatalosan támogatott exporthitelekről szóló megállapodásával (a továbbiakban: OECD Megállapodás) összhangban 
nyújtja. Az Eximbank e bekezdés rendelkezéseit alkalmazza a követelésvásárlásra is, amennyiben az exportkövetelés 
esedékessége a követelésvásárlás időpontjában legalább két év.”

 (4) A 85/1998. Korm. rendelet 1. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) Az Eximbank az (1a) bekezdésben meghatározott követelésvásárlási tevékenysége kapcsán akkor számolhat el 
a központi költségvetéssel, ha az megfelel a 6. §-ban meghatározott feltételeknek.”

 (5) A 85/1998. Korm. rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2.  § Az  Eximbank a  következő, a  6.  §-ban meghatározott feltételeknek megfelelő exporthitelek, refinanszírozási 
exporthitelek, egyéb export célú hitelek, egyéb export célú refinanszírozási hitelek, versenyképességet javító hitelek, 
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versenyképességet javító refinanszírozási hitelek és exportkövetelések megvásárlásához nyújtott refinanszírozási 
hitelek kapcsán számolhat el a központi költségvetéssel a Magyar Export-Import Bank Részvénytársaság és a Magyar 
Exporthitel Biztosító Részvénytársaság központi költségvetéssel történő elszámolásának részletes szabályairól szóló 
miniszteri rendeletben foglaltak szerint:
a) magyar árukat, szolgáltatásokat exportáló gazdálkodó szervezeteknek (a továbbiakban: exportőr),
b) az exportőr vevőinek,
c) belföldi és külföldi hitelintézeteknek,
d) az exportőr exportjának teljesítését a Törvény 1. § (5a) bekezdés a) pontjában meghatározottak szerint elősegítő 
beszállítóknak,
e) az exportot a Törvény 1. § (5a) bekezdés b) pontjában meghatározottak szerint elősegítő, belföldi vagy külföldi 
befektetést megvalósító exportőrnek és
f ) a  versenyképességet az  Eximbank üzletpolitikájában rögzített feltételeknek megfelelően javító gazdálkodó 
szervezet magyarországi beruházásához, vagy magyarországi termelő tevékenységéhez, szolgáltatás-nyújtásához 
kapcsolódó forgóeszközigény finanszírozásához
nyújtott hitelek.”

 (6) A 85/1998. Korm. rendelet 3. §-a a következő q) ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazása szempontjából)
„q) állami támogatás: az EUMSz 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatás, valamint az 1407/2013/EU bizottsági 
rendeletnek vagy a 800/2008/EK bizottsági rendeletnek megfelelő támogatás.”

 (7) A 85/1998. Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az  Eximbank a  legalább két éves futamidejű, az  1.  § (1)  bekezdés a)  pontjában meghatározott exporthitelek, 
b)  pontjában meghatározott refinanszírozási exporthitelek és az  1.  § (1a)  bekezdésében szereplő két éves és két 
éven túli lejáratú követelésvásárlás feltételeire az  OECD Megállapodás szerződéskötés időpontjában hatályos 
rendelkezéseit alkalmazza.”

 (8) A 85/1998. Korm. rendelet 6. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) Az  Eximbank által a  kamatkiegyenlítési rendszer keretében nyújtott versenyképességet javító hitelek és 
versenyképességet javító refinanszírozási hitelek feltételeinek meg kell felelniük az 1407/2013/EU bizottsági rendelet, 
vagy a 800/2008/EK bizottsági rendelet rendelkezéseinek. További feltétel, hogy a hiteladós gazdálkodó szervezet 
által foglalkoztatottak több mint fele olyan személy, aki a  társadalombiztosítás ellátásaira és a  magánnyugdíjra 
jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló törvény, illetve a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és 
a kisvállalati adóról szóló törvény szabályai szerint a hiteladóssal biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonyban áll. 
A gazdálkodó szervezet az e bekezdésben foglalt feltételeknek való megfelelést a fővárosi és megyei kormányhivatal 
egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szerve által kiállított dokumentumokkal alátámasztottan igazolja. 
A feltételek megvalósulását az Eximbank ellenőrzi.”

 (9) A 85/1998. Korm. rendelet 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A versenyképességet javító refinanszírozási hitelek, valamint a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a refinanszírozási 
exporthitelek, egyéb export célú refinanszírozási hitelek és az  exportkövetelések megvásárlásához nyújtott 
refinanszírozási hitelek legkisebb kamatlába a  7.  § (1)  bekezdésében meghatározott legkisebb kamatláb mínusz 
3,5%. Amennyiben az  így számított kamatláb nem éri el a  0,1%-ot, a  felszámításra kerülő kamatláb mértéke 
legalább 0,1%. Az e bekezdésben meghatározott refinanszírozási hitelek legkisebb kamatlábának meghatározására 
a versenyképességet javító refinanszírozási hitelek és a (2) bekezdésben meghatározottak kivételével a finanszírozási 
feltételeket rögzítő szerződés megkötésének napján kerül sor, amely kamatláb rögzített a teljes futamidő alatt.”

 (10) A 85/1998. Korm. rendelet a következő 10/A. §-sal egészül ki:
„10/A.  § (1) A  Törvény 2.  § (1a)  bekezdés b)  pontja alapján 2014. évben a  Magyarország 2014.  évi központi 
költségvetéséről szóló 2013.  évi CCXXX.  törvény XLII. A  költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, 
30. Vállalkozások folyó támogatása cím, 3. Normatív támogatások alcím, 3. Eximbank Zrt. kamatkiegyenlítése 
jogcímcsoport terhére számolható el az Eximbank által az állam képviseletében a Törvény 2. § (1b) bekezdésében 
kapott egyedi felhatalmazás alapján végrehajtott, nemzetközi fejlesztési együttműködési célú alap alapítása vagy 
ahhoz történő csatlakozás kapcsán a tárgyévben teljesített pénzbeli hozzájárulás összege.
(2) Az  Eximbank az  (1)  bekezdés szerinti 2014.  évi ráfordításairól szóló 1.  melléklet szerinti kimutatást a  ráfordítás 
felmerülését követő 5 munkanapon belül megküldi a kincstárnak és az államháztartásért felelős miniszter részére 
és mellékeli a nemzetközi fejlesztési együttműködési alap alapításához, csatlakozásához kapcsolódó szerződéseket, 
valamint az  általa kifizetett összeg átutalásáról szóló hitelintézeti igazolás másolati példányát. Az  Eximbank 
a  kincstárnak küldött értesítésben feltünteti a  kifizetés jogcímét, a  kifizetett összeg devizanemét, a  kifizetés 
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értéknapját, forinttól eltérő devizanem esetén a kifizetés értéknapján a kifizetés devizanemére vonatkozó, a Magyar 
Nemzeti Bank által közzétett hivatalos devizaárfolyamot és – számlaszámának megjelölésével – kéri a  kincstártól 
az  így kimutatott forintösszeg az  (1)  bekezdésben megjelölt előirányzat terhére történő átutalását az  Eximbank 
pénzforgalmi számlája javára. A kincstár az Eximbankot hiánypótlásra vagy kijavításra szólítja fel, ha az e bekezdésben 
szereplő dokumentumok hiányosak vagy hiányoznak. Az Eximbank 5 munkanapon belül gondoskodik a hiánypótlás 
teljesítéséről.
(3) A kincstár a (2) bekezdésben szereplő dokumentumok – ideértve a kincstár hiánypótlási felszólításában szereplő 
dokumentumokat is – hiánytalan beérkezését követő 5 munkanapon belül intézkedik a (2) bekezdés szerint kimutatott 
forintösszeg kifizetéséről a 10032000-01905049 NAV Egyedi támogatás folyósítási számla terhére.”

 (11) A 85/1998. Korm. rendelet a következő 10/B. §-sal egészül ki:
„10/B. § Az Eximbank a 10/A. § (1) bekezdése alapján várható kifizetésről havi bontásban készített éves előrejelzést 
az Eximbank Zrt. és a MEHIB Zrt. tevékenységét szabályozó egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 140/2014. 
(IV. 30.) Korm. rendelet hatályba lépését követő 10 munkanapon belül megküldi a kincstárnak és az államháztartásért 
felelős miniszternek.”

 (12) A 85/1998. Korm. rendelet a következő 14. §-sal egészül ki:
„14. § Ez a rendelet
1. a Szerződés 87. és 88.  cikke alkalmazásában a  támogatások bizonyos fajtáinak a  közös piaccal 
összeegyeztethetőnek nyilvánításáról (általános csoportmentességi rendelet) szóló, 2008. augusztus 6-i  
800/2008/EK bizottsági rendelet és
2. az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108.  cikkének a  csekély összegű támogatásokra való 
alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet
végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.”

 (13) A 85/1998. Korm. rendelet az 1. melléklet szerinti 1. melléklettel egészül ki.

2. §  A 85/1998. Korm. rendelet
 1. 1. § (5) bekezdésében az „az Európai Unió Működéséről szóló Szerződés 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami 

támogatást” szövegrész helyébe az „állami támogatást” szöveg,
 2. 3. § c) pontjában az „exporthitelnyújtás” szövegrész helyébe az „exporthitelnyújtás és követelésvásárlás” szöveg,
 3. 4.  § (2)  bekezdésében a „hitelekkel és pénzkölcsönökkel kapcsolatos hitelfeltételeket” szövegrész helyébe 

a „hitelek, pénzkölcsönök és követelésvásárlás feltételeit” szöveg,
 4. 5. § (2) bekezdésében a „pénzkölcsönök” szövegrész helyébe a „követelésvásárlás” szöveg,
 5. 6.  § (3)  bekezdésében az  „1.  § szerinti két éves és két éven túli pénzkölcsönökre” szövegrész helyébe 

az „1. § (2) bekezdésében meghatározott követelésvásárlásra” szöveg,
  6. 6/A. § (4) bekezdésében a „hitellel” szövegrész helyébe a „hitellel és pénzkölcsönnel” szöveg,
 7. 7.  § (1)  bekezdésében a  „közzétett” szövegrész helyébe a  „közzétett, általánosan vagy az  ágazatokra 

alkalmazandó” szöveg,
 8. 7.  § (2)  bekezdésében a „két éves és két éven túli pénzkölcsönök” szövegrész helyébe az „a két éves és két 

éven túli futamidejű követelésvásárlás” szöveg, a „közzétett” szövegrész helyébe a „közzétett, általánosan vagy 
az ágazatokra alkalmazandó” szöveg,

 9. 8. § (2) bekezdésében az „exporthitelek” szövegrész helyébe az „exporthitelek és a két éven túli futamidejű 
exportkövetelések megvásárlásához nyújtott refinanszírozási hitelek” szöveg,

10. 8. § (4) bekezdésében a „refinanszírozási exporthitel hitelszerződést vagy egyéb export célú refinanszírozási 
hitelszerződést” szövegrész helyébe a  „refinanszírozási exporthitel szerződést, egyéb export célú 
refinanszírozási hitelszerződést, versenyképességet javító refinanszírozási hitelszerződést, exportkövetelések 
megvásárlásához nyújtott refinanszírozási hitelszerződést” szöveg,

11. 10. §-ában a „hitel- és pénzkölcsön szerződés” szövegrész helyébe a „hitel-, pénzkölcsön- és követelésvásárlási 
szerződés” szöveg, és

12. 11/B. §-ában az „1. § (1) bekezdés a) pont aa) és ab) alpontjában” szövegrész helyébe az „1. § (1) bekezdés a) és 
b) pontjában” szöveg

lép.

3. §  Hatályát veszti a 85/1998. Korm. rendelet 10/A. §-a, 10/B. §-a és 1. melléklete.
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2. A hitelintézetek és a pénzügyi vállalkozások éves beszámoló készítési és könyvvezetési 
kötelezettségének sajátosságairól szóló 250/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet módosítása

4. §  A hitelintézetek és a  pénzügyi vállalkozások éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének 
sajátosságairól szóló 250/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 5. § (5) bekezdés e) pontjában, 7. § (3) bekezdés d) pontjában 
és 10.  § (7)  bekezdésében a  „refinanszírozási exporthitel,” szövegrész helyébe a  „refinanszírozási exporthitel, 
versenyképességet javító hitel, versenyképességet javító refinanszírozási hitel,” szöveg lép.

3. A Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaság által a központi költségvetés terhére, a Kormány 
készfizető kezessége mellett vállalható nem-piacképes kockázatú biztosítások feltételeiről szóló 
312/2001. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása

5. § (1) A Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaság által a központi költségvetés terhére, a Kormány készfizető kezessége 
mellett vállalható nem-piacképes kockázatú biztosítások feltételeiről szóló 312/2001. (XII. 28.) Korm.  rendelet 
(a továbbiakban: 312/2001. Korm. rendelet) 19. § b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Mehib Rt. általános szerződési feltételeinek tartalmazniuk kell:)
„b) a  díjfizetésre, illetve a  biztosítottnak (szerződőnek, vagy a  biztosítási szerződésből eredő jogok gyakorlására 
jogosultnak) a  szerződésből eredő jogaira és kötelezettségeire, azok teljesítésének módjára, idejére, teljesítésük 
elmaradásának következményeire vonatkozó rendelkezéseket;”

 (2) A 312/2001. Korm. rendelet 19. § h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Mehib Rt. általános szerződési feltételeinek tartalmazniuk kell:)
„h) a szerződés megszűnése esetére a biztosított (szerződő, vagy a biztosítási szerződésből eredő jogok gyakorlására 
jogosult) jogainak és a Mehib Rt. kötelezettségeinek ismertetését;”

 (3) A 312/2001. Korm. rendelet 20. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A  biztosított az  adóssal szembeni követeléseit, illetve a  biztosítási szerződésből eredő követeléseit harmadik 
személyre csak a Mehib Rt. előzetes írásbeli jóváhagyásával engedményezheti, illetve terhelheti meg.”

 (4) A 312/2001. Korm. rendelet 21. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A  Mehib Rt. az  állam készfizető kezessége mellett vállalt biztosítási tevékenységével kapcsolatban képzett, 
meg nem szolgált díjak tartalékát csak állampapírban vagy olyan értékpapírban, betétben tarthatja, amelyekben 
foglalt kötelezettségek teljesítéséért az  állam készfizető kezességet vállalt. A  tartalék fedezetéül szolgálhat 
a  tartalékszámításnál figyelembe vett ügyletek tekintetében a  biztosítottakkal szembeni három hónapnál nem 
régebbi követelés.”

4. A Magyar Export-Import Bank Zrt. által az állam készfizető kezessége mellett vállalható garanciák, 
valamint a deviza- és kamatcsere ügyletek pótlási- és kamatköltségei feltételeiről és részletes 
szabályairól szóló 435/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

6. § (1) A Magyar Export-Import Bank Zrt. által az állam készfizető kezessége mellett vállalható garanciák, valamint a deviza- 
és kamatcsere ügyletek pótlási- és kamatköltségei feltételeiről és részletes szabályairól szóló 435/2012. (XII. 29.) 
Korm. rendelet (a továbbiakban: 435/2012. Korm. rendelet) 1. § 10. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában:)
„10. rövid lejáratú garancia: a  finanszírozó hitelintézetnek a  Magyar Export-Import Bank Részvénytársaság 
kamatkiegyenlítési rendszeréről szóló 85/1998. (V. 6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 85/1998. Korm. rendelet) 8. § 
(1) bekezdése alapján nyújtott refinanszírozási hitelből refinanszírozott származékos kölcsönszerződés biztosítékául 
a Magyar Export-Import Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Eximbank) által vállalt garancia;”

 (2) A 435/2012. Korm. rendelet 1. §-a a következő 14. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában:)
„14. versenyképességet javító hitelgarancia: a finanszírozó hitelintézetnek az Eximbank által a 85/1998. Korm. rendelet 
1.  § (1)  bekezdés f )  pontjában meghatározott versenyképességet javító refinanszírozási hitelből refinanszírozott 
származékos kölcsönszerződés biztosítékául az Eximbank által vállalt hitelgarancia.”

 (3) A 435/2012. Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az Eximbank áruhoz vagy szolgáltatáshoz korábban nyújtott rövid lejáratú garancia, versenyképességet javító 
hitelgarancia, beszállítói hitelgarancia, exportcélú befektetési hitelgarancia vagy importhitel garancia szerződések 
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összegét az ugyanehhez az áruhoz vagy szolgáltatáshoz később nyújtott exporthitel garancia szerződés értékéből 
levonja.”

 (4) A 435/2012. Korm. rendelet 4. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Az Eximbank e rendelet alapján versenyképességet javító hitelgaranciát nyújthat, ha a 85/1998. Korm. rendelet 
2. § f ) pontjának megfelelő gazdálkodó szervezet mint megbízó által foglalkoztatottak több mint fele olyan személy, 
aki a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 
törvény, illetve a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló törvény szabályai szerint vele 
biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonyban áll. A  gazdálkodó szervezet az  e  bekezdésben foglalt feltételeknek 
való megfelelést a fővárosi és megyei kormányhivatal egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szerve által kiállított 
dokumentumokkal alátámasztottan igazolja. A feltételek megvalósulását az Eximbank ellenőrzi.”

 (5) A 435/2012. Korm. rendelet 4. §-a a következő 18. §-sal egészül ki:
„18.  § Az  Eximbank Zrt. és a  MEHIB Zrt. tevékenységét szabályozó egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 
140/2014. (IV. 30.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított 1. § 10. és 14. pontját, 3. § (3) bekezdését, 
4. § (6) bekezdését, 5. §-t és 13. §-t a Módr. hatályba lépése előtt az Eximbankhoz beérkezett, de még el nem bírált 
garanciakérelmek esetében is alkalmazni kell.”

7. §  A 435/2012. Korm. rendelet
1. 4.  § (3)  bekezdésében az „a Magyar Export-Import Bank Részvénytársaság kamatkiegyenlítési rendszeréről 

szóló 85/1998. (V. 6.) Korm. rendelet 1. §-a szerinti két éves és két éven túli pénzkölcsön nyújtására” szövegrész 
helyébe az „a 85/1998. Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésében meghatározott követelésvásárlásra” szöveg,

2. 5. §-ában az „illetve pénzkölcsön” szövegrész helyébe a „pénzkölcsön- és követelésvásárlási” szöveg, és
3. 13. §-ában az „1. § 1–2., 7. és 10.” szövegrész helyébe az „1. § 1., 2., 7., 10. és 14.” szöveg
lép.

5. Záró rendelkezések

8. § (1) Ez a rendelet − a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel − a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) A 3. § 2015. január 1-jén lép hatályba.

9. §  Az 1. § (8) bekezdése
1. a Szerződés 87. és 88.  cikke alkalmazásában a  támogatások bizonyos fajtáinak a  közös piaccal 

összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló, 2008. augusztus 6-i 800/2008/EK bizottsági rendelet (általános 
csoportmentességi rendelet) és

2. az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108.  cikkének a  csekély összegű támogatásokra való 
alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet a 140/2014. (IV. 30.) Korm. rendelethez
„1. melléklet a 85/1998. (V. 6.) Korm. rendelethez

Nemzetközi fejlesztési célú alap alapításához vagy alaphoz való csatlakozáshoz 
az Eximbank Zrt. által teljesített pénzügyi hozzájárulás

A B C D E F

1. Sorszám Szerződés száma Alap megnevezése

Eximbank által 
az Alapnak átutalt 

összeg 
(devizában)

Árfolyam
Összeg 

(forintban)

2.

3.

4.

5.

6. Összesen: – – –

7. Dátum: .....................................................................................................

8. Készítette: ...............................................................................................

9. Cégszerű aláírás: ..................................................................................
„

A Kormány 149/2014. (V. 6.) Korm. rendelete
az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az  államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109.  § (1)  bekezdés 2.  pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: Ávr.) 
176. §-a a következő (1b) bekezdéssel egészül ki:
„(1b) Az  állami felsőoktatási intézménynél a  12.  § (1)  bekezdés a) és b)  pontjában meghatározott feltétel alól  
– legfeljebb a gazdasági vezetői megbízás időtartamára – a gazdasági vezető megbízásakor a vezetői megbízásban 
mentesség adható. A  már megadott mentesség időtartama utólag nem rövidíthető vagy hosszabbítható meg. 
A  megbízásban meghatározott mentesség időtartamának lejártát követően az  állami felsőoktatási intézmény 
gazdasági vezetője csak a 12. §-ban meghatározott feltételek szerint foglalkoztatható tovább gazdasági vezetőként.”

2. §  Az Ávr. 12. § (1) bekezdésében a „végzettséggel” szövegrész helyébe a „végzettséggel – állami felsőoktatási intézmény 
gazdasági vezetőjének a felsőoktatásban szerzett végzettséggel és gazdaságtudományok képzési területen szerzett 
szakképzettséggel –” szöveg lép.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Magyar Nemzeti Bank elnökének 11/2014. (IV. 18.) MNB rendelete
az „Egressy Béni” ezüst emlékérme kibocsátásáról

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 171. § (1) bekezdés d) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, a Magyar 
Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket 
rendelem el:

1. § (1) A Magyar Nemzeti Bank – Egressy Béni születésének 200. évfordulója alkalmából – „Egressy Béni” megnevezéssel 
10 000 forintos címletű ezüst emlékérmét bocsát ki.

 (2) A kibocsátás időpontja: 2014. április 22.

2. § (1) Az emlékérme 925 ezrelék finomságú ezüstből készült, súlya 24 gramm, átmérője 37 mm, széle recézett.
 (2) Az emlékérme előlapján, a  középmezőben a  Szózat kottarészletének ábrázolása látható. A  kottarészlet fölött, két 

vízszintes sorban a „10 000” értékjelzés és kissé balra a „FORINT” felirat olvasható. A kottarészlet alatt, három vízszintes 
sorban a „MAGYARORSZÁG” felirat, a „2014” verési évszám és a „BP.” verdejel olvasható. Az  emlékérme előlapjának 
képét az 1. melléklet tartalmazza.

 (3) Az emlékérme hátlapján, a  középmezőben Egressy Béni mellképének ábrázolása látható. Az  emlékérme szélén, 
félköriratban, a mellképtől balra az „EGRESSY BÉNI”, jobbra az „1814-1851” felirat olvasható. A mellkép és a bal oldali 
félkörirat között ifj. Szlávics László tervezőművész mesterjegye, a jobb oldali félkörirat alatt az „EUROPA” nemzetközi 
emlékérme-sorozat közös emblémája, az ún. „Euro-Star” jel látható. Az emlékérme hátlapjának képét a 2. melléklet 
tartalmazza.

3. §  Az emlékérméből 5000 darab készíthető, különleges – ún. proof – technológiával.

4. §  Ez a rendelet 2014. április 22-én lép hatályba.

  Dr. Matolcsy György s. k.,
  a Magyar Nemzeti Bank elnöke
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1. melléklet a 11/2014. (IV. 18.) MNB rendelethez

Az emlékérme előlapjának képe:

2. melléklet a 11/2014. (IV. 18.) MNB rendelethez

Az emlékérme hátlapjának képe:

	  

	   2/2	  

1.	  melléklet	  a	  …/2014.	  (IV.	  …)	  MNB	  rendelethez	  
	  
Az	  emlékérme	  előlapjának	  képe:	  
	  

	  
	  
2.	  melléklet	  a	  …/2014.	  (IV.	  ...)	  MNB	  rendelethez	  
	  
Az	  emlékérme	  hátlapjának	  képe:	  
	  

	  

	  

	   2/2	  

1.	  melléklet	  a	  …/2014.	  (IV.	  …)	  MNB	  rendelethez	  
	  
Az	  emlékérme	  előlapjának	  képe:	  
	  

	  
	  
2.	  melléklet	  a	  …/2014.	  (IV.	  ...)	  MNB	  rendelethez	  
	  
Az	  emlékérme	  hátlapjának	  képe:	  
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A Magyar Nemzeti Bank elnökének 12/2014. (IV. 18.) MNB rendelete
az „Egressy Béni” rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 171. § (1) bekezdés d) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, a Magyar 
Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket 
rendelem el:

1. § (1) A Magyar Nemzeti Bank – Egressy Béni születésének 200. évfordulója alkalmából – „Egressy Béni” megnevezéssel 2000 
forintos címletű rézötvözetű emlékérmét bocsát ki.

 (2) A kibocsátás időpontja: 2014. április 22.

2. § (1) Az emlékérme réz (75%) és nikkel (25%) ötvözetéből készült, súlya 23,7 gramm, átmérője 37 mm, széle recézett.
 (2) Az emlékérme előlapján, a  középmezőben a  Szózat kottarészletének ábrázolása látható. A  kottarészlet fölött, két 

vízszintes sorban a „2000” értékjelzés és kissé balra a „FORINT” felirat olvasható. A kottarészlet alatt, három vízszintes 
sorban a „MAGYARORSZÁG” felirat, a „2014” verési évszám és a „BP.” verdejel olvasható. Az  emlékérme előlapjának 
képét az 1. melléklet tartalmazza.

 (3) Az emlékérme hátlapján, a  középmezőben Egressy Béni mellképének ábrázolása látható. Az  emlékérme szélén, 
félköriratban, a mellképtől balra az „EGRESSY BÉNI”, jobbra az „1814–1851” felirat olvasható. A mellkép és a bal oldali 
félkörirat között ifj. Szlávics László tervezőművész mesterjegye, a jobb oldali félkörirat alatt az „EUROPA” nemzetközi 
emlékérme-sorozat közös emblémája, az ún. „Euro-Star” jel látható. Az emlékérme hátlapjának képét a 2. melléklet 
tartalmazza.

3. §  Az emlékérméből 5000 darab készíthető.

4. §  Ez a rendelet 2014. április 22-én lép hatályba.

  Dr. Matolcsy György s. k.,
  a Magyar Nemzeti Bank elnöke
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1. melléklet az 12/2014. (IV. 18.) MNB rendelethez

Az emlékérme előlapjának képe:

	  
	  
	  

	  

2. melléklet az 12/2014. (IV. 18.) MNB rendelethez

Az emlékérme hátlapjának képe:
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A Magyar Nemzeti Bank elnökének 13/2014. (IV. 29.) MNB rendelete
a jegybanki alapkamat mértékéről

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 171. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,  
a Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsának döntésére tekintettel a következőket rendelem el:

1. §  A jegybanki alapkamat mértéke 2,50%.

2. § (1) Ez a rendelet 2014. április 30-án lép hatályba.
 (2) Hatályát veszti a jegybanki alapkamat mértékéről szóló 7/2014. (III. 25.) MNB rendelet.

  Dr. Matolcsy György s. k.,
  a Magyar Nemzeti Bank elnöke

A nemzetgazdasági miniszter 18/2014. (IV. 10.) NGM rendelete
a fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló  
4/2014. (II. 6.) NGM rendelet módosításáról

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109.  § (5)  bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az  államháztartásról 
szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet 11. pontjában és az egyes miniszterek, valamint 
a  Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73.  § b)  pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §  A  fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló 4/2014. (II. 6.) NGM rendelet 
(a továbbiakban: R.) 21. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A  2012. évi kereskedelemfejlesztési pályázatok támogatására felhasználható, 2013. december 31-én 
kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradvány lebonyolító szerve a Nemzeti Külgazdasági Hivatal.”

2. §  Hatályát veszti az R. 21. § (6) bekezdése.

3. §  Hatályát veszti a külgazdaság fejlesztési célelőirányzat felhasználásáról, kezeléséről, működtetéséről és ellenőrzéséről 
szóló 120/2007. (XII. 29.) GKM rendelet.

4. §  Ez a rendelet 2014. április 14-én lép hatályba.

  Varga Mihály s. k.,
  nemzetgazdasági miniszter
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A nemzetgazdasági miniszter 20/2014. (IV. 30.) NGM rendelete
a Magyar Export-Import Bank Részvénytársaság és a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaság 
központi költségvetéssel történő elszámolásának részletes szabályairól szóló 16/1998. (V. 20.) PM rendelet 
és az államháztartás számvitelének 2014. évi megváltozásával kapcsolatos feladatokról szóló  
36/2013. (IX. 13.) NGM rendelet módosításáról

A Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és a  Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaságról szóló 1994. évi XLII. 
törvény 26. § (2) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár 
feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 2. alcím tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (3) bekezdés 1. pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) 
Korm. rendelet 73. § b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva
a következőket rendelem el:

1. A Magyar Export-Import Bank Részvénytársaság és a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaság 
központi költségvetéssel történő elszámolásának részletes szabályairól szóló  
16/1998. (V. 20.) PM rendelet módosítása

1. §  A Magyar Export-Import Bank Részvénytársaság és a  Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaság 
központi  költségvetéssel történő elszámolásának részletes szabályairól szóló 16/1998. (V. 20.) PM rendelet 
(a továbbiakban: R.)
 1. 4.  § (3)  bekezdésében az  „és egyéb export célú refinanszírozási hitelekre (a továbbiakban: ügylet)” 

szövegrész helyébe az „ , egyéb export célú refinanszírozási hitelekre, versenyképességet javító hitelekre és 
versenyképességet javító refinanszírozási hitelekre (a továbbiakban együtt: ügylet)” szöveg,

 2. 4.  § (5)  bekezdésében az  „igény összegét” szövegrész helyébe az  „igény összegének folyósítása iránt”, 
a „folyósítja” szövegrész helyébe az „intézkedik” szöveg,

 3. 6. § (2) bekezdésében a „befolyt követelés kamat és késedelmi kamat nélkül számított” szövegrész helyébe 
a „követelésekre befolyt tőke, kamat, késedelmi kamat” szöveg,

 4. 10.  melléklet 1. táblázat 2. sorában az  „A .............. nyilvántartású számú költségvetési hátterű garancia 
kibocsátásakor az  alábbi nyilatkozatok álltak az  Eximbank rendelkezésére valamint az  alábbi feltételek 
teljesülését ellenőrizte” szövegrész helyébe az „A .............. nyilvántartási számú költségvetési hátterű garancia 
kibocsátásakor az alábbi nyilatkozatok álltak az Eximbank rendelkezésére és az alábbi feltételek teljesülését 
ellenőrizte, vagy az  Eximbank az  általa nyújtott refinanszírozási hitelből refinanszírozott származékos 
kölcsönszerződés biztosítékául kibocsátott garanciákhoz kapcsolódóan az alábbi nyilatkozatok beszerzésének 
és az alábbi feltételek teljesülésének ellenőrzését írta elő a finanszírozó hitelintézet számára” szöveg,

 5. 10. melléklet 1. és 2. táblázat lábjegyzeteiben a „* Gt = A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény” 
szövegrész helyébe a „* Ptk. = a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény” szöveg,

 6. 10. melléklet 2. táblázat 2. sorában az „A .............. nyilvántartási számú egyéb export célú költségvetési hátterű 
garancia kibocsátásakor az alábbi nyilatkozatok álltak az Eximbank rendelkezésére, valamint az alábbi feltételek 
teljesülését ellenőrizte” szövegrész helyébe az „A .............. nyilvántartási számú költségvetési hátterű garancia 
kibocsátásakor az alábbi nyilatkozatok álltak az Eximbank rendelkezésére és az alábbi feltételek teljesülését 
ellenőrizte, vagy az  Eximbank az  általa nyújtott refinanszírozási hitelből refinanszírozott származékos 
kölcsönszerződés biztosítékául kibocsátott garanciákhoz kapcsolódóan az alábbi nyilatkozatok beszerzésének 
és az alábbi feltételek teljesülésének ellenőrzését írta elő a finanszírozó hitelintézet számára” szöveg,

 7. 10.  melléklet 3. táblázat 2. sorában az „A .............. nyilvántartású számi költségvetési hátterű hitelfedezeti 
garancia kibocsátásakor az alábbi nyilatkozatok álltak az Eximbank rendelkezésére, valamint az alábbi feltételek 
teljesülését ellenőrizte” szövegrész helyébe az „A .............. nyilvántartási számú költségvetési hátterű garancia 
kibocsátásakor az alábbi nyilatkozatok álltak az Eximbank rendelkezésére és az alábbi feltételek teljesülését 
ellenőrizte, vagy az  Eximbank az  általa nyújtott refinanszírozási hitelből refinanszírozott származékos 
kölcsönszerződés biztosítékául kibocsátott garanciákhoz kapcsolódóan az alábbi nyilatkozatok beszerzésének 
és az alábbi feltételek teljesülésének ellenőrzését írta elő a finanszírozó hitelintézet számára” szöveg,

 8. 10. melléklet 3. és 4. táblázat lábjegyzeteiben a „* Gt = a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény” 
szövegrész helyébe a „* Ptk. = a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény” szöveg,
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 9. 10. melléklet 4. táblázat 2. sorában az „A .............. nyilvántartási számú költségvetési hátterű egyéb export célú 
hitelfedezeti garancia kibocsátásakor az  alábbi nyilatkozatok álltak az  Eximbank rendelkezésére, valamint 
az alábbi feltételek teljesülését ellenőrizte” szövegrész helyébe az „A .............. nyilvántartási számú költségvetési 
hátterű garancia kibocsátásakor az  alábbi nyilatkozatok álltak az  Eximbank rendelkezésére és az  alábbi 
feltételek teljesülését ellenőrizte, vagy az Eximbank az általa nyújtott refinanszírozási hitelből refinanszírozott 
származékos kölcsönszerződés biztosítékául kibocsátott garanciákhoz kapcsolódóan az alábbi nyilatkozatok 
beszerzésének és az alábbi feltételek teljesülésének ellenőrzését írta elő a finanszírozó hitelintézet számára” 
szöveg,

10. 10. melléklet 1. táblázat B:5 mezőjében és 3. táblázat B:5 mezőjében az „a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara” 
szövegrész helyébe az „annak kiadására felhatalmazott kamarai szerv” szöveg,

11. 10. melléklet 1. táblázat B:6 mezőjében és 3. táblázat B:6 mezőjében a „jogszabályban meghatározott kötelező 
minimális magyar hányad megléte” szövegész helyébe a „jogszabályban meghatározott állami szerv által 
kiállított dokumentumok” szöveg,

12. 10.  melléklet 1. táblázat 9. sorában, 2. táblázat 5. sorában, 3. táblázat 9. sorában és 4. táblázat 5. sorában 
az „Eximbank nyilatkozata” szövegrész helyébe az „Eximbank által vállalt garancia esetén az  Eximbank saját 
nyilatkozata, vagy az  Eximbank az  általa nyújtott refinanszírozási hitelből refinanszírozott származékos 
kölcsönszerződés biztosítékául kibocsátott garancia esetén a  finanszírozó hitelintézet nyilatkozatára is 
figyelemmel tett nyilatkozata” szöveg,

13. 11. melléklet 3. és 4. táblázat lábjegyzeteiben a „Gt = a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény” 
szövegrész helyébe a „Ptk. = a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény” szöveg

lép.

2. §  Az R.
1. 2. számú melléklete az 1. melléklet,
2. 10. melléklete a 2. melléklet, és
3. 11. melléklete a 3. melléklet
szerint módosul.

2. Az államháztartás számvitelének 2014. évi megváltozásával kapcsolatos feladatokról szóló  
36/2013. (IX. 13.) NGM rendelet módosítása

3. §  Az államháztartás számvitelének 2014. évi megváltozásával kapcsolatos feladatokról szóló 36/2013. (IX. 13.) 
NGM rendelet (a továbbiakban: 36/2013. NGM rendelet) 10. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A 2014. évben a B813. Maradvány igénybevétele rovaton a 9. § (3) bekezdése alapján megnyitott 3211, 3213, 
322–323, és a  33. számlacsoport – a  rövid lejáratú betéteket nem tartalmazó – könyvviteli számlái összevont 
egyenlegének a  3651–3654, 3656–3657, 366, 3671–3674, 3676–3677 könyvviteli számlák egyenlegével korrigált, 
az  1.  melléklet szerinti rendező mérleg 328. sorában a  helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségeknek a  kapott 
előlegek közé átvezetett értékével növelt összegét kell nyilvántartásba venni. Vállalkozási tevékenységet is folytató 
költségvetési szervnél az így megállapított összeg alaptevékenység és vállalkozási tevékenység közötti megosztását 
olyan arányban kell elszámolni, amilyen arányban a  2013. évi éves költségvetési beszámolóban megállapított 
költségvetési maradvány és vállalkozási maradvány a  költségvetési szerv teljes maradványához viszonyul. 
A költségvetési szerv saját döntése alapján a megosztásra más módszer is alkalmazható, ha az a megbízható és valós 
összkép biztosítása céljából szükséges.”

4. § (1) A 36/2013. NGM rendelet a következő 10. § (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az  1.  melléklet szerinti rendező mérleg 328. sorában szereplő helyi adó túlfizetések 2014. január 1-jét követő 
visszatérítésének elszámolása során a  korábban elszámolt bevétel csökkentését a  túlfizetés pénzforgalmi 
visszatérítésének elszámolásakor kell könyvelni, a kapcsolódó előleg egyidejű kivezetésével.”
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 (2) A 36/2013. NGM rendelet a következő 12. §-sal egészül ki:
„12. § E rendelet 2014. január 1-jén hatályos 10. § (3) bekezdése alapján megállapított maradvány összegét a Magyar 
Export-Import Bank Részvénytársaság és a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaság központi költségvetéssel 
történő elszámolásának részletes szabályairól szóló 16/1998. (V. 20.) PM rendelet és az államháztartás számvitelének 
2014. évi megváltozásával kapcsolatos feladatokról szóló 36/2013. (IX. 13.) NGM rendelet módosításáról szóló 20/2014. 
(IV. 30.) NGM rendelet (a továbbiakban: Módr.) hatálybalépését követő harminc napon belül a Módr. által módosított 
szabályok szerint újból meg kell állapítani és az eltérést a B813. Maradvány igénybevétele rovaton nyilvántartásba 
venni.”

5. §  A 36/2013. NGM rendelet
1. 5. § (1) bekezdésében az „A rendező technikai tételek során ki kell vezetni” szövegrész helyébe az „A rendező 

technikai tételek során ki kell vezetni azokat az  eszközöket és kötelezettségeket, amelyeket a  2013. évi 
szabályok alapján könyveltek, azonban az Áhsz. szerint a mérlegben nem lehet szerepeltetni, így különösen” 
szöveg, és

2. 5.  § (2)  bekezdésében az  „azokat a  követeléseket és kötelezettségeket” szövegrész helyébe az  „azokat 
az eszközöket és kötelezettségeket” szöveg

lép.

3. Záró rendelkezések

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

  Varga Mihály s. k.,
  nemzetgazdasági miniszter

1. melléklet a 20/2014. (IV. 30.) NGM rendelethez

Az R. 2. számú mellékletében foglalt 4. számú táblázat 12-14. sora helyébe a következő 
rendelkezések lépnek, egyidejűleg a következő 15-17. sorral egészül ki: 
 

 [A B C D 

1 Sorszám Szerződés 
száma 

Kiegyenlítési 
igény összege (Ft) 

Befizetési kötelezettség 
összege (Ft)] 

„12  - követelésvásárlás   

13 
 - exportkövetelések megvásárlásához nyújtott 

refinanszírozási hitelek 
  

14  - egyéb export célú hitelek 
  

15  - egyéb export célú refinanszírozási hitelek   
16  - versenyképességet javító hitelek   
17  - versenyképességet javító refinanszírozási hitelek”   
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2. melléklet a 20/2014. (IV. 30.) NGM rendelethez

1. Az R. 10. melléklet 1. táblázat 7. sora helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

 (A B C 

1 Hivatkozás* Feltétel 
Feltétel  

teljesült Igen) 

„7 Ptk. 
A megbízó vagy az exportőr nevében aláíró személyek 
cégjegyzési, képviseleti jogosultságának megléte”  

 
 

2. Az R. 10. melléklet 2. táblázat 3. sora helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

 (A B C 

1 Hivatkozás* Feltétel 
Feltétel  

teljesült Igen) 

„3 Ptk. 
A megbízó vagy exportőr nevében aláíró személyek 
cégjegyzési, képviseleti jogosultságának megléte” 

 

 
 

3. Az R. 10. melléklet 3. táblázat 7. sora helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

 (A B C 

1 Hivatkozás* Feltétel 
Feltétel  

teljesült Igen) 

„7 Ptk. 
A megbízó vagy az exportőr nevében aláíró személyek 
cégjegyzési, képviseleti jogosultságának megléte”  

 
 

4. Az R. 10. melléklet 4. táblázat 3. sora helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

 
(A B C 

1 Hivatkozás* Feltétel 
Feltétel  

teljesült Igen) 

„3 Ptk. 
A megbízó vagy az exportőr nevében aláíró személyek 
cégjegyzési, képviseleti jogosultságának megléte”  
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3. melléklet a 20/2014. (IV. 30.) NGM rendelethez

A nemzetgazdasági miniszter 14/2014. (IV. 14.) NGM utasítása 
a Nemzetgazdasági Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló  
11/2013. (VI. 3.) NGM utasítás módosításáról

A központi államigazgatási szervekről, valamint a  Kormány tagjai és az  államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 
60. § (2) bekezdésében meghatározott hatáskörömben eljárva – figyelemmel a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § 
(4) bekezdés c) pontjára – a kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős miniszter jóváhagyásával a következő utasítást 
adom ki:

1. §  A  Nemzetgazdasági Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (VI. 3.) NGM utasítás 
1. mellékletét (a továbbiakban: Szabályzat) a jelen utasítás 1. mellékletében foglaltak szerint módosítom.

2. §  Ez az utasítás 2014. április 15-én lép hatályba.

  Varga Mihály s. k.,
  nemzetgazdasági miniszter

Jóváhagyom:

  Dr. Navracsics Tibor s. k.,
  közigazgatási és igazságügyi miniszter

1. Az R. 11. melléklet 3. táblázat A:39 mezője helyébe a következő mező lép: 
 

  (A 
1 Hivatkozás*) 
(39) „Ptk.” 

 
 

2. Az R. 11. melléklet 4. táblázat A:37 mezője helyébe a következő mező lép: 
 

  (A 
1 Hivatkozás*) 
(37) „Ptk.” 
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1. melléklet a 14/2014. (IV. 14.) NGM utasításhoz

1. §  A Szabályzat 69/A. §–69/C. §-a helyébe a következő szöveg lép:
„69/A. § (1) A gazdaságfejlesztési programok végrehajtásáért felelős helyettes államtitkár irányítja a Gazdaságfejlesztési 
Operatív Programok Irányító Hatóságot (a továbbiakban: GFP IH), valamint a közreműködő szervezeti (KSZ) feladatokat 
ellátó szervezeti egységeket, ennek keretében az  1083/2006/EK rendelet 60.  cikkében, az  1303/2013/EU rendelet 
125. cikkében, valamint a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 5/A. §, 5/B. § és 17. § paragrafusaiban, továbbá az egységes 
működési kézikönyvről szóló 547/2013. (XII. 30.) Korm. rendeletben foglaltakkal összhangban:
a) ellátja a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendeletben, továbbá az 547/2013. (XII. 30.) Korm. rendeletben az irányító hatóság, 
illetve az irányító hatóság vezetője, valamint a közreműködő szervezet számára előírt feladatokat,
b) irányítja, felügyeli és ellenőrzi a forráskezelő szervezet tevékenységét,
c) gondoskodik a  2014–2020 és a  2007–2013-as programok végrehajtásáról oly módon, hogy a  2007–2013-as 
programok forrásfelhasználását nem veszélyeztetheti a 2014–2020-as időszak elindítása,
d) gondoskodik az operatív programra vonatkozó értékelési terv összeállításában való közreműködéséről,
e) gondoskodik a  program irányítási és ellenőrzési rendszerének kialakításáról és egységes elvek alapján történő 
évenkénti aktualizálásáról,
f ) gondoskodik az  egységes elvek alapján meghatározott projektkiválasztási folyamat konstrukció-specifikus 
alkalmazásáról,
g) gondoskodik az egységes elvek alapján meghatározott európai uniós szervezetekkel történő kapcsolattartásról,
h) gondoskodik az  együttműködésről és információszolgáltatásról az  egyes koordinációs feladatokkal megbízott 
szakmai munkaszervezetek felé,
i) koordinálja az  operatív programok, akciótervek és kapcsolódó dokumentumok kidolgozását, javaslatot tesz 
az operatív program módosítására,
j) irányítja és nyomon követi az  operatív programok szakmai előrehaladását, a  monitoring folyamat eredménye 
alapján szükségessé vált program szintű beavatkozásokat megteszi,
k) működteti a monitoring bizottságot, kidolgozza ügyrendjét, ellátja titkársági feladatait,
l) éves jelentést készít az operatív programok végrehajtásáról,
m) gondoskodik a  kiemelt projektek kiválasztásának előkészítéséről, a  projektek előrehaladásának nyomon 
követéséről és támogatásáról a kiemelt projektek eljárásrendjének megfelelően,
n) elkészíti a pályázati felhívásokat és azok módosításait az érintett ágazati uniós tervezésért felelős főosztályokkal 
együttműködve,
o) jelentéseket, valamint előterjesztéseket készít a Kormány részére a támogatásra javasolt projektjavaslatokról,
p) elszámol az igazoló hatóság felé.
(2) A GFP IH feladatai ellátása során szakmai kérdésekben önállóan jár el. Az irányító hatósági önállóság megtartása 
mellett a  GFP IH köteles együttműködni az  egységes fejlesztéspolitikai intézményrendszer megvalósítása és 
működése érdekében a több irányító hatóságra vonatkozó feladatok egységes ellátásában, valamint az intézményi 
közös adatbázis működéséhez szükséges információk teljes körű átadásában.
(3) A gazdaságfejlesztési programok végrehajtásáért felelős helyettes államtitkár irányítja
a) a GFP IH Szabályozási és Ellenőrzési Főosztály vezetőjének,
b) a GFP IH Módszertani és Felügyeleti Főosztály vezetőjének,
c) a GFP IH Pénzügyi Eszközök Főosztály vezetőjének,
d) a GFP IH Pályázatkezelési és Stratégiai Főosztály vezetőjének,
e) a GFP KSZ Titkárság vezetőjének
a tevékenységét.
(4) A  gazdaságfejlesztési programok végrehajtásáért felelős helyettes államtitkár – a  GFP KSZ Titkárság vezetője 
útján – irányítja
a) a GFP KSZ Pályázatkezelési Főosztály vezetőjének,
b) a GFP KSZ Pénzügyi és Monitoring Főosztály vezetőjének,
c) a GFP KSZ Támogatási Pénzügyi és Monitoring Főosztály vezetőjének,
d) a GFP KSZ Helyszíni Ellenőrzési Főosztály vezetőjének,
e) a GFP KSZ Szabályossági Főosztály vezetőjének,
f ) a GFP KSZ Iratkezelési Főosztály vezetőjének,
g) a GFP KSZ Ügyfélszolgálati Főosztály vezetőjének
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a tevékenységét.
69/B. § (1) A gazdaságfejlesztési programok végrehajtásáért felelős helyettes államtitkár munkájának és feladatainak 
ellátását titkárság segíti.
(2) A gazdaságfejlesztési programok végrehajtásáért felelős helyettes államtitkár irányítja a  titkársága vezetőjének 
a tevékenységét.
69/C.  § A  gazdaságfejlesztési programok végrehajtásáért felelős helyettes államtitkárt akadályoztatása esetén 
a  Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkári Titkárságot vezető főosztályvezető 
helyettesíti.”

2. §  A Szabályzat 69/D. § (1) bekezdésének nyitó szövegrésze helyébe a következő szöveg lép:
„(1) A  regionális fejlesztési programokért felelős helyettes államtitkár irányítja a  Regionális Fejlesztési Operatív 
Programok Irányító Hatóságot (a továbbiakban: Irányító Hatóság), ennek keretében az  1083/2006/EK rendelet 
60. cikkében, az 1303/2013/EU rendelet 125. cikkében, valamint a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdés 
ha) pontja szerinti egységes működési kézikönyvben foglaltakkal összhangban:”

3. §  A Szabályzat 95. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A minisztériumnak és – e minőségében – a miniszternek a bíróságok és a hatóságok előtti jogi képviseletét a jogi 
és koordinációs ügyekért felelős helyettes államtitkár, vagy a Jogi és Kodifikációs Főosztály vezetője, vagy e feladattal 
megbízott kormánytisztviselői látják el. A  miniszter az  ügy sajátosságára tekintettel a  képviselet ellátására más 
szervezeti egységet is kijelölhet.”

4. §  A Szabályzat 103. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A közigazgatási államtitkár adja ki
a) a minisztérium házirendjét,
b) a közszolgálati szabályzatot és
c) a GFP IH és az RFP IH közreműködő szervezeti feladataival kapcsolatos szabályzatokat.”

5. §  A Szabályzat 2. függelék 3.1.0.2. pont c) alpontja a következő 15. ponttal egészül ki:
(Funkcionális feladatai körében:)
„15. közreműködik a gazdaságfejlesztési programok végrehajtásáért felelős helyettes államtitkár, valamint a regionális 
fejlesztési programokért felelős helyettes államtitkár által ellátott KSZ feladatok végrehajtásában.”

6. §  A Szabályzat 2. függelék 3.1.0.3. pont b) alpontja a következő 16. ponttal egészül ki:
(Funkcionális feladatai körében:)
„16. közreműködik a gazdaságfejlesztési programok végrehajtásáért felelős helyettes államtitkár, valamint a regionális 
fejlesztési programokért felelős helyettes államtitkár által ellátott KSZ feladatok végrehajtásában.”

7. §  A Szabályzat 2. függelék 3.1.0.4. pont c) alpontja a következő 53–57. pontokkal egészül ki:
(Funkcionális feladatai körében:)
„53. ellátja a kereskedelemfejlesztési pályázatok kezelésével, ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat,
54. ellátja a KTIA forrásaiból meghirdetett pályázatok kezelésével, ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat,
55. elkészíti a KTIA időközi mérlegjelentéseit, éves beszámolóját,
56. ellátja a minisztériumhoz tartozó vagyon kezelésével összefüggő feladatokat,
57. közreműködik a gazdaságfejlesztési programok végrehajtásáért felelős helyettes államtitkár, valamint a regionális 
fejlesztési programokért felelős helyettes államtitkár által ellátott KSZ feladatok végrehajtásában.”

8. §  A Szabályzat 2. függelék 3.1.1.2. pont d) alpontja a következő 16. ponttal egészül ki:
(Funkcionális feladatai körében)
„16. közreműködik a gazdaságfejlesztési programok végrehajtásáért felelős helyettes államtitkár, valamint a regionális 
fejlesztési programokért felelős helyettes államtitkár által ellátott KSZ feladatok végrehajtásában.”

9. §  A Szabályzat 2. függelék 3.1.1.3. pont b) alpontja a következő 8. ponttal egészül ki:
(Funkcionális feladatai körében)
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„8. közreműködik a gazdaságfejlesztési programok végrehajtásáért felelős helyettes államtitkár, valamint a regionális 
fejlesztési programokért felelős helyettes államtitkár által ellátott KSZ feladatok végrehajtásában.”

10. §  A Szabályzat 2. függeléke a következő 3.7.3.6., 3.7.3.7., 3.7.3.8., 3.7.3.9., 3.7.3.10., 3.7.3.11., 3.7.3.12. és 3.7.3.13. pontokkal 
egészül ki:
„3.7.3.6. GFP KSZ Titkárság
a) Koordinációs feladatai körében:
1. a Szabályzat 1. melléklet 69/A. § (4) bekezdésében foglaltakra tekintettel felügyeli,
– a GFP KSZ Pályázatkezelési Főosztály vezetőjének,
– a GFP KSZ Pénzügyi és Monitoring Főosztály vezetőjének,
– a GFP KSZ Támogatási Pénzügyi és Monitoring Főosztály vezetőjének,
– a GFP KSZ Helyszíni Ellenőrzési Főosztály vezetőjének,
– a GFP KSZ Szabályossági Főosztály vezetőjének,
– a GFP KSZ Iratkezelési Főosztály vezetőjének,
– a GFP KSZ Ügyfélszolgálati Főosztály vezetőjének
tevékenységét,
2. szervezi a GFP KSZ főosztályok hatáskörében tartott ügyek előkészítését, véleményezi az  intézkedéseket, ellátja 
az ügyviteli feladatokat,
3. figyelemmel kíséri és koordinálja a GFP KSZ főosztályok szervezeti egységeinek tevékenységét, ügyintézését.
b) Funkcionális feladatai körében:
1. felsővezetői beszámolókat, jelentéseket készít, adatokat szolgáltat,
2. ellátja a GFP KSZ főosztályok szakmai kontrolling funkcióját,
3. ellátja a GFP KSZ főosztályok folyamatainak menedzsmentjét, felel a folyamatok hatékonyságáért és szabályosságáért,
4. hivatalosan és szakmai szinten koordinálja a GFP KSZ főosztályok külső szervezetekkel és az összes egyéb, belső 
szervezeti egységgel való kapcsolattartását,
5. koordinálja a GFP KSZ főosztályok humánpolitikai ügyeit a helyettes államtitkárság titkárságával együttműködve,
6. egyéb feladatai körében a GFP KSZ főosztályok működését érintően adminisztratív és szervezési feladatokat lát el,
7. kialakítja és működteti a GFP KSZ főosztályok folyamatba épített belső ellenőrzését,
8. a főosztály vezetője vagy az  általa kijelölt személy kiadmányozza a  főosztály feladat- és hatáskörébe tartozó 
dokumentumokat, valamint az  osztályvezető vagy az  általa kijelölt személy kiadmányozza az  osztály feladat- és 
hatáskörébe tartozó dokumentumokat.
c) Nemzetközi és klaszter programokkal kapcsolatos feladatai körében:
1. gondoskodik a nemzetközi pályázatok előkészítéséről és lebonyolításáról,
2. gondoskodik a kapcsolattartásról, tapasztalatcseréről a külföldi strukturális alapkezelő szervezetekkel,
3. ellátja a  klaszter programra vonatkozó stratégiai döntések előkészítését, támogatási keretek felülvizsgálatát, 
javaslatot tesz a módosításokra a forrásgazda felé,
4. ellátja a klaszter akkreditációs pályázattal kapcsolatos feladatokat,
5. kapcsolatot tart az akkreditált klaszterekkel,
6. gondoskodik az  akkreditált klaszterekkel kapcsolatos adatbázis felállításáról, karbantartásáról, klaszterekkel 
kapcsolatos elemzések készítéséről,
7. kapcsolatot tart a pólusvárosokkal,
8. figyelemmel kíséri a klaszterprojektek megvalósulását,
9. gondoskodik az Akkreditációs Testület működtetéséről,
10. ellátja klaszterfejlesztési témában nemzetközi programok szakmai végrehajtását, részt vesz az ebben a témában 
alakult nemzetközi munkacsoportokban.
3.7.3.7. GFP KSZ Pályázatkezelési Főosztály
Funkcionális feladatai körében a GFP IH-n belül a következő KSZ feladatokat látja el:
1. közreműködik a pályázati kiírás kidolgozásában és egyeztetésével kapcsolatos feladatok ellátásában,
2. gondoskodik a beérkezett pályázatok jogosultsági és teljességi ellenőrzésének végrehajtásáról,
3. gondoskodik a pályázatok tartalmi értékelésével kapcsolatos operatív feladatok ellátásáról,
4. gondoskodik a döntés-előkészítéshez kapcsolódó esetleges egyéb feladatok ellátásáról.
5. közreműködik a döntéshozatallal kapcsolatos feladatok ellátásában,
6. gondoskodik a pályázatkezeléshez kapcsolódó informatikai adatrögzítésekről,
7. adatszolgáltatásokat végez a GFP KSZ Szakmai Kontrolling Osztály számára,
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8. részt vesz a főosztály tevékenységéhez kapcsolódó fejlesztésekben, projektekben,
9. gondoskodik a támogatási szerződések megkötésével kapcsolatos operatív feladatok ellátásáról,
10. gondoskodik a  támogatási szerződések módosításának előkészítéséről, a  módosításokkal kapcsolatos operatív 
feladatok ellátásáról,
11. gondoskodik a támogatási szerződések felbontásával kapcsolatos egyes feladatok ellátásáról,
12. gondoskodik a támogatási szerződések kezeléséhez kapcsolódó informatikai adatrögzítésekről,
13. közreműködik a  pályázati kiírások előkészítéséhez kapcsolódóan a  horizontális tématerületekhez – például 
esélyegyenlőség, környezeti fenntarthatóság, területi kohézió – kapcsolódó feladatok ellátásában,
14. közreműködik a tervezéshez és végrehajtásához kapcsolódó eljárástípusok, eljárásrendek kidolgozásában, azok 
felülvizsgálatában és minőségbiztosításában,
15. közreműködik a beérkező ügyfélszolgálati kérdések és kommunikációs kérdések megválaszolásában,
16. a főosztály vezetője vagy az  általa kijelölt személy kiadmányozza a  főosztály feladat- és hatáskörébe tartozó 
dokumentumokat, valamint az  osztályvezető vagy az  általa kijelölt személy kiadmányozza az  osztály feladat- és 
hatáskörébe tartozó dokumentumokat.
3.7.3.8. GFP KSZ Pénzügyi és Monitoring Főosztály
Funkcionális feladatai körében a GOP 1., 2. és 3. prioritás esetében az alábbi KSZ feladatokat látja el:
1. ellátja az előlegigényléssel kapcsolatos feladatokat,
2. gondoskodik az elszámolás (rész-, végelszámolás) formai ellenőrzéséről,
3. gondoskodik az elszámolás (rész-, végelszámolás) tartalmi ellenőrzéséről,
4. gondoskodik a kifizetési kérelmek hiánypótlással kapcsolatos feladatokról,
5. gondoskodik a projektszintű kifizetés-igénylési előrejelzésről,
6. gondoskodik a projekt pénzügyi zárásának végrehajtásáról,
7. ellátja a főosztály EMIR adatrögzítési feladatait,
8. ellátja a pályázatok megvalósítási időszakáról szóló beszámoló jelentésekkel kapcsolatos feladatokat,
9. ellátja a megvalósítás-zárási feladatokat,
10. ellátja a jelentések kezeléséhez kapcsolódó informatikai adatrögzítéseket,
11. ellátja az egyéb szakmai projektmonitoring feladatokat,
12. ellátja a monitoring dokumentumok kidolgozásával és egyeztetésével kapcsolatos feladatokat,
13. ellátja a pályázati kiírások véleményezésével kapcsolatos feladatokat,
14. részt vesz a szakmai tevékenységhez kapcsolódó fejlesztésekben,
15. szükség esetén részt vesz egyéb, nem kizárólag szakmai tevékenységek végzésében,
16. gondoskodik a főosztályt érintő adatszolgáltatási feladatok teljesítéséről,
17. pénzügyi ellenőrzési feladatokat lát el,
18. gondoskodik az elszámolási határidők figyeléséről, levelezésről, kapcsolattartásról a kedvezményezettekkel,
19. kézi irattárakban kezelt iratanyagok tárolásának és mozgatásának megszervezése és felügyelete,
20. gondoskodik a nyilvántartások (MAGTÁR, EMIR stb.) teljességének ellenőrzéséről,
21. gondoskodik az ellenőrző szervek által lefolytatott ellenőrzések támogatásáról,
22. gondoskodik a főosztály tevékenységét érintő eljárásrendek, utasítások elkészítéséről, véleményezéséről,
23. gondoskodik a felmerülő szabálytalansági gyanú bejelentéséről,
24. gondoskodik a  főosztály feladataihoz kapcsolódó ügyfélszolgálati megkeresések kezeléséről, kommunikációs 
anyagok, honlapon megjelenő pénzügyi és monitoring információk frissítéséről,
25. a főosztály vezetője vagy az  általa kijelölt személy kiadmányozza a  főosztály feladat- és hatáskörébe tartozó 
dokumentumokat, valamint az  osztályvezető vagy az  általa kijelölt személy kiadmányozza az  osztály feladat- és 
hatáskörébe tartozó dokumentumokat.
3.7.3.9. GFP KSZ Támogatási Pénzügyi és Monitoring Főosztály
Funkcionális feladatai körében a GOP 1., 2. és 3. prioritás esetében az alábbi KSZ feladatokat látja el:
1. gondoskodik a projektek fenntartási időszakáról szóló beszámoló jelentésekkel kapcsolatos feladatok ellátásáról, 
ezen belül:
a. ellátja a hiánypótlással kapcsolatos feladatokat,
b. ellátja a fenntartás-zárási feladatokat,
c. ellátja a jelentések kezeléséhez kapcsolódó informatikai adatrögzítéseket,
2. gondoskodik egyéb szakmai projekt-monitoring feladatok ellátásáról,
3. ellátja a program-monitoringgal kapcsolatos feladatokat,
4. ellátja a monitoring dokumentumok kidolgozásával és egyeztetésével kapcsolatos feladatokat,
5. ellátja a pályázati kiírások monitoring részének véleményezésével kapcsolatos feladatokat,
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6. részt vesz a főosztály tevékenységhez kapcsolódó fejlesztésekben,
7. szükség esetén részt vesz egyéb, nem kizárólag szakmai tevékenységek végzésében,
8. gondoskodik helyszíni ellenőrzéseken való részvételről,
9. ellátja az informatikai témájú pályázatok szakmai véleményezését,
10. gondoskodik a pályázatkezeléshez használt IT rendszerek felhasználói számára a képzések, vizsgák és jogosultságok 
kezeléséről, ellátja ezek koordinációját,
11. gondoskodik az adatszolgáltatási feladtok teljesítéséről,
12. ellátja az EMIR adatrögzítési feladatait,
13. gondoskodik az elszámolások, jelentések formai ellenőrzéséről,
14. gondoskodik a kifizetésigénylési dokumentáció összeállításáról,
15. gondoskodik a beérkező iratok szétosztásáról,
16. gondoskodik a kifizetéssel kapcsolatos feladatok végrehajtásáról,
17. gondoskodik a forráslehívási igény, hitelesítési jelentés összeállításáról, forrás-visszarendezésről,
18. a számviteli feladatok ellátásához folyamatos adatszolgáltatást teljesít a MÁK részére,
19. gondoskodik a késedelmikamat-analitika előkészítéséről, fizetési kötelezettség megállapításáról,
20. gondoskodik a követeléskezeléssel kapcsolatos pénzügyi folyamatok kezeléséről,
21. gondoskodik az elszámolás (rész-, végelszámolás) formai ellenőrzéséről,
22. gondoskodik a projekt pénzügyi zárásának végrehajtásáról,
23. gondoskodik az elszámolások, jelentések általános szintű ellenőrzéséről,
24. a főosztály vezetője vagy az  általa kijelölt személy kiadmányozza a  főosztály feladat- és hatáskörébe tartozó 
dokumentumokat, valamint az  osztályvezető vagy az  általa kijelölt személy kiadmányozza az  osztály feladat- és 
hatáskörébe tartozó dokumentumokat.
3.7.3.10. GFP KSZ Helyszíni Ellenőrzési Főosztály
Funkcionális feladatai körében a GFP IH-n belül a következő KSZ feladatokat látja el:
1. helyszíni ellenőrzési terveket készít a megbízói megállapodásokhoz,
2. összeállítja az éves helyszíni ellenőrzési munkaterveket,
3. ellátja az ellenőrzési módszertanok, eljárásrendek felülvizsgálatát, naprakésszé tételét,
4. kockázatelemzési módszertan alapján kockázatelemzést készít az ellenőrzési tervhez,
5. elkészíti a helyszíni ellenőrzés operatív, heti terveket,
6. gondoskodik a helyszíni ellenőrzések előkészítéséről, megszervezéséről és lefolytatásáról,
7. elkészíti a helyszíni ellenőrzési dokumentációt,
8. gondoskodik a helyszíni ellenőrzések (heti/havi) nyilvántartásának kialakításáról, vezetéséről és kezeléséről,
9. gondoskodik a helyszíni ellenőrzések koordinációjáról a KSZ többi osztályával és kapcsolatot tart a szakterületekkel,
10. ellátja az informatikai rendszerek helyszíni ellenőrzési kulcsfelhasználói felügyeletét,
11. gondoskodik a külső ellenőrzések és auditok támogatásáról,
12. elvégzi a pályázati útmutatók és kapcsolódó anyagaik szakmai véleményezését,
13. gondoskodik a helyszíni ellenőrzés tapasztalatainak folyamatos, strukturált visszacsatolásáról a szakterületek felé,
14. szükség szerint részt vesz egyéb, nem kizárólag szakmai tevékenységek végzésében,
15. a főosztály vezetője vagy az  általa kijelölt személy kiadmányozza a  főosztály feladat- és hatáskörébe tartozó 
dokumentumokat, valamint az  osztályvezető vagy az  általa kijelölt személy kiadmányozza az  osztály feladat- és 
hatáskörébe tartozó dokumentumokat.
3.7.3.11. GFP KSZ Szabályossági Főosztály
Funkcionális feladatai körében a GFP IH-n belül a következő KSZ feladatokat látja el:
1. felügyeli és koordinálja a GFP KSZ főosztályok belső szabályzatainak kialakítását,
2. koordinálja és támogatja a külső ellenőrzések lefolytatását, kapcsolatot tart az ellenőrzést végző szervezetekkel,
3. összefogja és nyomon követi az  operatív programok éves audit jelentésével kapcsolatos GFP KSZ Főosztályi 
feladatokat, adatot és információt szolgáltat az Audit Hatóság számára,
4. ellátja a GFP KSZ főosztályok ügykörében felmerülő szabálytalanságok kezelésével kapcsolatos feladatokat,
5. ellátja a  GFP KSZ főosztályok ügykörében felmerülő szabálytalanságok kezeléséhez kapcsolódó jelentéstételi 
feladatokat,
6. ellátja a GFP KSZ főosztályok ügykörében felmerülő kifogáskezeléssel és panaszkezelés kapcsolatos feladatokat,
7. ellátja a GFP KSZ főosztályok ügykörében felmerülő kifogások kezeléséhez és panaszok kezeléséhez kapcsolódó 
jelentéstételi feladatokat,
8. koordinálja a GFP KSZ főosztályok támogatások követeléskezelésével kapcsolatos tevékenységét, megtesz egyes 
követeléskezelési lépéseket, csődfigyelést működtet,
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9. intézi a gazdaságfejlesztési programok esetén a támogatási szerződésektől történő elállásokat, valamint kifizetéssel 
érintett ügyleteknél támogatási szerződések közös megegyezéssel történő felbontását,
10. dönt a támogatáshoz kapcsolódó engedményezési ügyletek elfogadásáról,
11. pályázati biztosítékként zálogszerződéseket köt, ellenőrzi a  kezességvállalásra vonatkozó limiteket, intézkedik 
a biztosítékok törlése vagy visszaadása, a biztosítékmérséklések iránt, nyomon követi a bankgarancia lejáratát,
12. a GFP KSZ főosztályok működését érintően egyes kérdésekben pályázati jogi állásfoglalásokat készít,
13. biztosítja a GFP IH főosztályok állásfoglalásainak nyilvántartását, a GFP KSZ főosztályok állásfoglalás-kéréseinek 
szakmai kontrollját,
14. állást foglal egyszerűbb megítélésű pályázati közbeszerzési ügyekben, valamint állásfoglalásokat készít a pályázók 
közbeszerzési kötelezettségei teljesítésének ellenőrzését illetően,
15. gondoskodik a  pályázati közbeszerzési utóellenőrzési dokumentáció tételes ellenőrzéséről, a  közbeszerzési 
utóellenőrzési jelentés kiállításáról a pályázatok vonatkozásában,
16. pályázati közbeszerzési ügyekben szakmailag támogatja a Minisztériumot a KDB ügyek esetén,
17. közreműködik feljelentések elkészítésében pályázati visszaélés gyanúja esetén,
18. közreműködik pályázati iratok foglalása esetén,
19. közreműködik tanúzási feladatok ellátásában pályázati ügyekben,
20. közreműködik pályázati dokumentáció véleményezésében, előkészítésében,
21. a főosztály vezetője vagy az  általa kijelölt személy kiadmányozza a  főosztály feladat- és hatáskörébe tartozó 
dokumentumokat, valamint az  osztályvezető vagy az  általa kijelölt személy kiadmányozza az  osztály feladat- és 
hatáskörébe tartozó dokumentumokat.
3.7.3.12. GFP KSZ Iratkezelési Főosztály
Funkcionális feladatai körében a GFP IH-n belül a következő KSZ feladatokat látja el:
1. ellátja a dokumentumkezelő (informatikai) rendszerek szakmai felügyeletét,
2. ellátja a bejövő dokumentumok szkennelését, iktatását,
3. gondoskodik a beérkező küldemények átvételéről a Magyar Postától,
4. gondoskodik a dokumentumok fogadásáról, érkeztetéséről,
5. gondoskodik a dokumentumok iktatásáról,
6. gondoskodik a visszaérkező tértivevények adatainak rögzítéséről,
7. gondoskodik az iratkép-ellenőrzésről,
8. gondoskodik az iratok címzett szervezeti egység szerinti szétválogatásáról,
9. gondoskodik az iratok átadásáról a szakterületeknek,
10. gondoskodik a pályázatok érkeztetéséről, a benyújtási kritériumok ellenőrzéséről, rögzítéséről,
11. gondoskodik a pályázatok iktatásáról az iratkezelési szabályzatban meghatározott pályázatkezelési rendszerekben,
12. gondoskodik a pályázatok metaadatainak rögzítéséről,
13. gondoskodik a pályázati dosszié javításáról,
14. gondoskodik a pályázatok átadásáról a szakterületeknek,
15. gondoskodik a másolati példányok irattárba adásáról,
16. gondoskodik a kimenő levelezések kezeléséről (postázás),
17. gondoskodik az iratok irattározásra történő átvételéről, irattárba helyezéséről, irattári kezeléséről,
18. gondoskodik az iratselejtezés végrehajtásáról,
19. gondoskodik az archiválásról,
20. gondoskodik a bankgaranciák tárolásáról, nyilvántartás vezetéséről,
21. gondoskodik a bankgaranciák rögzítéséről az EMIR2-ben,
22. gondoskodik a minősített iratok kezeléséről,
23. gondoskodik a külső megkeresésekre (pl. NAV, ellenőrző hatóságok) pályázati anyagok másolásáról, szkenneléséről,
24. a főosztály vezetője vagy az  általa kijelölt személy kiadmányozza a  főosztály feladat- és hatáskörébe tartozó 
dokumentumokat, valamint az  osztályvezető vagy az  általa kijelölt személy kiadmányozza az  osztály feladat- és 
hatáskörébe tartozó dokumentumokat.
3.7.3.13. GFP KSZ Ügyfélszolgálati Főosztály
Funkcionális feladatai körében a GFP IH-n belül a következő KSZ feladatokat látja el:
1. gondoskodik a telefonos ügyfélszolgálat üzemeltetéséről,
2. gondoskodik a telefonos ügyfélszolgálati tevékenység tapasztalatainak folyamatos, strukturált visszacsatolásáról 
a GFP HÁT szervezeti egységei felé,
3. rendszeres (heti, havi, időszakos) adatszolgáltatást készít a megvalósult ügyfélkapcsolatok számáról, jellemzőiről,
4. gondoskodik az ügyfelek tájékoztatásáról, informálásáról, kérdéseinek megválaszolásáról,
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5. gondoskodik a kompetenciáját meghaladó ügyfélkérdések, -igények kezelése esetén a szervezet egyéb területeinek 
bevonásáról a válasz kidolgozásába és a kérdés ezt követő megválaszolásáról,
6. gondoskodik az ügyfél-reklamációk kezeléséről,
7. gondoskodik a személyes ügyfélszolgálat üzemeltetéséről és felügyeletéről,
8. a főosztály vezetője vagy az  általa kijelölt személy kiadmányozza a  főosztály feladat- és hatáskörébe tartozó 
dokumentumokat, valamint az  osztályvezető vagy az  általa kijelölt személy kiadmányozza az  osztály feladat- és 
hatáskörébe tartozó dokumentumokat.”

11. §  A Szabályzat 89. § (3) bekezdésében, valamint a 90. § (2) és (7) bekezdésében, a „Koordinációs Főosztálynak” szövegrész 
helyébe a „Koordinációs és Igazgatási Főosztálynak” szöveg lép.

12. §  A Szabályzat 1. függelékének helyébe az 1. függelék lép.

13. §  A Szabályzat 3. függelékének helyébe a 2. függelék lép.

14. §  A Szabályzat 4. függelékének II. táblázata 13. sora helyébe a következő sor lép:
„

13. Gránit Bank Zrt. tulajdonosi jogok 
gyakorlása

Pénzügypolitikáért felelős 
helyettes államtitkár

Makrogazdasági Főosztály 

”

15. §  A Szabályzat 4. függelékének II. táblázata 21. sora helyébe a következő sor lép:
„

21. Széchenyi Bank Zrt. tulajdonosi jogok 
gyakorlása

Pénzügypolitikáért felelős 
helyettes államtitkár

Makrogazdasági Főosztály

”

16. §  Hatályát veszti a Szabályzat 2. függelék 3.4.2.3. pont a) alpont 32. pontja.
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1. függelék a 14/2014. (IV. 14.) NGM utasításhoz

„1. függelék

A Nemzetgazdasági Minisztérium szervezeti felépítése

”
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2. függelék a 14/2014. (IV. 14.) NGM utasításhoz

„3. függelék

A minisztérium szervezeti egységei, valamint a minisztérium létszámkerete  
az egyes állami vezetők és a kabinetfőnökök irányítása alá tartozó szervezeti egységek  

együttes létszám szerinti bontásban

Irányító állami vezető Szervezeti egység
Létszám 

(fő)

3. Miniszter 3.0.0.1. Miniszteri Kabinet 53

3.0.0.1.1. Miniszteri Titkárság

3.0.0.1.2. Protokoll Titkárság

3.0.0.1.3. Referensi Titkárság

3.0.0.2. Sajtó és Kommunikációs Főosztály

3.0.0.2.1. Sajtó Osztály

3.0.0.2.2. Kommunikációs Osztály

3.0.0.3. Parlamenti és Társadalmi Kapcsolatok Főosztály

3.0.0.3.1. Parlamenti Osztály

3.0.0.3.2. Társadalmi Kapcsolatok Osztály

3.1. Közigazgatási államtitkár 3.1.0.1. Közigazgatási Államtitkári Titkárság 142

3.1.0.2. Személyügyi Főosztály

3.1.0.2.1. Személyügyi Osztály

3.1.0.2.2. Szervezetfejlesztési Osztály

3.1.0.2.3. Uniós Személyügyi Osztály

3.1.0.3. Ellenőrzési Főosztály

3.1.0.4. Költségvetési és Gazdálkodási Főosztály

3.1.0.4.1. Pénzügyi és Számviteli Osztály

3.1.0.4.2. Fejezeti Költségvetési Osztály

3.1.0.4.3. Működéstámogató Osztály

3.1.0.4.4. Alapkezelési Pénzügyi Osztály

3.1.0.4.5. Kontrolling Osztály

3.1.0.4.6. Hazai Pályázatok Pénzügyi és Monitoring Osztály

3.1.0.4.7. Innovációs Pályázatokat Támogató Osztály

3.1.1. Jogi és koordinációs 
ügyekért felelős helyettes 
államtitkár

3.1.1.1. Jogi és Koordinációs Ügyekért Felelős Helyettes 
Államtitkári Titkárság

47

3.1.1.2. Jogi és Kodifikációs Főosztály

3.1.1.2.1. Általános Jogi Osztály

3.1.1.2.2. Kodifikációs Osztály

3.1.1.2.3. Közbeszerzési Osztály

3.1.1.3. Koordinációs és Igazgatási Főosztály

3.1.1.3.1. Koordinációs Osztály

3.1.1.3.2. Iratkezelési Osztály

3.1.1.3.3. Ügyfélkapcsolati Információs Iroda

3.2. Parlamenti és 
gazdaságstratégiáért felelős 
államtitkár

3.2.0.1. Parlamenti és Gazdaságstratégiáért Felelős Államtitkári 
Titkárság

8
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Irányító állami vezető Szervezeti egység
Létszám 

(fő)

3.2.1. Versenyképességért felelős 
helyettes államtitkár

3.2.1.1. Versenyképességért Felelős Helyettes Államtitkári 
Titkárság

51

3.2.1.2. Innovációs és K+F Főosztály

3.2.1.2.1. Innovációs Osztály

3.2.1.2.2. K+F Osztály

3.2.1.2.3. K+F+I Támogatáskezelő Osztály 

3.2.1.3. Versenyképességi Főosztály

3.2.1.3.1. Versenyképességi Programok és Elemzések Osztálya 

3.2.1.3.2. EU Versenyképességi és OECD Osztály

3.3. Foglalkoztatáspolitikáért 
felelős államtitkár

3.3.0.1. Foglalkoztatáspolitikáért Felelős Államtitkári Titkárság 5

3.3.1. Foglalkoztatásért felelős 
helyettes államtitkár

3.3.1.1. Foglalkoztatásért Felelős Helyettes Államtitkári 
Titkárság

61

3.3.1.2. Foglalkoztatás-stratégiai Főosztály

3.3.1.2.1. Elemzési és Bérpolitikai Osztály

3.3.1.2.2. Módszertani és Alapkezelési Osztály

3.3.1.3. Foglalkoztatási Programok Főosztály

3.3.1.3.1. Nemzetközi és Uniós Koordinációs Osztály

3.3.1.3.2. Tervezési és Monitoring Osztály

3.3.1.3.3. Program Végrehajtási Osztály

3.3.1.4. Foglalkoztatás Szabályozási Főosztály

3.3.1.5. Szakképzési és Felnőttképzési Főosztály

3.3.1.5.1. Felnőttképzési Osztály

3.3.1.5.2. Szakképzési Osztály

3.4. Államháztartásért felelős 
államtitkár

3.4.0.1. Államháztartásért Felelős Államtitkári Titkárság 6

3.4.1. Költségvetésért felelős 
helyettes államtitkár

3.4.1.1. Költségvetésért Felelős Helyettes Államtitkári Titkárság 118

3.4.1.2. Költségvetési Összefoglaló Főosztály

3.4.1.2.1. Költségvetés Tervezési és Összefoglaló Osztály

3.4.1.2.2. Államháztartási Módszertani és Statisztikai Osztály

3.4.1.2.3. Költségvetési Mérlegrendszerek Osztály

3.4.1.2.4. Állami Kezesség és Vagyongazdálkodás Költségvetési 
Osztálya

3.4.1.3. Nyugdíjbiztosítási Főosztály

3.4.1.3.1. Nyugdíjbiztosítási Költségvetési Osztály

3.4.1.3.2. Szabályozási Osztály

3.4.1.4. Reál Költségvetési Fejezetek Főosztálya

3.4.1.4.1. Védelemgazdasági Osztály

3.4.1.4.2. Közigazgatási és Fejezeti Koordinációs Osztály

3.4.1.4.3. Gazdasági Fejezetek Osztály

3.4.1.5. Egészségügyi és Szociális Főosztály

3.4.1.5.1. Szociális Ügyek Osztálya

3.4.1.5.2. Egészségügyi Osztály

3.4.1.6. EU Költségvetési Kapcsolatok Főosztálya

3.4.1.6.1. Közösségi Költségvetési Osztály
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Irányító állami vezető Szervezeti egység
Létszám 

(fő)

3.4.1.6.2. EU Költségvetési Tervezési Osztály

3.4.2. Kincstárért felelős helyettes 
államtitkár

3.4.2.1. Kincstárért Felelős Helyettes Államtitkári Titkárság 102

3.4.2.2. Államháztartási Szabályozási Főosztály

3.4.2.2.1. Államháztartási Számviteli Osztály

3.4.2.2.2. Államháztartási Szabályozási Osztály

3.4.2.2.3. Államháztartási Információs Rendszerek Osztály

3.4.2.3. Önkormányzati Költségvetési Rendszerek Főosztály

3.4.2.3.1. Önkormányzati Ágazati Gazdálkodási Osztály

3.4.2.3.2. Önkormányzati Költségvetési Osztály

3.4.2.3.3. Kincstári Kapcsolatok Osztálya

3.4.2.4. Államháztartási Belső Kontrollok Főosztály

3.4.2.4.1. Államháztartási Kontrollok Osztály

3.4.2.5. Közszolgáltatási, Közüzemi Költségvetési Főosztály

3.4.2.5.1. Közszolgáltatások Költségvetési Osztálya

3.4.2.5.2. Közüzemek Költségvetési Osztálya

3.4.2.5.3. Természeti Erőforrások Költségvetési Osztálya

3.4.2.6. Oktatási, Kulturális és Tudománypolitikai Költségvetési 
Ügyek Főosztálya

3.4.2.6.1. Felsőoktatási és Tudománypolitikai Osztály

3.4.2.6.2. Kulturális, Civil és Sport Osztály

3.4.2.6.3. Köznevelési, Egyházi, Nemzetiségi és 
Esélyegyenlőségi Osztály

3.5. Adó- és pénzügyekért felelős 
államtitkár

3.5.0.1. Adó- és Pénzügyekért Felelős Államtitkári Titkárság 3

3.5.1. Adózásért és számvitelért 
felelős helyettes államtitkár

3.5.1.1. Adózásért és Számvitelért Felelős Helyettes Államtitkári 
Titkárság

98

3.5.1.2. Adó- és Vámigazgatási Főosztály

3.5.1.2.1. Adóigazgatási Osztály

3.5.1.2.2. Vám Osztály

3.5.1.3. Jövedelemadók és Járulékok Főosztály

3.5.1.3.1. Személyi Jövedelemadó és Járulékszabályozási 
Osztály

3.5.1.3.2. Társasági Adó Osztály

3.5.1.3.3. Önkormányzati Adók, Illetékek és Egyes Ágazati Adók 
Osztálya

3.5.1.4. Számviteli és Felügyeleti Főosztály

3.5.1.4.1. Számviteli Osztály

3.5.1.4.2. Felügyeleti Osztály

3.5.1.5. Adópolitikai és Nemzetközi Adózási Főosztály

3.5.1.5.1. Adótervezési Osztály

3.5.1.5.2. Nemzetközi Adózási Osztály

3.5.1.5.3. Kutatási Osztály

3.5.1.6. Fogyasztási és Forgalmi Adók Főosztály

3.5.1.6.1. Általános Forgalmi Adó Osztály

3.5.1.6.2. Jövedéki és Ökoadók Osztály
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Irányító állami vezető Szervezeti egység
Létszám 

(fő)

3.5.2. Pénzügypolitikáért felelős 
helyettes államtitkár

3.5.2.1. Pénzügypolitikáért Felelős Helyettes Államtitkári 
Titkárság

76

3.5.2.2. Makrogazdasági Főosztály

3.5.2.2.1. Makrogazdasági Előrejelzési és Modellezési Osztály

3.5.2.2.2. Pénzügypolitikai és Elemző Osztály

3.5.2.2.3. Nemzetközi Gazdaságpolitikai Osztály

3.5.2.2.4. Gazdaságfinanszírozási és Otthonteremtési Osztály

3.5.2.3. Nemzetközi Pénzügyi Főosztály

3.5.2.3.1. Európai Uniós Osztály

3.5.2.3.2. Nemzetközi Pénzügyi Intézmények Osztály

3.5.2.3.3. Pénzmosás Elleni Szabályozási Osztály

3.5.2.4. Pénzügyi Szabályozási Főosztály

3.5.2.4.1. Biztosítási Szabályozási Osztály

3.5.2.4.2. Hitelintézeti Szabályozási Osztály

3.5.2.4.3. Tőkepiaci Szabályozási Osztály

3.6. Gazdaságszabályozásért 
felelős államtitkár

3.6.0.1. Gazdaságszabályozásért Felelős Államtitkári Titkárság 12

3.6.0.2. Befektetési Főosztály

3.6.0.2.1. Befektetési Osztály

3.6.1. Belgazdaságért felelős 
helyettes államtitkár

3.6.1.1. Belgazdaságért Felelős Helyettes Államtitkári Titkárság 45

3.6.1.3. Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Főosztály

3.6.1.3.1. Kereskedelmi Osztály

3.6.1.3.2. Fogyasztóvédelmi Osztály

3.6.1.4. Regionális és Kárpát-medencei Vállalkozásfejlesztési 
Főosztály

3.6.1.4.1. Kárpát-medencei Gazdasági Kapcsolatok Osztály

3.6.1.4.2. Vállalkozásfejlesztési Osztály

3.6.1.5. Ipari és Építésgazdasági Főosztály

3.6.1.5.1. Ágazati Szabályozási és Védelmi Ipari Osztály

3.6.1.5.2. Műszaki Szabályozási és Építésgazdasági Osztály

3.6.2. Külgazdaságért felelős 
helyettes államtitkár

3.6.2.1. Külgazdaságért Felelős Helyettes Államtitkári Titkárság 41

3.6.2.2. Keleti Főosztály

3.6.2.2.1. Eurázsia Osztály

3.6.2.2.2. Ázsia Osztály

3.6.2.2.3. Közel-Kelet és Afrika Osztály

3.6.2.3. Globális Főosztály

3.6.2.3.1. Amerika és Angolszász Osztály

3.6.2.3.2. Európa Osztály

3.7. Tervezéskoordinációért 
felelős államtitkár

3.7.0.1. Tervezéskoordinációért Felelős Államtitkári Titkárság 3

3.7.1. Gazdaságtervezésért felelős 
helyettes államtitkár

3.7.1.1. Gazdaságtervezésért Felelős Helyettes Államtitkári 
Titkárság

25

3.7.1.2. Gazdaságtervezési Főosztály

3.7.1.3. Területfejlesztési Tervezési Főosztály
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Irányító állami vezető Szervezeti egység
Létszám 

(fő)

3.7.1.3.1. Területi Tervezési Osztály

3.7.2. Turizmusért felelős 
helyettes államtitkár

3.7.2.1. Turizmusért Felelős Helyettes Államtitkári Titkárság 17

3.7.2.2. Turisztikai és Vendéglátóipari Főosztály

3.7.2.2.1. Turizmusigazgatási és Vendéglátóipari Osztály

3.7.3. Gazdaságfejlesztési 
programok végrehajtásáért 
felelős helyettes államtitkár

3.7.3.1. Gazdaságfejlesztési programok végrehajtásáért Felelős 
Helyettes Államtitkári Titkárság

465

3.7.3.2. GFP IH Szabályozási és Ellenőrzési Főosztály

3.7.3.2.1. GFP IH Szabályozási Osztály

3.7.3.2.2. GFP IH Ellenőrzési Osztály

3.7.3.3. GFP IH Módszertani és Felügyeleti Főosztály

3.7.3.3.1. GFP IH Monitoring Osztály

3.7.3.3.2. GFP IH Felügyeleti és Korrekciós Osztály

3.7.3.4. GFP IH Pénzügyi Eszközök Főosztály

3.7.3.4.1. GFP IH Koordinációs Osztály

3.7.3.4.2. GFP IH Projektfejlesztési Osztály

3.7.3.5. GFP IH Pályázatkezelési és Stratégiai Főosztály

3.7.3.5.1. GFP IH Kiemelt és Innovációs Támogatási Osztály

3.7.3.5.2. GFP IH Beruházás-támogatási Osztály

3.7.3.6. GFP KSZ Titkárság

3.7.3.6.1. GFP KSZ Kommunikációs Osztály

3.7.3.6.2. GFP KSZ Nemzetközi és Klaszter Osztály

3.7.3.6.3. GFP KSZ Folyamatmenedzsment Osztály

3.7.3.6.4. GFP KSZ Szakmai Kontrolling Osztály

3.7.3.7. GFP KSZ Pályázatkezelési Főosztály

3.7.3.7.1. GFP KSZ K+F+I Pályázatkezelő Osztály

3.7.3.7.2. GFP KSZ Gazdaságfejlesztési Pályázatkezelő Osztály

3.7.3.7.3. GFP KSZ Támogatási Szerződéskezelő Osztály

3.7.3.7.4. GFP KSZ Pályázatkezelési Támogató Osztály

3.7.3.8. GFP KSZ Pénzügyi és Monitoring Főosztály

3.7.3.8.1. GFP KSZ KKV Pénzügyi és Monitoring Osztály

3.7.3.8.2. GFP KSZ K+F+I Pénzügyi és Monitoring Osztály

3.7.3.8.3. GFP KSZ Kiemelt Projektek Pénzügyi és Monitoring 
Osztály

3.7.3.8.4. GFP KSZ Pénzügyi és Monitoring Folyamatkezelő 
Osztály

3.7.3.8.5. GFP KSZ Pénzügyi és Monitoring Támogató Osztály

3.7.3.9. GFP KSZ Támogatási Pénzügyi és Monitoring Főosztály

3.7.3.9.1. GFP KSZ Szakmai Szolgáltató Osztály

3.7.3.9.2. GFP KSZ Fenntartási Monitoring Osztály

3.7.3.9.3. GFP KSZ Pénzügyi és Monitoring Koordinációs 
Osztály 

3.7.3.9.4. GFP KSZ Támogatási Pénzügyi és Monitoring 
Támogató Osztály

3.7.3.10. GFP KSZ Helyszíni Ellenőrzési Főosztály
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Irányító állami vezető Szervezeti egység
Létszám 

(fő)

3.7.3.10.1. GFP KSZ Helyszíni Ellenőrzés Módszertani 
Koordinációs Osztály

3.7.3.10.2. GFP KSZ Helyszíni Ellenőrzési Osztály

3.7.3.10.3. GFP KSZ Helyszíni Ellenőrzési Támogató Osztály 

3.7.3.11. GFP KSZ Szabályossági Főosztály

3.7.3.11.1. GFP KSZ Panaszkezelési Osztály

3.7.3.11.2. GFP KSZ Szabálytalanságkezelési Osztály

3.7.3.11.3. GFP KSZ Pályázati Jogi Osztály

3.7.3.11.4. GFP KSZ Ellenőrzés Koordinációs Osztály

3.7.3.12. GFP KSZ Iratkezelési Főosztály

3.7.3.12.1. GFP KSZ Dokumentumkezelési Osztály

3.7.3.12.2. GFP KSZ Iktatási Osztály

3.7.3.13. GFP KSZ Ügyfélszolgálati Főosztály

3.7.4. Regionális Fejlesztési 
Programokért felelős helyettes 
államtitkár

3.7.4.1. Regionális Fejlesztési Programokért felelős Helyettes 
Államtitkári Titkárság

59

3.7.4.2. RFP Jogi és Felülvizsgálati Főosztály

3.7.4.2.1. RFP Jogorvoslati Osztály

3.7.4.2.2. RFP Felülvizsgálati és Szabályozási Osztály

3.7.4.2.3. RFP Ellenőrzési és KSZ Felügyeleti Osztály

3.7.4.3. RFP Programvégrehajtási Főosztály

3.7.4.3.1. RFP Pályázatkezelési Osztály

3.7.4.3.2. RFP Kiemelt Projektek Osztálya

3.7.4.3.3. RFP Kifizetési Osztály

3.7.4.4. RFP Stratégiai Tervezési és Értékelési Főosztály

3.7.3.4.1. RFP Felhíváselőkészítési Osztály

3.7.4.4.2. RFP Monitoring és Kontrolling Osztály

3.7.4.4.3. RFP EGT Alap Osztály

Összesen:
1437

”

A nemzetgazdasági miniszter 15/2014. (V. 5.) NGM utasítása 
a Nemzetgazdasági Minisztérium kötelezettségvállalási és utalványozási szabályzatáról szóló  
22/2013. (XI. 22.) NGM utasítás módosításáról

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 10. § (5) bekezdése és 28. § (1) bekezdése, az államháztartásról szóló törvény 
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 13.  § (2)  bekezdés a)  pontja, valamint 1.  melléklet 11.  pontja alapján 
– figyelemmel az egyes miniszterek, valamint a miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. 
(VII. 1.) Korm. rendelet 73. § b) pontjában foglaltakra is – a következő utasítást adom ki:

1. §  A  Nemzetgazdasági Minisztérium kötelezettségvállalási és utalványozási szabályzatáról szóló 22/2013. (XI. 22.) 
NGM utasítás (a továbbiakban: utasítás) 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
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2. §  Az utasítás 2. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki:
„(2) Ezen utasításnak a  kötelezettségvállalási és utalványozási szabályzatáról szóló 22/2013. (XI. 22.) NGM utasítás 
módosításáról szóló 15/2014. (V. 5.) NGM utasítással megállapított rendelkezéseit a  kötelezettségvállalási és 
utalványozási szabályzatáról szóló 22/2013. (XI. 22.) NGM utasítás módosításáról szóló 15/2014. (V. 5.) NGM utasítás 
hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”

3. §  Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.

  Varga Mihály s. k.,
  nemzetgazdasági miniszter

1. melléklet a 15/2014. (V. 5.) NGM utasításhoz

 1. A  Nemzetgazdasági Minisztérium kötelezettségvállalási és utalványozási szabályzatáról szóló 22/2013. (XI. 22.) 
NGM utasítás (a továbbiakban: utasítás) 1. melléklet I. alcím 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„5. A kötelezettségvállalásokat kezdeményező, véleményező, ellenjegyző és aláíró, továbbá a kapcsolódó pénzügyi-
számviteli tevékenységeket végző kormánytisztviselők a  kötelezettségek vállalása, nyilvántartása során a  jelen 
szabályzat rendelkezéseinek megfelelően kötelesek eljárni. A  jelen szabályzatban nem szabályozott kérdésekben 
az  éves költségvetési törvény, az  államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), 
az  államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.), 
a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet, valamint 
az SZMSZ és az egyéb vonatkozó belső utasítások, szabályzatok előírásait kell alkalmazni.”

 2. Az utasítás 1. melléklet II. alcím 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. Kötelezettségvállalás: az Áht. 2. § (1) bekezdés o) pontja szerinti jognyilatkozat, amelyet az NGM a költségvetési 
előirányzatainak terhére, illetve a fejezeti kezelésű előirányzatainak terhére vállal.”

 3. Az utasítás 1. melléklet II. alcím 3. és 4. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„3. Kormányzati funkció: a  költségvetési szerv közfeladatait, szakmai alaptevékenységét a  kormányzati funkciók 
szerint – funkciószámmal és megnevezéssel – kell meghatározni, és azt az alapító okiratában feltüntetni.
4. Szerződés: a  Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szerinti szerződés, valamint a  jelen szabályzat 
hatálya alá tartozó egyéb kötelezettségvállalási dokumentum.”

 4. Az utasítás 1. melléklet IV. alcím 6. pont h) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az NGM Igazgatása által történő kötelezettségvállalásoknál a  következő esetekben nincs szükség a  közigazgatási 
államtitkár vagy a  Költségvetési és Gazdálkodási Főosztály vezetője előzetes jóváhagyására és a  Kötelezettségvállalási 
adatlap kitöltésére:)
„h) a fizetési kötelezettség a pénzügyi szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódik,”

 5. Az utasítás 1. melléklet IV. alcím 6. pontja a következő i) és j) alpontokkal egészül ki:
(Az NGM Igazgatása által történő kötelezettségvállalásoknál a  következő esetekben nincs szükség a  közigazgatási 
államtitkár vagy a  Költségvetési és Gazdálkodási Főosztály vezetője előzetes jóváhagyására és a  Kötelezettségvállalási 
adatlap kitöltésére:)
„i) a  fizetési kötelezettség összegét vagy az  összeg megállapításának módját, továbbá a  felek valamennyi jogát 
és kötelezettségét jogszabály, nemzetközi szervezetben való tagsági viszony vagy jogerős, illetve fellebbezésre 
tekintet nélkül végrehajtható bírósági, hatósági döntés teljes körűen meghatározza, így különösen a  normatív és 
normatív jellegű hozzájárulások, nemzetközi kötelezettséggel kapcsolatos hozzájárulások, kártalanítási, kártérítési és 
megtérítési kötelezettségek, a csőd-, felszámolási és végelszámolási eljáráshoz kapcsolódó regisztrációs díjak,
j) a dologi kiadások közül:
ja) a kötbér,
jb) a bírság,
jc) a késedelmi kamat,
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jd) a perköltség,
je) a közbeszerzési hirdetések díja,
jf ) a közjegyzői díj,
jg) a tagdíj, hozzájárulási költség
kifizetéséhez.”

 6. Az utasítás 1. melléklet IV. alcím 9. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„9. A  fejezeti kezelésű előirányzatok és költségvetési szerv esetében a  kormányzati funkciók, államháztartási 
szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet által meghatározott 
kormányzati funkció valamelyikét kell feltüntetni. A kormányzati funkció kiválasztásánál figyelemmel kell lenni annak 
tartalmi meghatározására és a kötelezettségvállalás tárgyára.”

 7. Az utasítás 1. melléklet V. alcím 3. pont b) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Éven túli kötelezettségvállalásra)
„b) az Áht. 36. § (4) bekezdésének figyelembevételével értékhatár nélkül a miniszter”
(jogosult.)

 8. Az utasítás 1. melléklet VI. alcím 3. pont b) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Kötelezettségvállalást a szakmai szervezeti egység kezdeményezi)
„b) kérelem, ajánlat, szakmai feladatellátáshoz kapcsolódó vállalások vagy váratlan események bekövetkezése, 
jogszabályi rendelkezés, illetve lebonyolítási és működési jellegű (beszerzés, megrendelés, közbeszerzési eljárások 
megindítása) döntés alapján.”

 9. Az utasítás 1. melléklet VI. alcím a következő 5. és 6. pontokkal egészül ki:
„5. A szakmai kezelő, a szakmai szervezeti egység a kötelezettségvállalást megelőzően köteles meggyőződni, hogy 
a partner átlátható szervezetnek minősül, melyhez ellenőrzi az Áht. 54/A. §-ában foglalt adatokat.
6. Az Áht. 54/A. §-ában meghatározott adatokat a Költségvetési és Gazdálkodási Főosztály kezeli, a szakmai kezelő, 
a szakmai szervezeti egység és teljesítésigazoló által nyújtott információk, adatok alapján.”

 10. Az utasítás 1. melléklet IX. alcím A) 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. A  megrendelésnek az  általános adatokon, feltételeken túlmenően tartalmaznia kell az  Ávr. 50.  § (1) és 
(1a) bekezdésében meghatározottakat és a teljesítésigazolásra jogosult személy nevét és munkakörét.”

 11. Az utasítás 1. melléklet IX. alcím A) pontja a következő 5. ponttal egészül ki:
„5. Amennyiben az  írásbeli megrendelés a  partner által meghatározott formanyomtatvánnyal valósul meg, 
a 2. pontban meghatározott tartalmi elemeket – ha a formanyomtatvány nem tartalmazza – a Kötelezettségvállalási 
adatlapon szükséges feltüntetni.”

 12. Az utasítás 1. melléklet IX. alcím B) 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„6. A fejezeti kezelésű előirányzatok terhére kötendő szerződések esetében törekedni kell arra, hogy egy szerződés 
kizárólag egy államháztartási azonosító számot (ÁHT-t) tartalmazzon.”

 13. Az utasítás 1. melléklet IX. alcím C) 1. pont b) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A fejezeti kezelésű előirányzatból államháztartáson kívüli szervezetek részére költségvetési támogatás nyújtható 
közvetlenül:)
„b) kérelemre.”

 14. Az utasítás 1. mellékletének IX. alcím C) 2–6. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„2. A  támogatói döntés meghozatalára és a  szerződés aláírására a  fejezeti kezelésű előirányzatok esetében 
az előirányzat felett kötelezettségvállalási jogkört gyakorló személy jogosult.
3. A  támogatási szerződésben ismertetni kell a  támogatási döntést megelőző eljárást (amennyiben volt ilyen), 
a  támogatási döntés meghozatalának alapjául szolgáló jogszabályi helyet (amennyiben jogszabály kifejezetten 
rendelkezik az adott célra nyújtandó költségvetési támogatásról), illetve a támogatás indokait és jogcímét.
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4. Az Ávr. 73. § (1) bekezdés d) pontja alapján a támogatási szerződés részét képezi a „Feladat-, költség- és ütemterv” 
elnevezésű dokumentum, amelyben pontosan meg kell határozni, hogy milyen célra kapja a költségvetési támogatást, 
a  nyújtandó támogatásösszeg felhasználására vonatkozó költségeket, valamint a  támogatás folyósításának 
ütemezését.
5. A  kötelezettségvállalást előkészítő szervezeti egység feladata gondoskodni arról, hogy az  Ávr. 72.  § (2) és 
(3) bekezdésében meghatározott iratok a támogatási szerződés megkötéséig rendelkezésre álljanak.
6. Részelszámolás benyújtására, támogatási előleg folyósítására lehetőség van, amennyiben ezt a  jogosultságot 
a támogatói okirat vagy a támogatási szerződés tartalmazza.”

 15. Az utasítás 1. melléklet X. alcím 6. és 7. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„6. A Jogi és Kodifikációs Főosztály feladata a szerződéstervezet, a Kötelezettségvállalási adatlap és a Szerződéses 
adatlap véleményezése.
7. A  Jogi és Kodifikációs Főosztály jogi szempontból véleményezi a  megküldött dokumentumokat, majd azt 
a  szerződéskötést kezdeményező szervezeti egység részére 8 munkanapon belül visszaküldi. Ettől rövidebb 
véleményezési határidőt a  kötelezettségvállalást kezdeményező szervezeti egység kérelmezhet, egyidejűleg 
megjelölve a  sürgősebb véleményezési határidő okát. Az  elvárt véleményezési határidő 3 munkanapnál rövidebb 
nem lehet.”

 16. Az utasítás 1. melléklet X. alcím 9. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„9. Abban az esetben, ha a véleményező vagy a kötelezettségvállalást kezdeményező szervezeti egység különböző 
álláspontot képvisel a szerződéstervezettel kapcsolatosan, úgy a szerződéskötést kezdeményező szervezeti egység 
egyeztetést kezdeményez, amelyet mindaddig folytatni köteles, ameddig a véleményező és a kötelezettségvállalást 
kezdeményező szervezeti egység azonos álláspontra nem jut. Amennyiben a  szerződés megkötésének a  Jogi és 
Kodifikációs Főosztály jogi akadályát látja vagy a szervezet nem minősül átláthatónak, úgy a szerződés nem köthető 
meg.”

 17. Az utasítás 1. melléklet X. alcím 12. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„12. A  jogi szempontú véleményezési eljárás lezárását követően a  kötelezettségvállalást kezdeményező 
szervezeti egység ügyintézője a  kötelezettségvállalást kezdeményező szervezeti egység vezetője jóváhagyásával 
a szerződéstervezetet, a Szerződéses adatlapot és Kötelezettségvállalási adatlapot véleményezés céljából megküldi 
a Költségvetési és Gazdálkodási Főosztályra. A véleményezés költségvetési és pénzügyi szempontból történik, illetve 
ellenőrzésre kerül, hogy a Szerződéses adatlapon, a Kötelezettségvállalási adatlapon szereplő adatok megegyeznek-e 
a szerződéstervezet adataival.”

 18. Az utasítás 1. melléklet XI. alcím 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. A pénzügyi kötelezettségvállalás dokumentumát a kötelezettségvállalást kezdeményező szervezeti egység küldi 
meg jogi ellenjegyzés céljából a Jogi és Kodifikációs Főosztálynak. A szerződés jogszabályoknak való megfelelőségét 
a  jogi ellenjegyző a szerződéstervezet valamennyi rendelkezésre bocsátott példányán aláírásával igazolja a dátum 
egyidejű megjelölésével.”

 19. Az utasítás 1. melléklet XIII. alcím 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„6. Nincs szükség teljesítésigazolásra a IV. fejezet 5. pont a)–b) és f )–g) alpontjában, a 6. pont a)–i) alpontban felsorolt 
esetekben.”

 20. Az utasítás 1. melléklet XIII. alcím 8. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„8. Figyelemmel az  Áht. 41.  §-ára, a  számla kifizetéséhez a  teljesítésigazolásra jogosult személy meggyőződik, 
hogy a  partner átlátható szervezetnek minősül, melyhez ellenőrzi az  Áht. 54/A. §-ában foglalt adatokat. Átlátható 
szervezet által kibocsátott számla kifizetéséhez a  Teljesítésigazolás és kifizetés engedélyezése nyomtatványon 
a teljesítésigazolásra jogosult személy engedélye szükséges.”

 21. Az utasítás 1. melléklet XIII. alcím 10–13. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„10. A  teljesítésigazolásra jogosult személy a  formailag is ellenőrzött és megfelelően kiállított számlát 
a teljesítésigazolással együtt továbbítja a Költségvetési és Gazdálkodási Főosztály részére.
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11. Amennyiben a  támogatási szerződés előlegfizetésről rendelkezik, a  költségvetési támogatás folyósítására 
a  beszámoló vagy a  részbeszámoló elfogadását követően kerül sor. A  pénzügyi teljesítéshez, figyelemmel az  Áht. 
41. §-ára, a teljesítésigazolásra jogosult személy meggyőződik, hogy a partner átlátható szervezetnek minősül, melyhez 
ellenőrzi az Áht. 54/A. §-ában foglalt adatokat. Átlátható szervezet esetén a kifizetéshez a Teljesítésigazolás és kifizetés 
engedélyezése nyomtatványon a teljesítésigazolásra jogosult személy engedélye szükséges. A Teljesítésigazolás és 
kifizetés engedélyezése nyomtatványt a Költségvetési és Gazdálkodási Főosztály részére szükséges továbbítani.
12. A  szerződő partner (kedvezményezett) szakmai és pénzügyi beszámolót együttesen köteles benyújtani 
a részbeszámoló és beszámoló esetén.
13. A  pénzügyi beszámolót, részbeszámolót és mellékleteit a  szerződésteljesítés igazolására jogosult személy 
a beszámoló elfogadása és a teljesítésigazolás kiállítása előtt megküldi a Költségvetési és Gazdálkodási Főosztályra 
a bizonylatok formai szempontú véleményezése céljából.”

 22. Az utasítás 1. melléklet XIV. alcím 7. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„7. A  Költségvetési és Gazdálkodási Főosztály a  Kiadási kötelezettségvállalás bejelentése (KT-01) nyomtatvány 
kitöltésével a kötelezettségvállalást követő 5 munkanapon belül gondoskodik a kötelezettségvállalásnak a Kincstár 
részére történő bejelentéséről.”

 23. Az utasítás 1. melléklet XVI. alcím 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. A  kötelezettségvállalás lezárását az  utolsó pénzügyi teljesítés kezdeményezésekor, a  pénzügyileg teljesítendő 
számlával és teljesítésigazolással, valamint költségvetési támogatás nyújtása esetében a záró elszámolással együtt 
a  Kötelezettségvállalás lezárása nyomtatvány kitöltése útján kell igazolni és azt a  Költségvetési és Gazdálkodási 
Főosztály részére kell továbbítani.”

 24. Hatályát veszti az utasítás 1. melléklet
1. II. alcím 2. pontja,
2. IX. alcím C) 7. pontja,
3. XI. alcím 2. pontja.

 25. Az utasítás 1. melléklet 1–4. függeléke helyébe az 1–4. függelékek lépnek.
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1. függelék a 15/2014. (V. 5.) NGM utasításhoz

„1. függelék a 22/2013. (XI. 22.) NGM utasításhoz

Kötelezettségvállalási adatlap

Az adatlap és szerződéstervezet iktatórendszerből származó iktatószáma:

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS ADATAI

Ügyintéző:

Kötelezettségvállalás azonosítója:

Az NGM szerződő (külső) partnere:

Szerződő fél (felek) székhelye (lakóhelye):

Szerződő fél (felek) adószáma (adóazonosító jele):

Szerződő fél (felek) bankszámlaszáma:

Szerződés tárgya:

Kormányzati funkció szerinti besorolás (megnevezés és szám):

Forrás:  Tárgyév  ............ évi maradvány               Egyebek

Kiadási előirányzat megnevezése: ÁHT azonosító:

Szerződés összege: Nettó: Bruttó:

TELJESÍTÉSI ADATOK

Szakmai teljesítés(ek) 
határideje

Nettó összeg Áfa Bruttó összeg
Pénzügyi teljesítés 

időpontja
Ügyletkód

Teljesítésigazolásra jogosult neve:

Kötelezettségvállalás ellenjegyzése (Költségvetési és Gazdálkodási Főosztály)

Ellenjegyző neve, beosztása:

Ellenjegyzés dátuma: Ellenjegyző aláírása:

Ellenjegyzés eredménye:  Forrás rendelkezésre áll  Ellenjegyzés megtagadva

Ellenjegyzés megtagadásának indoka:

Egyetért: 

Budapest, 201......................................

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

Szakmai Felügyeletet gyakorló felső vezető egyetért 

(Fejezeti kezelésű előirányzatok esetén)

 

Budapest, 201............................................

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

Kötelezettségvállalásra jogosult vezető

Egyetért: Budapest, 201....................................

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

Szerződés aláírása meghiúsult:

Meghiúsulás indoka: ................................................................................ 

Kötelezettségvállalásra jogosult vezető

Budapest, 201.......................................................

”
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2. függelék a 15/2014. (V. 5.) NGM utasításhoz

„2. függelék a 22/2013. (XI. 22.) NGM utasításhoz

SZERZŐDÉSES ADATLAP

Az adatlap és szerződéstervezet iktatórendszerből származó iktatószáma:

AZ NGM SZERZŐDÉSSEL ÉRINTETT SZERVEZETI EGYSÉGEI, MUNKATÁRSAI

Szerződéskötést kezdeményező szervezeti egység:

Kötelezettségvállaló:

Szakmai teljesítésigazoló:

Ügyintéző:

SZERZŐDÉS–ALAPADATOK

Kötelezettségvállalás azonosítója:

Az NGM szerződő (külső) partnere:

Szerződés típusa:

Szerződés tárgya:

Szerződés összege: Nettó: Bruttó:

A szakmai teljesítés véghatárideje:

Szerződés minősítése:              Nem minősített                Üzleti titok                     Államtitok                         Szolgálati titok

Közbeszerzés: Amennyiben nem közbeszerzés, annak indoka: 

 Igen 

 Nem

 Értékhatár alatti 

 Nem visszterhes szerződés 

 Nem a Kbt. hatálya alá tartozik

 Kizárólagos jog/műszaki sajátosság 

 Alaptevékenységhez fűződő 

tanácsadás 

 A Kbt. (szakasz száma) szerinti 

kivételi kör

VÉLEMÉNYEZÉS

Véleményezés Név Dátum Iktatószám

Jogi

Közbeszerzési

MÓDOSÍTÁS

Módosításra került szerződés azonosítója:

Megjegyzés:

Kifizetéshez kapcsolódó visszterhes, támogatási szerződés esetén:

Nyilatkozom, hogy a szerződő fél(ek) a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény és az Áht. 54/A. §-ában foglalt adatok 

vizsgálata alapján átlátható szervezetnek minősül.

Budapest, 201.......................................

Szerződéskötést kezdeményező szervezeti egység vezető

”
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3. függelék a 15/2014. (V. 5.) NGM utasításhoz

„3. függelék a 22/2013. (XI. 22.) NGM utasításhoz

Teljesítésigazolás és kifizetés engedélyezése

A teljesítésigazolás iktatórendszerből származó iktatószáma:

TELJESÍTÉSIGAZOLÁS

Alapadatok

Szerződő fél(ek) megnevezése (külső partner): Köt. váll. azonosító:

Szerződés tárgya:

Kormányzati funkció (megnevezés és szám):

Kötelezettségvállaló Teljesítésigazoló Ügyintéző

Szervezeti egység 

megnevezése:

Név:

Beosztása:

Kifizetés forrása:

Az előirányzat megnevezése: ÁHT azonosító:

Forrás: 

 Tárgyév  201...... évi maradvány

 Egyebek

A szerződés ezen pénzügyi teljesítés 

után még kifizethető része  

(Ft vagy ..............)

Nettó: Bruttó:

Teljesítés/

támogatás

tartalma

Teljesítés dátuma Ügyletkód

Összege (Ft vagy..........)

nettó áfa bruttó

Összesen:

A teljesítést, a feladat szakszerű elvégzését, szolgáltatás teljesítését/a támogatás kifizetésének jogosságát igazolom 
és a kifizetést engedélyezem.

Visszterhes szerződéshez/támogatási szerződéshez kapcsolódó kifizetés esetén:

Nyilatkozom, hogy a  szerződő fél(ek) a  nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény és az  Áht. 54/A. §-ában 
foglalt adatok vizsgálata alapján átlátható szervezetnek minősül.

Budapest, 201... ........................... hó ...... nap

  ..................................................... 
  teljesítésigazoló aláírása”
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A nemzetgazdasági miniszter közleménye
a pénzügyminiszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 
23/2008. (VIII. 8.) PM rendelet szerinti szakképesítések Országos szakmai vizsgaelnöki névjegyzékének 
kiegészítéséről

A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény 5. § (2) bekezdésének g) pontja alapján az adópolitikáért, az 
államháztartásért, a pénz-, tőke- és biztosítási piac szabályozásáért, a számviteli szabályozásért felelős miniszter 
közzéteszi a cím szerinti rendelet alapján folyó szakképzések Országos szakmai vizsgaelnöki névjegyzékének 
kiegészítését. 

Jelmagyarázat a vizsgaelnöki névjegyzékhez:

At – adótanácsadó – OKJ száma: 61 344 01 0000 00 00
Áhszüi – államháztartási szakügyintéző – OKJ száma: 55 344 01
Bbt – banki, befektetési termékértékesítő – OKJ száma: 52 343 01 0000 00 00
Bt – befektetési tanácsadó – OKJ száma: 54 343 01 0000 00 00
Bit – biztosítási tanácsadó – OKJ száma: 54 343 02 0000 00 00
Bk – biztosításközvetítő – OKJ száma: 52 343 02 
Ksz – közösségi – civil szervező – OKJ száma: 55 345 03 0000 00 00
M – mérlegképes könyvelő – OKJ száma: 54 344 02 0000 00 00
Nm – nonprofit menedzser – OKJ száma: 54 345 04 0000 00 00
Oasz – okleveles adószakértő – OKJ száma: 61 344 03 
R – okleveles pénzügyi revizor – OKJ száma: 61 344 04 0000 00 00
E – pénzügyi és számviteli szakellenőr – OKJ száma: 54 344 01
Püszü – pénzügyi és számviteli ügyintéző – OKJ száma: 52 344 01 0000 00 00
P – pénzügyőr – OKJ száma: 52 343 03 0000 00 00
Szbr – szakképesített bankreferens – OKJ száma: 54 343 04
Üszüi – üzleti szakügyintéző – OKJ száma: 55 343 01
Vüi – vállalkozási ügyintéző – OKJ száma: 52 344 02 0000 00 00
Vjüi – vám és jövedéki ügyintéző – OKJ száma: 52 343 05
Vp és vü – valutapénztáros és valuta ügyintéző – OKJ száma: 51 343 0400000000
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HIRDETMÉNYEK

Felhívjuk t. hirdetőink figyelmét arra, hogy az érvénytele-
nített bélyegzőkkel és iratokkal kapcsolatos hirdetési megbízá-
sukat a következő két cím bármelyikére küldhetik postán vagy 
faxon:

Nemzetgazdasági Minisztérium, Nemzetgazdasági Közlöny 
Szerkesztősége

1051 Bp., József nádor tér 2–4., telefon: 795-2721; fax: 
795-0295.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó

1085 Budapest, Somogyi Béla utca 6. Fax: 266-5099.

Az egyéb címekre küldött megrendelés csak kerülő úton jut 
el a szerkesztőségbe, ezért megjelenése felesleges késedelmet 
szenvedhet.

Felhívjuk figyelmüket továbbá arra, hogy a bélyegző 
(irat) érvénytelenné nyilvánításának napját minden esetben 
közöljék, mert ennek hiányában kénytelenek vagyunk a 
megrendelőlevél dátumát feltüntetni, ami az esetek többsé-
gében nem fedi a valós helyzetet.

Sajnálattal közöljük egyúttal, hogy a beérkező megrendelé-
seket időhiány miatt nem áll módunkban visszaigazolni.

Tájékoztatjuk t. megrendelőinket, hogy a hirdetésnek nem 
minősülő közlemények, hirdetmények közzétételi díja megkezdett 
kéziratoldalanként 19 239 Ft; a bélyegzők, okiratok stb. érvény-
telenítése egységesen 22 737 Ft, melyet a kiadó a megjelenést 
követően kiszámláz.

(A Szerkesztőség)

Érvénytelenített bélyegző

LGK 2000 Kft. 
1064 Podmaniczky u. 69. II. 15. 

Adószám: 14467930–2–42 
OTP: 11709002-20616341

feliratú bélyegzőt eltulajdonították, használata 2014. január 
29-től érvénytelen.

Érvénytelenített iratok 
(alfabetikus sorrendben)

Az Allianz Hungária Zrt. bejelentései:

2075701–2075750

2073801–2073850

2167201–2167250

sorszámú nyugtatömbök használata 2014. április 15-től 
érvénytelen;

valamint

903059

sorszámú igazolvány használata 2014 április 25-től 
érvénytelen;

valamint

2267445–2267450

2216601–2216650 nyugtatömb

901173  ügynökigazolvány

sorszámú nyomtatványok használata 2014. május 9-től 
érvénytelen.

*

Az LGK 2000 Kft. bejelentése (1064 Budapest, Podmaniczky u. 69. )

BI2SA 3513301–350

sorszámú számlatömböt eltulajdonították (utolsó 
felhasznált számla: BI2SA 3513320), használata 2014. január 
29-től érvénytelen.

*

Dr. Póta Görgy bejelentése (1212 Budapest, Görgey Artúr tér 8.):

AGS-L 952251–952300

sorszámú számlatömböt eltulajdonították, használata 2014. 
április 23-tól érvénytelen.

*

Tóth János bejelentése (Nagykáta, Peczel Mór út 52.):

CO8EB5466601–CO8EB5466650

sorszámú számlatömböt eltulajdonították (utolsó felhasznált 
számla száma: CO8EB5466614), használata 2014. április 24-től 
érvénytelen.
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A Kormány 146/2014. (V. 5.) Korm. rendelete
a felvonókról, mozgólépcsőkről és mozgójárdákról

A Kormány a  közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004.  évi CXL.  törvény 174/A.  § 
(1) bekezdésében,
a termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény 30. § (1) bekezdés d) pontjában,
a 29. §, a 33. § és a 37. § b) pontja tekintetében a termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény 30. § (1) bekezdés 
a) pontjában,
a 34. §, valamint a 7. melléklet tekintetében a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 88. § (3) bekezdés a) pontjában,
a 32.  § (4)  bekezdése tekintetében a  szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 
2009. évi LXXVI. törvény 53. § a) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 15.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a  következőket 
rendeli el:

1. A rendelet alkalmazási köre

1. § (1) E rendeletet alkalmazni kell – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – az építményekbe és azon kívül állandó 
jelleggel létesített minden felvonóra, mozgólépcsőre és mozgójárdára, valamint az ezek létesítésével, áthelyezésével, 
használatbavételével, üzemeltetésével, üzembe helyezésével, karbantartásával, átalakításával, elbontásával, 
ellenőrzésével, felülvizsgálatával összefüggő tevékenységekre, továbbá az e tevékenységeket végzőkre.

 (2) Nem kell alkalmazni e rendeletet
a) a bányaműveléshez szükséges,
b) a robbanásveszélyes térben működő, továbbá
c) a gyártási (technológiai) sorba beépített
berendezésekre.

 (3) E rendelet rendelkezéseit
a) a  közlekedési nyomvonal jellegű építmények (így különösen vasutak, repülőterek, tömegközlekedési 

mozgólépcsők) közbeiktatott vagy csatlakozó építményei tekintetében a rájuk vonatkozó jogszabályban,
b) a nukleáris létesítményben lévő felvonók tekintetében a rájuk vonatkozó jogszabályban,
c) a  nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásnak minősülő ügy tárgyát képező 

beruházás esetében a  nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 
kormányrendeletben

foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

2. Értelmező rendelkezések

2. §  E rendelet alkalmazása szempontjából
 1. állandó jellegű: az építmény részét képező, hosszú távú, tartós használat céljából létesített kategóriába tartozó;
 2. általános építésügyi hatóság: az  építésügyi és az  építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési 

feltételeiről szóló 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. § (1)–(5) bekezdése szerinti építésügyi hatóság;
 3. bejelentett tanúsító szervezet: a felvonók biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról szóló 

108/2001. (XII. 23.) FVM–GM együttes rendelet (a továbbiakban: felvonó rendelet) hatálya alá tartozó felvonók 
esetében a  felvonó rendeletben meghatározott, a gépek biztonsági követelményeiről és megfelelőségének 
tanúsításáról szóló miniszteri rendelet (a  továbbiakban: gépek rendelet) hatálya alá tartozó berendezések 
esetében a gépek rendeletben meghatározott – erre a szakterületre vonatkozóan – a Magyar Kereskedelmi 
Engedélyezési Hivatal (a továbbiakban: MKEH) által kijelölt és bejelentett tanúsító szervezet;

 4. berendezés: a 7. pontban meghatározott felvonó, a 11. pontban meghatározott mozgójárda és a 12. pontban 
meghatározott mozgólépcső;

 5. berendezés kivitelezési tervdokumentációja: a berendezések kivitelezésére vonatkozó tervdokumentáció, amely 
az engedélyezési terveken és adatokon túl tartalmazza az 1. mellékletben foglalt adatokat;

 6. felújított berendezés: az  a  berendezés – a  fabetétes vezetősínű felvonók, valamint a  tömegközlekedési 
mozgólépcsők kivételével –, amelynek legalább a meghajtógépét és vezérlését, továbbá (felvonók esetében) 
fülke- és aknaajtóit az üzembehelyezéstől számított két éven belül új egységekre cserélték;
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 7. felvonó: e rendelet alkalmazása szempontjából felvonónak minősül:
a) az építményben vagy azon kívül létesített, állandó jellegű, szakaszos üzemű gépészeti berendezés, 

amelynek fülkéje a  vízszinteshez képest 15°-nál meredekebb dőlésszögű, meghatározott pályán, 
merev vezetősínek között mozog, meghatározott szinteket szolgál ki, fülkével vagy emelőlappal és 
aknaajtóval rendelkezik, és a következők szállítására szolgál:
aa) személyek,
ab) személyek és teher, vagy
ac) kizárólag teher,

b) az  olyan, fülkével rendelkező berendezések, amelyek nem merev vezetősínek mentén, de 
meghatározott állandó pályán mozognak (ollós felvonók stb.),

c) a személyszállításra való körforgó felvonó,
d) a mozgáskorlátozott személyek számára készült lépcsőfelvonó, ferdepályás vagy függőleges pályájú 

emelőlap;
 8. felvonó leállítása: az üzemeltető önkéntes elhatározása, illetve balesetveszély esetén a nyilvántartott szervezet, 

az  ellenőr, a  karbantartó, az  üzemügyeletes, a  fővárosi és megyei kormányhivatal mérésügyi és műszaki 
biztonsági hatósága (a továbbiakban: Hatóság) intézkedésének hatására a berendezés legfeljebb egy naptári 
évig tartó, villamos hálózatról való lekapcsolása;

 9. felvonó veszélytelenítése: a felvonó villamos táphálózatról történő leválasztása, a fülke és ha van, az ellensúly, 
illetve kiegyenlítősúly ütközőre ültetése, és valamennyi aknaajtó nem oldható kötéssel történő lezárása, 
hidraulikus felvonók esetében a munkafolyadék teljes eltávolítása;

10. használatbavételi alkalmassági nyilatkozat:
a) új, személyszállításra is alkalmas felvonó esetében a felvonó rendelet által meghatározott, bejelentett 

szervezet által kiadott tanúsítvány, vagy a tevékenységét a felvonó rendelet 12. számú vagy 13. számú 
melléklete szerint tanúsított felvonószerelő vállalkozás által készített végellenőrzési jegyzőkönyv 
alapján kiállított megfelelőségi nyilatkozat,

b) az új teherfelvonó, kisteherfelvonó, 0,15 m/s-nál nem nagyobb névleges sebességű, személyszállításra 
is szolgáló felvonó (például az  ún. „home-lift” és a  mozgásukban korlátozottak által használható 
emelőberendezés), továbbá mozgólépcső (mozgójárda), személyszállításra szolgáló körforgó 
esetében a gépek rendelet alapján a gyártó által kiadott EK megfelelőségi nyilatkozat,

c) a berendezés főbb műszaki adatainak megváltoztatásával járó átalakítás után, a berendezés üzembe 
helyezés előtti vizsgálata alapján a nyilvántartott szervezet által kiadott alkalmassági nyilatkozat;

11. mozgójárda: vízszintes vagy legfeljebb 12°-os meredekségű pályán mozgó, személyszállításra szolgáló, 
folyamatos üzemű, gépi hajtású berendezés körbe futó, lépcső nélküli szalaggal (például járólapok, heveder);

12. mozgólépcső: a vízszinteshez képest legfeljebb 35°-os meredekségű pályán mozgó, folyamatos üzemű, gépi 
hajtású berendezés körbe futó lépcsőszalaggal személyek fel- és lefelé való szállítására;

13. mozgólépcső leállítása: az  üzemeltető önkéntes elhatározása, illetve balesetveszély esetén a  Hatóság, 
a nyilvántartott szervezet, az ellenőr, a karbantartó, az üzemügyeletes intézkedésének hatására a berendezés 
legfeljebb egy naptári évig tartó, villamos hálózatról való lekapcsolása, és mind az  alsó, mind a  felső szint 
emberi behatolás ellen maradandó lezárása;

14. mozgólépcső vagy mozgójárda veszélytelenítése: a mozgólépcső vagy mozgójárda hálózatról való maradandó 
leválasztása, a  lépcsőszalag nem oldható kötéssel, a  forgalmi terhelésnek legalább kétszeres biztonsággal 
ellenálló, álló helyzetben tartó berendezéssel való rögzítése, és mind az  alsó, mind a  felső belépő szinten 
emberi behatolás ellen, legalább 1,8 m magas maradandó akadállyal való lezárása;

15. nyilvántartott szervezet: az e rendelet szerinti tevékenységekre az MKEH által nyilvántartásba vett, tevékenységét 
a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvény rendelkezései 
szerint végző szolgáltató;

16. sajátos építésügyi hatóság: az  egyes sajátos építményfajták tekintetében kijelölt hatáskörrel rendelkező 
építésügyi hatóság;

17. üzemeltető: a  berendezés tulajdonosa vagy a  berendezés tulajdonosának a  berendezés üzemeltetésével 
megbízott képviselője.
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3. A berendezés létesítésének, használatbavételének és megszüntetésének engedélyezése

3. § (1) Ha a  felvonó vagy a  mozgólépcső létesítéséhez, áthelyezéséhez, átalakításához, használatbavételéhez vagy 
bontásához az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági 
szolgáltatásról szóló kormányrendelet szerinti építésügyi hatósági engedélyhez kötött építési, bontási tevékenység 
is szükséges, a létesítést, az áthelyezést, az átalakítást, a használatbavételt, a bontást az építésügyi hatósági engedély 
iránti kérelemmel egyidejűleg az  általános vagy a  sajátos építésügyi hatóságtól kell kérni. Az  építésügyi hatóság 
eljárásában a (2) bekezdés szerinti hatóság szakhatóságként vesz részt.

 (2) Ha a  berendezés létesítése építési engedélyhez kötött építési tevékenységgel nem jár együtt, a  létesítést, 
a használatbavételt, az áthelyezést, a berendezés e rendeletben felsorolt főbb műszaki adatainak megváltozásával 
járó átalakítását első fokon a Hatóság, másodfokon országos illetékességgel az MKEH engedélyezi műszaki biztonsági 
hatósági eljárásban.

 (3) Ha a (2) bekezdésben meghatározott tevékenység műemlék építményben valósul meg, az engedélyezési eljárásban 
az örökségvédelmi hatóság szakhatóságként részt vesz.

4. § (1) A  3.  § (2)  bekezdése szerinti engedélyezési eljárások kérelmezése során a  kérelemhez annak tartalmától függően 
mellékelni kell:
a) a 2. melléklet I. pontjában hivatkozott dokumentáció részét alkotó terveket,
b) a  24.  § (3)  bekezdésében meghatározott tevékenységi körök végzésére jogosultsággal rendelkező tervező 

6. melléklet szerinti nyilatkozatát.
 (2) A berendezés használatbavételi engedélyére irányuló kérelem esetében a 2. melléklet II. pontjában meghatározott 

tartalmú dokumentumok mellett a  kérelemhez mellékelni kell a  3.  melléklet szerinti műszaki adatlapot és 
a használatbavételi alkalmassági nyilatkozatot.

 (3) A 3. § (1) bekezdése szerinti esetben a jogerős használatbavételi engedélyről szóló határozatot az általános építésügyi 
hatóság, vagy a sajátos építésügyi hatóság a 3. melléklet szerinti műszaki adatlappal együtt elektronikus úton közli 
az országos nyilvántartást vezető MKEH-hel.

 (4) A berendezés elbontását – amennyiben annak bontása az építésügyi hatóság bontási engedélyéhez kötött bontási 
tevékenységgel nem jár együtt – a 3. § (2) bekezdésében meghatározott hatóságnak kell engedélyeznie. A kérelemhez 
csatolni kell:
a) a 2. melléklet III. pontjában meghatározott tartalmú bontási tervet,
b) a  24.  § (3)  bekezdésében meghatározott tevékenységi körök végzésére jogosultsággal rendelkező tervező 

nyilatkozatát.
 (5) A használatbavételi alkalmassági nyilatkozat kiállítását követő 60 napon belül a  tulajdonosnak a használatbavételi 

engedély kiadására hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóságtól kérnie kell a használatbavételi engedélyt. 
A  berendezés a  használatbavételi engedély kiadásáig ideiglenesen használható. Az  építkezés kiszolgálására 
ideiglenesen használandó felvonó csak az építkezési célra (személy-teherfelvonóként vagy kizárólag teherfelvonóként) 
való alkalmasság esetén, és az ideiglenes állapot tanúsítását követően vehető használatba.

4. A berendezések műszaki-biztonsági felügyelete

5. §  A berendezések műszaki-biztonsági felügyeletét a Hatóság látja el.

6. §  A hatósági felügyelet és ellenőrzés kiterjed:
a) az új berendezések üzembe helyezés előtti vizsgálatával és tanúsításával kapcsolatos tevékenységekre, továbbá 

az e rendelet hatálya alá tartozó, meglévő berendezéseknek az e rendelet szerinti műszaki biztonságtechnikai 
felülvizsgálatok elvégzésének ellenőrzésére;

b) a panaszbejelentések és a berendezés működésével összefüggésben bekövetkezett személyi sérüléssel vagy 
jelentős anyagi kárral járó balesetek kivizsgálására;

c) az e rendelet szerinti gépkönyv vezetésének formai és tartalmi ellenőrzésére;
d) az e rendeletben szabályozott ellenőri tevékenységek jogosultságának ellenőrzésére;
e) a nyilvántartott szervezet és az ellenőrök e rendelet alapján végzett tevékenységére.

7. § (1) A veszélytelenített berendezés ismételt üzemeltetését a Hatóság engedélyezi. Az engedély iránti kérelemhez csatolni 
kell a nyilvántartott szervezet által kiállított, újbóli használatbavételi alkalmassági nyilatkozatot.
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 (2) A  veszélytelenített berendezés a  nyilvántartott szervezet által kiállított, újbóli használatbavételi alkalmassági 
nyilatkozat alapján – az  (1)  bekezdés szerinti engedély megadásáig, de legfeljebb 60 napig – ideiglenesen 
üzemeltethető.

5. A berendezések nyilvántartása

8. § (1) Az MKEH az engedélyezett berendezésről országos nyilvántartást vezet.
 (2) A nyilvántartásnak tartalmaznia kell

a) a berendezés azonosító számát és a felszerelés helyét, a 9. §-ban meghatározott főbb műszaki adatokat, továbbá 
a beszállóhelyek számát, a felújítás időpontját és a gyártó, illetve felvonószerelő-vállalkozás megnevezését,

b) a berendezés tulajdonosának és – ha nem azonos – az üzemeltetőjének a nevét és címét,
c) a berendezés jogerős építési és használatbavételi engedélyének számát (ha van),
d) a berendezés műszaki biztonságtechnikai felülvizsgálatai elvégzésének időpontját, a  felülvizsgálat lényeges 

megállapításait, felülvizsgálat alapján a megtett intézkedéseket,
e) az esetlegesen történt balesetekkel kapcsolatos intézkedéseket,
f ) a Hatóság által tett intézkedéseket,
g) az  üzemeltetés hat hónapnál hosszabb ideig történő leállítása, valamint a  leállítást követő ismételt 

üzembevétele időpontját, valamint
h) a berendezés üzemeltető általi leállítását.

 (3) A berendezések azonosító számait – növekvő sorrendben – a nyilvántartást vezető szervezet adja ki a bejelentett 
tanúsító szervezetek részére az új berendezések nyilvántartásba vételéhez.

 (4) A megszüntetett berendezésre vonatkozó adatokat az MKEH a berendezés megszüntetését követő egy év leteltével 
– a berendezés nyilvántartási száma kivételével – törli az (1) bekezdésben említett nyilvántartásból.

 (5) A bejelentett tanúsító szervezet, továbbá a tanúsított minőségügyi rendszert („H” vagy „E” modult) alkalmazó szerelő- 
és forgalmazó vállalkozás a  központi nyilvántartást vezető szervezet részére megküldi az  üzembe helyezés előtti 
vizsgálat jegyzőkönyvét, a berendezés tanúsítványának másolatát, valamint a 3. melléklet szerinti műszaki adatlapot.

9. §  A berendezések főbb műszaki adatai:
a) felvonók:

1. jellege, fajtája (például személyfelvonó),
2. teherbírása,
3. névleges sebessége,
4. emelőmagassága,
5. a szintek és a beszállóhelyek száma,
6. vezethetősége (például mindenki által vezethető),
7. a vezérlés módja (például le-fel gyűjtő),
8. a meghajtás jellege (villamos vagy hidraulikus, felsőgépes, alsógépes stb.),
9. a villamos hálózatból felvett teljesítmény-igénye;

b) mozgólépcsők, mozgójárdák:
1. az óránként szállítható utasok száma (berendezésenként),
2. névleges sebessége,
3. névleges szélessége,
4. emelőmagassága,
5. emelkedési szöge,
6. a villamos hálózatból felvett teljesítmény-igénye.

6. A berendezések ellenőrzése

10. § (1) Az üzemeltetőnek rendszeresen ellenőriztetnie kell a berendezésnek a rendeltetésszerű és biztonságos használatra 
alkalmasságát.

 (2) A kötelező műszaki biztonságtechnikai felülvizsgálatokat naptári évenként
a) 10 évesnél nem régebbi vagy 10 évnél nem régebben felújított berendezés esetében, valamint kisteherfelvonó 

esetében egy fővizsgálatot, egyébként félévenként felváltva egy fővizsgálatot és egy ellenőrző vizsgálatot 
a nyilvántartott szervezettel,
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b) további két alkalommal félévenként – a  karbantartás szakszerűségének műszaki biztonságtechnikai 
felülvizsgálatát – az ellenőrrel

kell elvégeztetni.
 (3) Az ellenőrzést a vonatkozó előírások és a 29. §-ban foglaltak figyelembevételével az érvényes szabványok alapján kell 

elvégezni.
 (4) Az  ellenőr vagy a  műszaki biztonságtechnikai felülvizsgálatokkal megbízott nyilvántartott szervezet ellenőre 

– balesetveszély esetén – jogosult és köteles a berendezést leállítani. Ezt a jogosultságot a megbízási szerződésben 
rögzíteni kell. A leállítást követő egy éven belül a leállított berendezés újraindítását csak az a nyilvántartott szervezet 
végezheti, amelyik a  felvonó rendszeres műszaki biztonságtechnikai vizsgálataira való megbízással a  leállítás előtt 
rendelkezett. Az ellenőr és a nyilvántartott szervezet felelős az általa elvégzett vizsgálatok teljességéért, eredményéért 
és szakszerűségéért.

 (5) Az  üzemeltető minden naptári év március 31-ig (illetve a  létesítést követő 90 napon belül) köteles a  műszaki 
biztonságtechnikai vizsgálatok elvégeztetésével valamelyik nyilvántartott szervezetet – továbbá a  karbantartás 
megfelelőségének ellenőrzésével egy nyilvántartott szervezetet vagy felvonóellenőrt – megbízni. Az  üzemeltető 
helyett megbízást más szervezet vagy személy nem adhat. A műszaki biztonságtechnikai vizsgálatok megrendelése 
annak az  üzemeltetőnek a  kötelessége, akinek a  tárgyév január 1-jén a  berendezés a  tulajdonában vagy 
üzemeltetésében van. A  felvonó összes, nyilvántartott szervezet által végezhető vizsgálatát csak e  megbízott 
nyilvántartott szervezet végezheti. Másik nyilvántartott szervezetet megbízni csak az esetleges biztonságtechnikai 
hiányok elhárítását és ellenőrzését követően lehet.

 (6) A  diszpécserrendszer üzemeltetője köteles megbízni egy nyilvántartott szervezetet a  rendszer évenként legalább 
egyszeri felülvizsgálatával.

 (7) A  nem rendszeres kötelező műszaki felülvizsgálatokat a  nyilvántartott szervezetek ellenőre végzi, amelyek 
a következők:
a) a felvonón, illetve a mozgólépcsőn végzett, a 29. §-ban foglaltak figyelembevételével a vonatkozó szabványok 

alapján lényegesnek minősülő beavatkozások, átalakítások, alkatrészcserék után lényeges átalakítások utáni 
vizsgálatot, az engedélyhez kötött átalakítások, és a  felújítások után üzembe helyezés előtti vizsgálatot kell 
végezni,

b) balesetek után vizsgálatot kell végezni,
c) a berendezés veszélytelenítése után a veszélytelenítést ellenőrző vizsgálatot kell végezni.

 (8) A  leállítást elrendelő ellenőrnek a  gépkönyvben, írásban rögzített döntése alapján, a  gépkönyvben rögzített 
feltételekkel a berendezést a karbantartó, illetve az üzemeltető is újraindíthatja.

 (9) A nyilvántartott szervezet a műszaki biztonságtechnikai felülvizsgálatok eredményét havonta összesítve megküldi 
az MKEH-nak.

 (10) Új berendezés esetében az üzembe helyezés előtti vizsgálat az első évi éves fővizsgálatot helyettesíti.

7. Az ellenőri tevékenység gyakorlásának feltételei

11. § (1) Ellenőr olyan személy lehet, aki
a) szakirányú felsőfokú (közlekedési, gépészeti vagy villamossági) szakképesítéssel,
b) három év szakmai (felvonó- vagy mozgólépcső-tervezési, vagy -szerelési, vagy -karbantartási) gyakorlattal 

rendelkezik, továbbá
c) a külön jogszabályban meghatározott tanfolyami és vizsgakötelezettségének eleget tett, és a fenti feltételek 

alapján ellenőri engedélyt kapott.
 (2) A  honvédelmi és katonai célú objektumokban történő ellenőrzés esetében az  ellenőrnek rendelkeznie kell 

a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló törvényben meghatározott nemzetbiztonsági minősítéssel.
 (3) Az e rendelet hatálybalépése előtt jogszerűen ellenőri tevékenységet folytató ellenőrökre az (1) bekezdés a) pontja 

nem vonatkozik.

12. § (1) Az MKEH annak a személynek ad ellenőri tevékenységek végzésére engedélyt, aki az engedély kiadására irányuló, 
a 4. mellékletben meghatározott adattartalmú, az MKEH által rendszeresített nyomtatványon benyújtott kérelméhez 
eredetiben bemutatja vagy másolatban csatolja
a) az ellenőri tevékenység feltételeként meghatározott képesítés és gyakorlati idő meglétét igazoló okiratokat,
b) 60 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.
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 (2) Ha a kérelem benyújtása az ellenőri vizsga letételétől számított 5 év után történik, akkor az engedély megadásának 
további feltétele a 13. § (2) bekezdésében előírt továbbképzés elvégzése és a teljesítés igazolása.

 (3) Az ellenőr az engedélyben meghatározott tevékenységek végzésére jogosult, felelős az általa elvégzett munkáért.
 (4) A nyilvántartott szervezetekről és az ellenőrökről az MKEH nyilvántartást vezet, amelyet a honlapján közzétesz.

13. § (1) Az ellenőri jogosultság a megadásától számított öt évig hatályos.
 (2) A jogosultság hatálya – az ellenőr kérelmére – öt évenként meghosszabbítható. Az engedély hatálya meghosszabbításának 

feltétele a (4) bekezdés szerinti továbbképzés elvégzése és a teljesítés igazolása.
 (3) Az engedély hatályának meghosszabbítása iránti kérelmet a 4. melléklet szerinti adattartalommal kell benyújtani.
 (4) A  szakmai követelmények változásait figyelembe véve a  felvonó és mozgólépcső ellenőri munkakörök betöltése 

továbbképzéshez kötött, amelyről továbbképzési igazolást kell kiállítani. Továbbképzési igazolást az  kaphat, aki 
a szervezett továbbképzésen részt vett és eredményes vizsgát tett.

 (5) A (4) bekezdésben említett munkakörök betöltéséhez öt éves periódusban kötelező a továbbképzés.
 (6) A felkészítő tanfolyam, valamint a továbbképzés képzési programját az MKEH-hez kell benyújtani jóváhagyás céljából. 

A felkészítő tanfolyam, valamint a továbbképzés csak az MKEH által jóváhagyott képzési program alapján történhet. 
A hatósági jóváhagyás a megadásának napjától számított három évig hatályos.

 (7) A  felkészítő tanfolyam, illetve a  továbbképzés képzési programjának jóváhagyása iránti kérelemhez csatolni kell 
a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény szerinti felnőttképzési tevékenység végzésére szóló engedélyt.

 (8) Az (1) bekezdésben említett jogosultság meghosszabbításához szükséges felvonó- és mozgólépcső továbbképzési 
program kötelező moduljai:
a) a berendezésekre vonatkozó jogszabály- és szabványváltozások,
b) a konstrukció, az üzemvitel, a karbantartás, a műszaki biztonságtechnikai ellenőrzés korszerű ismeretanyaga.

 (9) A továbbképzés időtartama naptári évenként legalább 16 óra.
 (10) Az  összeférhetetlenségre vonatkozó szabályokat alkalmazni kell a  nyilvántartott szervezet ellenőre és az  ellenőr 

– Polgári Törvénykönyv szerinti – közeli hozzátartozója berendezésekkel kapcsolatos további tevékenysége 
tekintetében.

14. § (1) A  nyilvántartásban szereplő adatokban történt változást az  ellenőr 15 napon belül köteles bejelenteni és igazolni 
az MKEH-nél.

 (2) Az MKEH törli a nyilvántartásból az ellenőrt, ha az ellenőr
a) engedélyének hatálya lejárt és nem kérte meghosszabbítását,
b) bejelenti, hogy a tevékenységet nem kívánja tovább folytatni,
c) engedélye kiadásának feltételei már nem állnak fenn,
d) elhalálozik,
e) a tevékenysége során vagy mulasztásával közvetlen életveszélyes, vagy közvetlen balesetveszélyes helyzetet 

okoz,
f ) ellenőri tevékenységével összefüggő jogszabályokat, szakmai előírásokat súlyosan megsérti,
g) adatszolgáltatási kötelezettségét ismételten elmulasztotta,
h) jogosulatlan ellenőri tevékenységet végez.

 (3) Ha a  nyilvántartásból való törlésre a  (2)  bekezdés e)  pontjában foglaltak alapján került sor, az  ellenőri engedély 
megadása iránti kérelem érdemi vizsgálat nélkül elutasítandó a nyilvántartásból való törléstől számított öt éven belül.

 (4) Ha a  nyilvántartásból való törlésre a  (2)  bekezdés f )–h)  pontjában foglaltak alapján került sor, akkor az  ellenőri 
engedély megadása iránti kérelem érdemi vizsgálat nélkül elutasítandó a  nyilvántartásból való törléstől számított 
három éven belül.

 (5) Az ellenőr az ellenőri engedélyét a visszavonó határozat szerinti idő letelte után, az elmaradt továbbképzések pótlását 
követően kaphatja vissza. A  (2)  bekezdés e) és f )  pontja szerinti esetekben az  ellenőr az  ellenőri engedélyét csak 
a 11. § (1) bekezdés c) pontja szerinti tanfolyami és vizsgakötelezettségének ismételt teljesítése után kaphatja vissza.

8. A nyilvántartott szervezet

15. § (1) Az e rendelet szerinti nyilvántartásba vételt kérő szervezet a kérelmét az 5. mellékletben meghatározott nyomtatványon 
nyújtja be az MKEH-nak.

 (2) Az  e  rendelet szerinti nyilvántartásba vételt kérő szervezetnek – a  tevékenységre vonatkozóan – értékarányos 
felelősségbiztosítással, a  tevékenységét szabályozó eljárási renddel kell rendelkeznie. Legalább öt ellenőri 
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jogosultsággal rendelkező természetes személyt kell munkaviszony keretében alkalmaznia, és vállalnia kell 
az  ellenőrök rendszeres, évenkénti szakmai továbbképzését. A  nyilvántartott szervezet az  ellenőri állományának 
változását nyolc napon belül bejelenti az  országos nyilvántartást vezető szervezetnek, amely kérelemre soron 
kívüli eljárásban ellenőri engedélyt ad a nyilvántartott szervezethez tartozó ellenőröknek. A nyilvántartásba vételt 
kérő szervezetnek a  kérelmezett tevékenységre vonatkozó Nemzeti Akkreditáló Testület általi akkreditálással kell 
rendelkeznie.

 (3) A nyilvántartott szervezet köteles:
a) a műszaki biztonságtechnikai vizsgálatokat – díjfizetés ellenében – elvégezni,
b) a rendeletben előírt tevékenységének végzéséhez megfelelő számú ellenőrt foglakoztatni,
c) a berendezés gépkönyvébe az elvégzett vizsgálatok eredményét bejegyezni,
d) a berendezéssel, illetve annak vizsgálatával kapcsolatos, általa rögzített adatokat és vizsgálati jegyzőkönyveket 

az MKEH-nak megadni,
e) üzemen kívül helyezett berendezés újraindításához szükséges írásbeli hozzájárulást megadni vagy megtagadni.

9. A berendezésekkel kapcsolatos kötelezettségek, üzemeltetés

16. § (1) Az  üzemeltető a  berendezés üzemeltetése során, annak rendeltetésszerű és biztonságos használatra alkalmas 
állapotáról, rendszeres és szakszerű karbantartásáról, javításáról, továbbá a  szükséges és előírt műszaki 
biztonságtechnikai felülvizsgálatáról, rendszeres ellenőrzéséről, valamint az  üzemeltetés és a  használat módjának 
folyamatos figyelemmel kíséréséről köteles gondoskodni.

 (2) A berendezést csak a használatbavételi engedélyben meghatározott célra és a  rendeltetésének megfelelő módon 
szabad használni.

 (3) Aki a  berendezéssel kapcsolatos munkakörében vagy rendelkezési jogosultsága gyakorlása során közvetlen 
balesetveszélyt jelentő vagy okozó hibát, hiányosságot észlel, köteles az üzemeltetést azonnal kikapcsolással leállítani, 
és a veszélyhelyzet megszüntetéséig tartó szüneteltetése iránt intézkedni, valamint annak megtételét az intézkedésre 
jogosultnál kezdeményezni.

 (4) Ha az üzemeltető a berendezéssel kapcsolatos kötelezettségét nem teljesíti, a Hatóság őt a teljesítéshez szükséges 
cselekmények megtételére – beleértve a berendezés leállítását is –, valamint munkálatok elvégzésére (elvégeztetésére) 
kötelezi olyan esetekben, amikor azt az életveszély megelőzése vagy elhárítása, a biztonság védelme, jelentős vagy 
helyrehozhatatlan kár elhárítása indokolja.

17. §  Az üzemeltető kötelezettségei:
a) a berendezés létesítéséhez, áthelyezéséhez, az e  rendelet szerinti, főbb műszaki adatok megváltoztatásával 

járó átalakításához, használatbavételéhez, illetve megszüntetéséhez szükséges – jogerős és végrehajtható – 
hatósági engedély megszerzése,

b) a berendezés rendeltetésszerű és biztonságos használatra alkalmas, állandó üzemképes állapotáról, rendszeres 
és szakszerű karbantartásáról, javításáról, szükséges felújításáról vagy cseréjéről való gondoskodás, vagy ha 
az nem lehetséges, a berendezés leállítása,

c) a  berendezés rendeltetésszerű és biztonságos használatra alkalmasságának ellenőriztetése a  10.  § 
(2) bekezdésében foglaltak szerint, arányos időelosztásban,

d) a berendezés üzemeltetésének és használati módjának folyamatos figyelemmel kísérése,
e) közvetlen balesetveszélyt eredményezhető hiba, hiányosság észlelése, tudomására jutása esetén a berendezés 

azonnali leállítása és az  üzemeltetés veszélyhelyzet megszüntetéséig tartó szüneteltetése, továbbá 
a  berendezés egy évet meghaladó leállítása esetén a  berendezés veszélyteleníttetése iránti intézkedés 
megtétele, ezt követően a veszélytelenítés megtörténte és szakszerűsége ellenőrzésének megrendelése egy 
nyilvántartott szervezetnél,

f ) a berendezés ellenőrzését végző nyilvántartott szervezet, az ellenőr, illetve a Hatóság által a berendezéssel 
kapcsolatban a helyszínen tett ideiglenes intézkedés végrehajtása,

g) a Hatóság által a berendezéssel kapcsolatban – végrehajtható határozattal – elrendelt kötelezettség teljesítése,
h) a bármilyen okból leállított, illetve veszélytelenített berendezés újraindításához az ellenőrzést és a műszaki 

biztonságtechnikai felülvizsgálatot végző nyilvántartott szervezet írásbeli hozzájárulásának megszerzése,
i) a  berendezés használati feltételeit – a  helyes működtetéssel kapcsolatos alapvető előírásokat, az  esetleges 

veszélyforrásokat és a veszélyhelyzetben teendő intézkedéseket – ismertető tájékoztatónak az alapállomáson 
és a felvonófülkében jól látható és olvasható módon történő elhelyezéséről való gondoskodás,
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j) felvonó üzemügyeletes, továbbá – csak vezetővel működtethető felvonó esetében – kioktatott felvonóvezető 
megbízása,

k) a gépkönyv folyamatos vezetéséről és megőrzéséről való gondoskodás,
l) a  berendezés használata során bekövetkezett személyi sérüléssel, vagy jelentős anyagi kárral járó baleset 

megtörténtéről az ellenőrzésre nyilvántartott szervezet és a Hatóság haladéktalan tájékoztatása,
m) a 8. § (2) bekezdés b) és g) pontjában foglalt adatok tekintetében az MKEH tájékoztatatása,
n) változás esetén az új üzemeltető, nevének és címének közlése az MKEH-hel 15 napon belül,
o) a berendezés megszüntetésének a megszüntetés időpontját követő 15 napon belül az MKEH részére történő 

bejelentése,
p) a  berendezés egy évet meghaladó kikapcsolása vagy leállítása esetén a  veszélytelenítés iránti intézkedés 

megtétele, ezt követően a  veszélytelenítés megtörténte és szakszerűsége ellenőrzésének megrendelése 
a nyilvántartott szervezetnél, figyelembe véve, hogy
pa) a veszélytelenített berendezésre a műszaki biztonsági vizsgálati kötelezettség nem vonatkozik, és
pb) az építmény tervei vagy hatósági engedélyei szerint menekülési útvonalként is szolgáló mozgólépcsők 

és mozgójárdák veszélytelenítése nem megengedett, azokat üzemképes állapotban kell tartani.

18. § (1) A berendezés üzemeltetése során
a) az üzemügyeletesi feladatokat – az üzemeltető írásbeli megbízása alapján – olyan nagykorú személy láthatja 

el, aki a  felügyeletére bízott berendezés működése során keletkező hiba esetén a  használók szakszerű 
kiszabadítására, továbbá a 19. § (1) bekezdésében előírt kötelezettségek teljesítésére alkalmas és a berendezés 
beépítésének helyszínén jártasságát az ellenőr előtt igazolta;

b) felvonóvezető olyan személy lehet, akit az  ellenőr az  adott felvonó vezetésére kioktatott, továbbá 
a 19. § (2) bekezdésében előírt kötelezettségek teljesítésére alkalmas.

 (2) Az ellenőr az (1) bekezdésben meghatározott személyek nevét a felvonó-, vagy mozgólépcső gépkönyvbe bejegyzi.

19. § (1) Az üzemügyeletes kötelezettségei:
a) a berendezés rendeltetésszerű használatra és biztonságos működésre irányuló folyamatos felügyelete,
b) az üzemkészség, üzemelés és a biztonsági berendezések (így különösen villamos ajtóérintkezők, biztonsági 

reteszek, vészjelzők, aknaajtók, fülke, előtérvilágítás) üzemképes állapotának napi ellenőrzése,
c) üzemzavar esetén – a  berendezés feszültségmentesítése után – a  gyártó előírásai alapján gondoskodás 

a használók kiszabadításáról, ez a feladat a bejelentett tanúsító szervezet által jóváhagyott és a nyilvántartott 
szervezet által évenként ellenőrzött, szabványos vészjelzőrendszert alkalmazó diszpécserszolgálattal is 
megvalósítható,

d) meghibásodás esetén a berendezés azonnali leállítása és a tulajdonos haladéktalan értesítése a gépkönyvbe 
tett bejegyzés útján is az észlelt rendellenességekről és a biztonságos működést veszélyeztető hibákról,

e) az üzemeléssel kapcsolatos helyiségek kulcsainak megőrzése, és azoknak az ellenőrzést vagy karbantartást, 
javítást végző személyek részére történő átadása.

 (2) A kioktatott felvonóvezető kötelezettségei:
a) a felvonó szabályszerű vezetése,
b) a megengedett teherbírás, a helyes be- és kiszállás, valamint a szállítás ellenőrzése,
c) annak megakadályozása, hogy a felvonót arra jogosulatlan személyek vezessék,
d) a tulajdonos haladéktalan értesítése – a gépkönyvbe tett bejegyzés útján is – a biztonsági berendezések vagy 

egyéb szerkezetek látható, vagy észlelt rendellenességéről vagy hibájáról.

20. § (1) Felvonó és mozgólépcső szerelését, karbantartását olyan személy végezheti önállóan, aki
a) felvonószerelő szakmunkás bizonyítvánnyal vagy ennél magasabb szakirányú végzettséggel rendelkezik vagy
b) egyéb szakirányú (lakatos, gépész, villanyszerelő) szakmunkás bizonyítványa és kétéves szakmai gyakorlata 

van, továbbá legalább felvonó karbantartó-szerelő szakképesítéssel rendelkezik.
 (2) A berendezések rendszeres karbantartásának tartalmát a gyártó határozza meg, és az ezt tartalmazó karbantartási 

utasítást az  üzemeltető rendelkezésére bocsátja. Ennek hiányában a  karbantartás tartalmát a  29.  §-ban foglaltak 
figyelembevételével a vonatkozó szabványok határozzák meg.

 (3) Két egymást követő karbantartás között legfeljebb 35 naptári nap telhet el.
 (4) Egy karbantartó szerelőpár havonta legfeljebb száz felvonó vagy huszonöt mozgólépcső karbantartását végezheti el.
 (5) A karbantartó vállalkozás felelős az általa végzett munkáért, és értékarányos felelősségbiztosítással kell rendelkeznie.
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 (6) A  más karbantartó vállalkozás megbízása előtt – a  felelősség egyértelművé tétele érdekében – az  üzemeltetőnek 
a nyilvántartott szervezet általi ellenőrző vizsgálatot kell végeztetnie.

 (7) Ha a berendezést a karbantartó vállalkozás szerelője állította le, a berendezés ismételt üzembe helyezéséig másik 
karbantartó vállalkozás nem bízható meg.

10. A gépkönyv

21. § (1) A gyártó, illetve felvonószerelő vállalkozás a műszaki terveknek megfelelően hiteles adatokkal kitöltött gépkönyvet 
a berendezés leszállítása során köteles szolgáltatni. A gépkönyvbe az adott berendezés üzemeltetésével kapcsolatos 
minden lényeges adatot, körülményt, megállapítást, intézkedést és beavatkozást be kell jegyezni.

 (2) Elveszett, megrongálódott, hiányos gépkönyv helyett, továbbá a  berendezés főbb műszaki adatainak 
megváltoztatásával járó átalakítása esetén a régit helyettesítő új gépkönyvet csak a nyilvántartott szervezet ellenőre 
hitelesíthet.

 (3) A  gépkönyv folyamatos vezetéséért és megőrzéséért az  üzemeltető felel. A  gépkönyvet az  üzemügyeleten, vagy 
a berendezés beépítési helyén, az (5) bekezdésben foglalt személyek számára hozzáférhető helyen kell tartani.

 (4) A  felvonó engedélyezett műszaki tervének és műszaki leírásának egy példányát a  gépkönyvhöz kell csatolni, egy 
építménybe beépített több azonos típusú berendezés esetében típusonként csak egy-egy helyen.

 (5) A gépkönyvbe bejegyzést csak a Hatóság, nyilvántartott szervezet, az ellenőr, a szerelő, a felvonó üzemügyeletese, 
karbantartója és kioktatott vezetője tehetnek.

 (6) A gépkönyvnek tartalmaznia kell:
a) a berendezés fő műszaki adatait, továbbá főegységeinek megnevezését, jellemzőit,
b) a  nyilvántartott szervezet, az  ellenőr által elvégzett műszaki biztonságtechnikai felülvizsgálatok 

esedékességének és megtörténtének időpontját, az  esetleges lényeges megállapításokat és a  teendő 
intézkedéseket, továbbá a vizsgálatot végző ellenőr nevét és engedélyének számát,

c) az üzemügyeletesi feladatokat ellátó személy, valamint a kioktatott felvonóvezető nevét, adatait.

11. A berendezésekkel kapcsolatos díjak

22. §  Az engedélyezéséért és a nyilvántartásba vételért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak a Magyarország gazdasági 
stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 29. § (2) bekezdése szerint az adópolitikáért felelős miniszter egyetértésével 
kiadott rendeletben kerülnek megállapításra.

12. A Hatóság által kiszabható bírság

23. §  A berendezés létesítésére, üzembe helyezésére, rendeltetésszerű használatára, alkalmasságának ellenőriztetésére, 
biztonságtechnikai felülvizsgálatára vonatkozó kötelesség megszegése esetén a  Hatóság az  épített környezet 
alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 60. § (4) bekezdése alapján szabhat ki bírságot.

13. Műszaki-biztonsági követelmények

24. § (1) A  rendelet hatálya alá tartozó felvonót, mozgólépcsőt, mozgójárdát úgy kell megtervezni, létesíteni, telepíteni, 
üzembe helyezni, üzemeltetni és rendszeresen karbantartani, hogy az megfeleljen az e rendeletben és a 29. §-ban 
foglaltak figyelembevételével a vonatkozó szabványokban meghatározott műszaki biztonsági követelményeknek.

 (2) A tervkészítés során a tervező felelősséggel tartozik:
a) a tervezési cél műszaki megoldással való eléréséért,
b) a műszaki biztonsági szempontok érvényesítéséért,
c) a jogszabályokban előírtak betartásáért,
d) a 29. §-ban foglaltak figyelembevételével a vonatkozó szabványok alkalmazásáért,
e) az egészségvédelmi előírások betartásáért,
f ) a tűzvédelmi előírások betartásáért,
g) a balesetelhárítási és a munkavédelmi előírások betartásáért,
h) a környezetvédelmi követelmények kielégítéséért és betarthatóságáért,
i) a tervdokumentáció előírt tartalmi követelményeinek teljesítéséért,



5. szám NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY 1083

j) a tervegyeztetés során tett nyilatkozatok, feltételek érvényre juttatásáért,
k) a gazdaságossági szempontok érvényesítéséért.

 (3) Tervezői jogosultsággal alapképzésben vagy mesterképzésben szerzett szakképzettséggel, gépészmérnöki vagy 
okleveles gépészmérnöki, villamosmérnöki vagy okleveles villamosmérnöki, közlekedésmérnöki vagy okleveles 
közlekedésmérnöki oklevéllel, és legalább öt év tervezői gyakorlattal rendelkező személyek rendelkezhetnek. 
A berendezések tervezésére való jogosultság – jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – a következőkre terjed ki:
a) felvonók és mozgólépcsők teljes körű tervezése,
b) felvonók és mozgólépcsők alkatrészeinek, biztonsági berendezéseinek, vezérlésének és hajtásának, továbbá 

a  komplett berendezések tervezése és telepítéstervezése kiegészítve a  szükséges statikai és dinamikai 
számításokkal, valamint a forgalomelemzéssel.

 (4) A (3) bekezdésben meghatározott jogosultságokat szakmai és területi illetékesség alapján a Magyar Mérnöki Kamara 
veszi névjegyzékbe és tartja nyilván.

25. § (1) A felvonóknak és a mozgólépcsőknek legalább a létesítésük időpontjában érvényes szabványok és műszaki előírások 
követelményeinek meg kell felelniük a 29. §-ban foglaltak figyelembevételével. Az egyes alkatrészek, részegységek 
cseréje esetén – a  (2)  bekezdésben foglalt eltéréssel – a  csere időpontjában érvényes műszaki előírásokat kell 
alkalmazni. Az eltérő megoldás egyenértékűségét egy bejelentett tanúsító szervezet tanúsítványával kell igazolni.

 (2) Ha a cserével kapcsolatos követelményeknek műszaki okok miatt nem lehetséges eleget tenni (például a kötélcsere 
egyes esetei), az alkatrész cseréje előtt a bejelentett tanúsító szervezet előzetes állásfoglalását kell kérni.

 (3) A  bejelentett tanúsító szervezet a  (2)  bekezdésben meghatározott előzetes állásfoglalásában feltünteti a  csere 
időpontjában hatályos előírás alkalmazásának műszaki akadályát, továbbá a  csere során beépített részegység 
fontosabb tulajdonságait, valamint azt, hogy mely jelenlegi előírásnak nem felel meg, továbbá azt, hogy mely korábbi 
előírásnak vagy a jelenlegivel egyenértékű biztonságot nyújtó feltételnek felel meg.

 (4) A bejelentett tanúsító szervezet az előzetes állásfoglalása egy példányát a berendezés felvonókönyvéhez (gépkönyv) 
kell csatolni.

 (5) A  függesztőelemek vagy a  hajtótárcsa cseréje, felújítása esetén jogosultsággal rendelkező tervezőnek ellenőrző 
számításokat kell végeznie, amelyet a  javítás utáni vizsgálat során az ellenőrzést végző részére be kell mutatni, és 
a felvonókönyvhöz kell csatolni.

26. § (1) Minden, e rendelet hatálya alá tartozó berendezést a létesítésétől, illetve teljes felújításától számított 20 naptári év 
elteltével, és ezt követően 20 évente az  éves fővizsgálat helyett szabványossági felülvizsgálatnak kell alávetni. Ezt 
megelőzően a berendezést – szükség esetén – olyan módon kell teljes felújításnak alávetni, átalakítani vagy kicserélni, 
hogy az a felülvizsgálat időpontjában érvényes létesítési biztonságtechnikai előírásoknak megfeleljen. Ez az építési 
vonatkozású előírásokra nem vonatkozik. A megfelelő átalakítás vagy csere elmulasztása esetén a berendezést le kell 
állítani. A műemlék épületek berendezéseinek esetében a korlátozott lehetőségekre tekintettel az átalakítás mértékét 
egyedileg kell meghatározni.

 (2) Az (1) bekezdésben foglalt rendelkezést először 2020. január 1-jét követően kell alkalmazni.

14. Vegyes és záró rendelkezések

27. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő 31. napon lép hatályba.

28. § (1) A felvonók és a mozgólépcsők építésügyi hatósági engedélyezéséről, üzemeltetéséről, ellenőrzéséről és az ellenőrökről 
szóló 113/1998. (VI. 10.) Korm. rendelet 5.  § (2)  bekezdése alapján korábban kijelölt szervezetek e  rendeletben 
meghatározott nyilvántartott szervezetek feladatait e rendelet hatálybalépését követő 90. napig végezhetik.

 (2) Az e rendelet hatálybalépése előtt kiadott ellenőri engedély alapján az ellenőri jogosultságok az engedély időbeli 
hatályának leteltéig, de legfeljebb az e rendelet hatálybalépésétől számított öt év leteltéig gyakorolhatóak.

29. § (1) Az  e  rendelet hatálya alá tartozó, szabványrendszerrel szabályozott tevékenységek során a  vonatkozó nemzeti 
szabványokat, vagy azokkal egyenértékű műszaki megoldásokat kell alkalmazni.

 (2) Az e rendeletben foglalt egyes műszaki előírásoktól a tervező eltérhet, ha a (3) bekezdésben foglaltak alapján igazolja 
a  Hatóság előtt, hogy az  e  rendelet előírásai szerint elérhető műszaki biztonsági szintet más módon is biztosítani 
tudja. A megfelelő műszaki biztonsági szint eléréséről, fenntartásáról a tervezőnek a hatósági eljárás során írásban 
nyilatkoznia kell.



1084 NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY 5. szám 

 (3) Az e rendelet alapvető műszaki biztonsági követelményeinek teljesülését a 24. § (3) bekezdésében meghatározott 
tevékenységi körök végzésére jogosultsággal rendelkező tervező igazolhatja. Az igazolás tartalmazza:
a) az eltérő műszaki megoldás dokumentációját,
b) a műszaki megoldás alkalmazásával kapcsolatos számításokat, kísérleti eredményeket,
c) az e rendelet vonatkozó előírására való hivatkozást,
d) az alapvető műszaki biztonsági követelmény teljesülésére tett intézkedéseket,
e) a tervező jogosultságának igazolását.

 (4) Ha a berendezés megfelel az e rendeletben hivatkozott nemzeti szabványoknak, akkor azt úgy kell tekinteni, hogy 
a berendezés egyidejűleg megfelel az e rendeletben foglalt alapvető műszaki biztonsági követelményeknek is.

30. §  Az MKEH e rendelet kihirdetését követő 31. napig nyilatkozik arról, hogy a  felvonókkal és mozgólépcsőkkel 
kapcsolatos szakmai felügyelet és ellenőrzés önálló végzéséhez, továbbá a  felvonókról és mozgólépcsőről szóló 
központi nyilvántartás vezetéséhez szükséges, papír alapon vagy elektronikusan rögzített adatbázisoknak az  ÉMI 
Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságtól történő átvétele megtörtént.

31. § (1) Ez a rendelet a felvonók és a mozgólépcsők építésügyi hatósági engedélyezéséről, üzemeltetéséről, ellenőrzéséről 
és az ellenőrökről szóló 113/1998. (VI. 10.) Korm. rendelet 13. §-ában foglalt, jelen bekezdésben felsorolt, hatályos 
európai uniós jogi aktusok rendelkezéseinek:
a) a  felvonókra vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1995. június 29-i 95/16/EK európai 

parlamenti és tanácsi irányelvnek,
b) a  harmadik országok huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező állampolgárainak jogállásáról szóló, 

2003. november 25-i 2003/109/EK tanácsi irányelv 11. cikk (1) bekezdés a) pontjának és 21. cikkének,
c) az Unió polgárainak és családtagjaiknak a tagállamok területén történő szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz 

való jogáról, valamint az 1612/68/EGK rendelet módosításáról, továbbá a 64/221/EGK, a 68/360/EGK, a 72/194/
EGK, a 73/148/EGK, a 75/34/EGK, a 75/35/EGK, a 90/364/EGK, a 90/365/EGK és a 93/96/EGK irányelv hatályon 
kívül helyezéséről szóló, 2004. április 29-i 2004/38/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 24. cikkének,

d) a  belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelvnek

való megfelelést szolgálja.
 (2) A rendelet tervezetének a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és 

tanácsi irányelv 15. cikk (7) bekezdése szerinti bejelentése megtörtént.

32. § (1) A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról és a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 
320/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: MKEHr.) 8. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A piacfelügyeleti eljárás a felvonók, mozgólépcsők és mozgójárdák biztonsági követelményeinek és megfelelőség 
tanúsításának ellenőrzésére terjed ki.”

 (2) Az MKEHr. 12. § (3) bekezdés h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Kormány műszaki biztonsági hatóságként országos illetékességgel – az  alábbi ügyfajták tekintetében – első fokon 
a Hivatal piacfelügyeleti és műszaki felügyeleti hatóságát, másodfokon a Hivatal központi szervét jelöli ki:)
„h) a  nyomástartó berendezés kezelője, a  nyomástartó berendezés vizsgálója és a  nyomástartó edény gépész 
(ha a munkáltató nem elosztói, szállítói vagy tárolói engedélyes), a tartályvizsgáló, a tartálytisztító, valamint a felvonó- 
és mozgólépcső ellenőr, továbbá a földgázellátásban műszaki biztonsági szempontból jelentős munkakörök esetében 
szükséges felkészítő tanfolyam és továbbképzés képzési programjának jóváhagyásával,”
(kapcsolatos eljárásokban.)

 (3) Az MKEHr. 12. § (3) bekezdése a következő i) ponttal egészül ki:
(A Kormány műszaki biztonsági hatóságként országos illetékességgel – az  alábbi ügyfajták tekintetében – első fokon 
a Hivatal piacfelügyeleti és műszaki felügyeleti hatóságát, másodfokon a Hivatal központi szervét jelöli ki:)
„i) a felvonó- és mozgólépcső ellenőrök engedélyezésével és nyilvántartásba vételével, a nyilvántartott szervezetekkel, 
valamint a felvonók, mozgólépcsők és mozgójárdák országos nyilvántartásának vezetésével”
(kapcsolatos eljárásokban.)

 (4) Az MKEHr. 12. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A Kormány a (3) bekezdés a)–c) és i) pontjában megjelölt tevékenység vonatkozásában a szolgáltatási tevékenység 
megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvény szerinti, a  szolgáltatás felügyeletét ellátó 
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hatóságként a Hivatal piacfelügyeleti és műszaki felügyeleti hatóságát, másodfokon a Hivatal központi szervét jelöli 
ki.”

33. §  A műszaki biztonsági hatóságok műszaki biztonsági tevékenységének és a  Magyar Kereskedelmi Engedélyezési 
Hivatal piacfelügyeleti eljárásának részletes szabályairól szóló 321/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése 
a következő m) ponttal egészül ki:
(Törvény vagy kormányrendelet eltérő rendelkezése hiányában a  műszaki biztonsági hatóság jár el a  következő 
berendezések, létesítmények tekintetében:)
„m) a  felvonókról, mozgólépcsőkről és mozgójárdákról szóló kormányrendeletben meghatározott felvonók, 
mozgólépcsők és mozgójárdák.”

34. §  Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) 
Korm. rendelet 1. melléklete a 7. melléklet szerint módosul.

35. § (1) Az  építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az  építésügyi hatósági 
szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 6. melléklete a 8. melléklet szerint módosul.

 (2) Az  építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az  építésügyi hatósági 
szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 5. melléklete a 9. melléklet szerint módosul.

36. §  A piacfelügyeleti tevékenység részletes szabályairól szóló 6/2013. (I. 18.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdés f ) pontja 
helyébe a következő rendelkezés lép:
(A vámhatóság a  nem megfelelő vagy okmányhiányos importtermék esetén, telefaxon vagy elektronikus levélben 
haladéktalanul értesíti a feladat- és hatáskörrel rendelkező piacfelügyeleti hatóságot, így különösen:)
„f ) gazdasági célfelhasználású gépek és villamossági termékek, egyes nyomástartó edények és rendszerek, egyes 
szállítható nyomástartó edények, bányáktól eltérő környezetbe szánt robbanásbiztos berendezések, gázfogyasztó 
készülékek, egyes kötelező hitelesítésű mérőeszközök, egyes környezetbarát tervezéssel és energiafogyasztási 
címkézéssel kapcsolatos termékek, továbbá a mozgólépcsők, mozgójárdák és felvonók esetében az MKEH-t,”

37. §  Hatályát veszti
a) a  felvonók és a  mozgólépcsők építésügyi hatósági engedélyezéséről, üzemeltetéséről, ellenőrzéséről és 

az ellenőrökről szóló 113/1998. (VI. 10.) Korm. rendelet,
b) a  piacfelügyeleti tevékenység részletes szabályairól szóló 6/2013. (I. 18.) Korm. rendelet 2.  § (1)  bekezdés 

c) pontja és 10. § (1) bekezdés c) pontja.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet a 146/2014. (V. 5.) Korm. rendelethez  

A berendezés kivitelezési dokumentációja 

A kivitelezési dokumentációnak az engedélyezési terveken és adatokon túl tartalmaznia kell az 
alábbiakat: 
1. az akna, a gép elhelyezésére szolgáló tér és az esetleges kerékhelyiség alaprajzát, metszeteit – az 
alaprajzi és függőleges metszeteket legalább 1:25, az akna függőleges metszetét legalább 1:50 – 
méretarányban, olyan részletességgel, hogy az alapján a berendezés egyértelműen kivitelezhető 
legyen; 
2. a felvonó statikai és szilárdságtani számítását: 

2.1. a függesztő-, illetve a vonóelemekről, 
2.2. a hajtótárcsa horony-kiképzéséről, 
2.3. a tengelyekről és tartószerkezetekről, 
2.4. a fülke vázszerkezetéről, 
2.5. a fülke vezetősínről és ha az ellensúlyon fogókészülék van, az ellensúly vezetősínről is, 
2.6. a hidraulikus munkahengerekről, nyomás alatt álló tartályokról és merev, vagy flexibilis 

csövekről, 
2.7. a felvonó-berendezés alátámasztására szolgáló acélszerkezetekről; 

3. villamos kapcsolási rajzot és tervjelmagyarázatot; 
4. műszaki leírást, mely megadja a berendezés főbb műszaki adatait, megengedett óránkénti 
indításainak, illetve hidraulikus ciklusainak számát, névleges és indítási áramfelvételét és a 
berendezésből származó elvezetendő hőteljesítményt.  
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2. melléklet a 146/2014. (V. 5.) Korm. rendelethez  

 
I.  A berendezések létesítésének műszaki-biztonsági engedélyezési dokumentációja 

 
Építmény építési engedélyezési tervdokumentációjához a berendezésekre vonatkozóan, továbbá 
ezen berendezések létesítésének, áthelyezésének, felújításának, átalakításának és cseréjének 
engedélyezési dokumentációjához a 4. § (1) bekezdésében meghatározott adatokon túlmenően az 
alábbi terveket kell csatolni: 
1. Felvonók esetében:  

1.1. a helyszínrajzot;  
1.2. az akna alaprajzát (vízszintes metszetét), az akna és a fülke méreteinek, a fülke- és az 
aknaajtók szabad nyílásának és tűzállósági határértékének feltüntetésével, legalább 1:25 
méretarányban;  
1.3. az akna függőleges metszetét, az emelőmagasság, a süllyeszték mélysége, a fejmagasság, a 
fülke, az aknaajtók szabad-nyílás méretének feltüntetésével, legalább 1:50 méretarányban;  
1.4. a gép-, illetve (ha van) kerékhelyiség fő méreteit és az aknához viszonyított elhelyezkedését 
legalább 1:50 méretarányban;  
1.5. a felvonó működéséből származó, az épületre átadódó erőhatások helyét, irányát és nagyságát 
az előírt dinamikus tényezők figyelembevételével, ezek számítását;  
1.6. a forgalomszámítást (valamennyi személyszállító berendezés figyelembevételével); 
1.7. az általános műszaki leírást; 
1.8. a felvonó által kiszolgált és elfoglalt helyiségek tűzveszélyességi osztályba sorolását. 
 

2. Mozgólépcső, valamint mozgójárda esetében:  
2.1. a felülnézetet, valamint oldalnézetet az emelőmagasság, a lépcsőszélesség és az emelkedési 
szög feltüntetésével;  
2.2. a berendezéstől származó, az épületre átadódó erőhatások helyét, nagyságát és irányát; 
2.3. az általános műszaki leírást; 
2.4. a forgalomszámítást (valamennyi személyszállító berendezés figyelembevételével). 

 

II. A berendezések műszaki-biztonsági használatbavételi engedélyezési dokumentációja 

A berendezések használatbavételi engedélye iránti kérelemhez a következő mellékleteket kell 
csatolni: 
1. felvonó esetében a biztonsági berendezést gyártó és a felvonószerelő-vállalkozás nevét és címét, 
mozgólépcső, mozgójárda esetében a gyártó vagy a felelős forgalmazó nevét és címét; 
2. a gyártó vagy a felelős forgalmazó nyilatkozatát arról, hogy az általa szállított és felszerelt 
(felszereltetett) berendezés megfelel az engedélyezett terveknek, továbbá a szükséges beállításokat 
és a legalább 24 órás próbaüzemeltetést elvégezte, és a berendezés a rendeltetésszerű és biztonságos 
használatra alkalmas; 
3. az üzemeltető (tulajdonos) nyilatkozatát arról, hogy a berendezés karbantartását, üzemügyeletét 
és ‒ ha szükséges ‒ vezetését hogyan oldja meg; 
4. a berendezés kivitelezési dokumentációját. 

 
III. A berendezések megszüntetésének műszaki-biztonsági engedélyezési dokumentációja 

 
1. Amennyiben a felvonó bontásánál épület-statikai, állékonysági hatást is kell vizsgálni (például 
felvonótorony bontása), akkor a berendezés megszüntetésének dokumentációját az építésügyi és 
építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az adott építményfajtára 
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vonatkozó építésügyi hatósági eljárások szabályairól szóló kormányrendeletben meghatározottak 
szerinti tartalommal kell összeállítani. 
2. Az 1. pontban meghatározott esetektől eltérő esetben a berendezések megszüntetési 
dokumentációjához a 4. § (4) bekezdésében meghatározott adatokon túlmenően az alábbi terveket 
kell csatolni: 

2.1. Az építmény legalább 1:500 léptékű alaprajza, azonosíthatóan az összes elbontandó és 
megmaradó berendezéssel, valamint megjelölve azokat, amelyek helyére új berendezés kerül 
(amennyiben értelmezhető). 
2.2. Forgalomelemzési számítás abban az esetben, ha az építmény továbbra is fennmarad, és 
rendelkezik további működő felvonóval, mozgólépcsővel, mozgójárdával. 
2.3. A bontáshoz tervezett technológiai leírást, amely tartalmazza a bontáshoz felhasználandó 
eszközöket, segédszerkezeteket, a műveletek sorrendjét, a közművezetékek leválasztási módját, a 
munkavédelmi és környezetvédelmi előírásokat, valamint az elbontásra kerülő szerkezetek, 
anyagok további sorsának meghatározását. 
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3. melléklet a 146/2014. (V. 5.) Korm. rendelethez  

I. 
 Azonosító száma:      -         

FELVONÓ MŰSZAKI ADATLAP ADATTARTALMA 

1. A felvonó jellege, fajtája: ......................................................................................................... 
(pl. személy-; betegszállító-; személy-teher-; szem. kis. teher-; teher-; kisteher-; körforgó) 
Típusjel: .......................................... Gyártási v. munkaszám: .......................................... 

(pl. BKG-100) 
A befogadó építmény jellege: ................................................................................................... 

(pl. lakóház, irodaház, kórház, áruház, üzemcsarnok stb.) 
Az engedélyező hatóság: 
Engedély száma: 
ÉTDR azonosító (ha van): 

2. A felvonó beépítési helye: 
........... ir.sz. ........................................ helység ........................... utca .......... szám 

.......... (egyéb, pl. út, tér) 
egyéb (hely) azonosító: ....................................................................... 

(pl. hrsz., épület, lépcsőház stb.) 
3. A berendezés tulajdonosa: ........................................................................................................ 

........... ir.sz. ........................................ helység ........................... utca .......... szám 
.......... (egyéb, pl. út, tér) 

4. A berendezés üzemeltetője: ...................................................................................................... 
........... ir.sz. ........................................ helység ........................... utca .......... szám 

.......... (egyéb, pl. út, tér) 
5. A felvonószerelő-vállalkozás neve, címe: ........................................................... 

................................................................................................................................................... 
A szerelő cég neve, címe: ......................................................................................................... 

6. A beépítés éve: .................; A vezetősín anyaga (fülkei / ellensúly): ...................................... 
(pl. acél / acél; acél / alumínium; fabetétes / acél) 

A „felújítás” első ütemének vizsgálati dátuma: ................ év ....................... hó ........ nap 
A „felújítás” utolsó ütemének vizsgálati dátuma: ............. év ....................... hó ........ nap 

7. Teherbírás: ............................... kg, (vagy: ............. fő); Emelőmagasság: ......................... m 
8. Névleges sebesség: a) lefelé: .................................. m/s; b) felfelé: ..................................m/s 

9. A felvonó teljesítmény-igénye: .................... kW; Villamoshálózat: ....................................... 
(pl. 3 x 400 / 230 V, 50 Hz + N + PE) 

10. Az állomások / beszállóhelyek száma: ........./.......; A vezetés módja: ................................... 
(pl. mindenki által; kijelölt szem. által; vizsg. vezetővel; vegyes haszn.) 

11. A meghajtás jellege: ...........................; A meghajtómű helye: .............................................. 
(pl. kézi, „villamos” vagy hidraulikus)              (pl. felsőgépes; alsógépes; az akna mellett 

oldalt, gépház nélkül) 

12. A vezérlés jellege: .................................................................................................................. 
(pl. karos; tológombos; egyparancsos; külső hívó-küldő; legyűjtő - duplex rendszer része; fel-le 

gyűjtő szimplex) 
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13. Megjegyzés: ....................................................................................................................... 
(pl. csak a kitöltött pontok tartalma változott a korábbiakhoz képest, a „lényeges felújítások” 

végrehajtási ütemének dátuma stb.) 
................................................................................................................................................... 

14. Biztonsági felvonó-e?: [ ] nem [ ] igen 
Az akna anyaga, kivitele: .......................................................................................................... 

(pl. zárt beton, acélszerk. üvegezett torony, lépcső orsótér, panoráma stb.) 
15. Az akna mérete: .................... mm/ ...................... mm/ ...................... mm/ .................. mm 

(szélesség)     (mélység)      (süllyeszték mélysége)     (fejmagasság) 
16. A fülke belmérete: ....... x ...... x ....... mm; A fülke tömege vázszerkezettel együtt: ...... kg 

(szél. x mélység x mag.) 
Az ellensúly anyaga: ............; össztömege: .......... kg; A kötélkiegyenlítés tömege: ......... kg 

17. A hajtás és fülke közötti kapcsolat: ................................................; kötéláttétel: ................. 
(pl. kötéldobos, hajtótárcsás, közvetett hidraulikus)  (pl. 1: 1; 1: 2; 2: 1; 4: 2) 

Hajtótárcsa v. dob átmérője: ............... mm; Hidraulikus felvonó elrendezése: ...................... 
(pl. „puttonyos”, központi, két-dugattyús, löketsokszorozós stb.) 

18. A hajtógép v. hidr. tápegys. típusjele: .........; hajtómű tengelytáv: ......... mm, áttétele: ....... 
A motor típusjele: ...........................; áramneme: .....................; fordulatszáma: ................ l/p 

(pl. SHL20/DFV45)    (pl. egyenáramú, váltakozó áramú)   (névl. vagy szinkron) 
teljesítménye: ...... kW; szabályozása: .............................; max. ind. száma: .............. kapcs/ó 
(pl. nem szabályozott kétsebességes; frekvencia szab. stb.) (az esetleges külső hűtéssel együtt) 

19. A függesztőelemek száma, mérete, típusa, gyártmánya: ....................................................... 
(pl. 6 x R 11 Seale, 8 x 19, Wolf F819S-FE acélsodronykötél) 

20. A fülkei fogókészülék fajtája: .......................................... típusjele: .................................... 
(pl. fékező, merev, görgős) 

gyártója neve, címe……………………………………………………….………….. 
 

Az ellensúly fogókészülék fajtája: ..................................; típusjele: .................................... 
(pl. fékező, merev, görgős) 

gyártója neve, címe……………………………………………………….…………..A felfelé 
mozgó fülke sebességtúllépését megakadályozó szerkezet típusjele: ...................... 

Hatásmódja: [ ] a hajtótárcsára [ ] hajtótárcsa-tengelyre [ ] kötélfék [ ] felfelé működő 
fogókészülék [ ] egyéb  

Fogókészülék fajtája: .......................................... típusjele: .................................... 

gyártója neve, címe: .................................... 
 

21. A seb. határoló típusjele: .....................; Csőtörésre záró szelep típusjele: ............................ 
22. Fülkei vezetősín (ISO) jele: ..........................; szelvény-mérete: .................................... mm 

(pl. T 127/2B; V2, vagy G10-egyedi) (pl. talpszélesség x magasság x korona-vastagság;  
vagy átm. 80 x 8) 

Ellensúly vezetősín (ISO) jele: ......................; szelvény-mérete: ..................................... mm 
(pl. T 50/A, V1 vagy L60) (pl. talpszélesség x magasság x korona-vastagság;  

vagy 60 x 60 x 8) 
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23. Az aknaajtók szabadnyílása: ....x............... mm; kialakítása: ................................................. 
(szélesség x magasság) (pl. négyszárnyú centrál-teleszkópos, csuklópántos stb.) 

tűzállósági határértéke: TH = ........ perc; az aknaajtó anyaga: ................................................. 
(pl. fa, dróthálós, üveg, üvegezett, fémlemez) 

működtetése: .......................................; típusjele: .......................; darabszáma: ............. db 
(pl. kézi, gépi, fél-önműködő) 

24. A fülkeajtó(k) szabadnyílása: ............x........ mm; kialakítása: .............................................. 
(szélesség x magasság) (pl. négyszárnyú centrál-teleszkópos, harmonika stb.) 

A fülkeajtó működtetése: ...........................; típusjele: ......................; darabszáma: ........... db 
(pl. kézi, gépi, fülkeajtó nélkül, fénysorompóval) 

25. A vezérlés típusjele: ........................................; kivitele: ....................................................... 
(pl. BMT-300)                (pl. relés, elektronikus) 

 
26. Fülke ütköző(k) típusjele: ……………………..…… ; db száma: ……………;  

 
 gyártója neve, címe: …………………………………………………………… 

 
Ellensúly (kiegyenlítő súly) ütköző(k) típusjele: ……………………..…… ; db száma: ……………;  
 gyártója neve, címe: …………………………………………………………… 

 
27. Fülke akaratlan elmozdulása ellen védő berendezés típusjele: ………………………………………...;  
 

gyártója neve, címe: ……………………………………..……………………………… 
 
28. Aknaajtó biztonsági zár típusjele: ……………………..…… ;  
 

gyártója neve, címe: ……………………………….………………….………………… 
 

Fülkeajtó biztonsági zár típusjele: ……………………..…… ;  
 

gyártója neve, címe: …………………………………………………………………….. 
 
29. Biztonsági kapcsolás elektronikus építőelemekkel vagy programozható elektronikus rendszer  

 
típusjele: ……………………..……;  

 
gyártója neve, címe: …………………………………………………….…………………. 

 
30. Egyéb lényeges jellemzők: ..................................................................................................... 

Kelt: ............................................. 

P. H. 

........................................................... 
a kitöltő (cége / neve) aláírása 
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II. 

Azonosító száma:      -         

MOZGÓLÉPCSŐ/MOZGÓJÁRDA MŰSZAKI ADATLAP ADATTARTALMA 

1. [ ] MOZGÓLÉPCSŐ               [ ] MOZGÓJÁRDA 
Típusjel: .................................................. Gyártási vagy munkaszám: ..................................... 

(pl. TH-9300-SC) 
[ ] tömegközlekedési [ ] általános („áruházi”) dőlésszöge: ........° (a vízszinteshez képest) 
A befogadó építmény jellege: ................................................................................................... 

(pl. irodaház, áruház, aluljáró, METRO stb.) 
Az engedélyező hatóság: ................................. 
Engedély száma: ................................. 
ÉTDR azonosító (ha van): ................................. 

2. A berendezés beépítési helye: 
................. ir.sz. ................................. helység ............................................. utca ........... szám 

.......... (egyéb, pl. út, tér) 
egyéb (hely) azonosító: ............................................................................................................. 

(pl. hrsz., épület, lépcsőház stb.) 
3. A berendezés tulajdonosa: ........................................................................................................ 

................. ir.sz. ................................. helység ............................................. utca ........... szám 
.......... (egyéb, pl. út, tér) 

4. A berendezés üzemeltetője: ...................................................................................................... 
................. ir.sz. ................................. helység ............................................. utca ........... szám 

.......... (egyéb, pl. út, tér) 
5. A gyártó neve, címe: ........................................................... 

................................................................................................................................................... 
6. A szerelő cég neve, címe: ......................................................................................................... 

7. A beépítés éve: ......................................................................................................................... 
A „felújítás” első ütemének vizsgálati dátuma: ............... év .......................... hó ...... nap 
A „felújítás” utolsó ütemének vizsgálati dátuma: ............ év ......................... hó ...... nap 

8. A berendezés szállítási teljesítménye: .................... fő/óra; névleges sebessége: ............. m/s 
9. A hordfelület névl. szélessége: .................... m 
10. A mozgólépcső emelőmagassága: .................... m; A mozgójárda pályahossza: .............. m 
11. Teljesítményigény: ............................. kW; Villamos hálózat: ............................................ 

(pl. 3 x 400 / 230 V, 50 Hz + N + PE) 

12. Megjegyzés: ........................................................................................................................... 
(pl. csak a kitöltött pontok tartalma változott a korábbiakhoz képest, a „lényeges felújítások” 

végrehajtási ütemének dátuma stb.) 

13. A berendezés kivitele: [ ] kültéri [ ] beltéri 
A vázszerkezet korrózióvédelme: ............................................................................................. 

(pl. tűzi-horganyozás, vagy korrózió-gátló alapozás fedőfestéssel stb.) 
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14. A hajtás típusjele: .................; Hajtómű tengelytáv.: .................. mm; áttétel: ...................... 
15. A motor típusjele: .................................................; teljesítménye: .............................. kW 

áramneme: [ ] egyenáram [ ] váltakozó áram 
feszültsége: ............................ V; fordulatszáma: ................. l/perc (névleges v. szinkron) 

16. Az üzemi fék kialakítása: ....................................................................................................... 
(pl. elektromechanikus tárcsafék) 

17. Kiegészítő (biztonsági) fék: [ ] nincs [ ] van, kialakítása: ...................................................... 
18. A vonólánc fajtája: ................................................................................................................. 

(pl. acél, csuklós lánc) 
a szakítóerő nagysága: ........................................................................................................ kN 

19. A mozgókorlát azonosítója, fajtája: ........................................ 
a szakítóerő nagysága: ......................................................................................... kN 

20. A lépcsőkocsi, járólap, illetve heveder szerkezeti anyaga: .......................................................... 
A lépcsőkocsi, járólap, illetve heveder járófelületének anyaga: .................................................... 
A heveder szakítóerejének nagysága: ................................................................................. kN 

21. A mellvéd anyaga: [ ] üveg: [ ] egyéb: ................................................................................... 

22. A vezérlés típusjele: ............................................................................................................... 
23. A használat módja: [ ] állandó üzemű 

[ ] önműködő indítású / leállítású 
[ ] egyéb: ................................................................................................... 

24. A berendezés karbantartójának (cég) neve: ........................................................................... 
25. Egyéb lényeges jellemző (különlegesség, pl. frekv. szab. hajtás, íves pálya stb.): ................ 

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

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

Kelt.: ........................................ 

P. H. 

............................................................... 
a kitöltő (cége / neve) aláírása 
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4. melléklet a 146/2014. (V. 5.) Korm. rendelethez  

Kérelem adattartalma 
a felvonók és mozgólépcsők kötelező műszaki biztonságtechnikai felülvizsgálatához szükséges 

ellenőri engedély megszerzése, módosítása vagy meghosszabbítása iránt  
 

1. Az engedélyt kérő személy adatai: .................................................................................................... 
1.1. Neve: 

Születési neve: ................................................................................................................................ 
Anyja neve: ................................................................................................................................... 
Születési helye, ideje: .................................................................................................................... 
Lakóhely, székhely: ........................................................................................................................ 
Személyi igazolvány száma: ........................................................................................................... 
Adószáma vagy adóazonosító jele:……………………………………………………… 
Telefon: ........................................................................................................................................... 
Telefax: .......................................................................................................................................... 
E-mail: .......................................................................................................................................... 

1.2. Szakképesítése: 
Végzettsége(i): ................................................................................................................................ 
Okl. száma, kelte: ............................................................................................................................ 
Az oklevelet kibocsátó felsőfokú oktatási intézmény neve: ........................................................... 

1.3. Gyakorlata: 
1.3.1. milyen szakterületen szerzett gyakorlatot: 

.................................................................................. 
1.3.2. milyen munkakörben: 

.................................................................................................................. 
1.3.3. a szakirányú gyakorlat időtartama: 

.............................................................................................. 
1.4. Milyen szakirányú tanfolyamot végzett: 

........................................................................................ 
1.4.1. száma, kelte: 

................................................................................................................................ 
1.4.2. mire jogosít: 

................................................................................................................................. 
1.5. Korábbi (2 évre visszamenőleg) szakirányú tevékenysége: 

......................................................... 
1.6. a továbbképzés elvégzésének igazolásával kapcsolatos adatok: 
1.6.1. száma, kelte: 
1.6.2. tárgya: 
 

2. Az engedély birtokában hol kíván ellenőri tevékenységet folytatni: 
2.1. az ország 

2.1.1. az alábbi megyék: 
........................................................................................................................ 

2.1.2. az alábbi városok: 
........................................................................................................................ 

2.2. a főváros 
2.2.1. az alábbi fővárosi kerületek: 

........................................................................................................ 
területén. 
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3. Mire kéri az engedélyt: 

3.1. felvonóra, 
3.2. mozgólépcsőre (mozgójárdára). 

 
4. Igazgatási szolgáltatási díj megfizetésének módja: 

4.1. átutalással* 
4.2. készpénzátutalási-megbízással 

 
*Átutalás esetén kérjük a banki kivonatot csatolni. 
 
Alulírott mint az ellenőri engedély kiadását kérelmező személy büntetőjogi felelősségem tudatában 
kijelentem, hogy az 1-4. pontban közölt válaszok és adatok a valóságnak megfelelnek. 
 
Kelt: ............................................................................... 

kérelmező aláírása 
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5. melléklet a 146/2014. (V. 5.) Korm. rendelethez  

Kérelem adattartalma 
a szervezet e rendelet szerinti nyilvántartásba vételéhez 

1.  A nyilvántartásba vételt kérő szervezet adatai 
 

    1.1. 
A szervezet neve és címe (székhelye) 

     Név: 
     Cím: 
     Telefon: 
     Telefax: 
      

1.2. 
A cégbejegyzés adatai 

     Cégbíróság: 
     A cégbejegyzés kelte: 
       száma: 
     Szervezeti forma (rt., kft. stb.): 
    

1.3. 
A szervezet adószáma: 
 
1.4. 
A szervezet felelős vezetője 

     Név: 
     Beosztás: 
     Cím: 
     Telefon: 

 Telefax: 
 

   
 

2. Igazgatási szolgáltatási díj megfizetésének módja: 
2.1. átutalással* 
2.2. készpénzátutalási-megbízással 
 
*Átutalás esetén kérjük a banki kivonatot csatolni. 
 

 3.  A szervezet alkalmazott ellenőrei 
   Neve: 
   Ellenőri engedélyének száma: 
   Ellenőri engedélyének érvényességi ideje: 
  
 4.  A szervezet rendelkezik-e a tevékenysége során esetlegesen okozott kár pénzügyi 

fedezetére a várható kockázattal, valamint árbevételével arányos összegű 
felelősségbiztosítással hazai biztosítónál 

   hol: 
   milyen összegben: 
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 5.  Arra vonatkozó nyilatkozat, hogy a bejelentéshez kapcsolódó tevékenységével 
összefüggő információk bizalmas kezelését biztosítja figyelemmel az információs 
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 
rendelkezéseiben foglaltakra is: 

    
 6.  Arra vonatkozó nyilatkozat, hogy az eljárási szabályzatát a tevékenységét igénybe 

vevők részére nyilvánosságra hozta-e vagy nyilvánosságra fogja-e hozni: 
    

 
7. Alulírott mint a nyilvántartásba vételt kérő szervezet felelős vezetője kijelentem, hogy 
az 1-6. pontban közölt válaszok és adatok a valóságnak megfelelnek. 
 
 Kelt: ......................................................................... 
  
 ...................................................................... 
 (a szervezet felelős vezetője) 
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6. melléklet a 146/2014. (V. 5.) Korm. rendelethez  

 
Tervezői nyilatkozat a 4. § szerint kérelemre indult engedélyezési eljárásban 

1. A tervező neve: 
2. A tervező címe (telefonszáma): 

3. A tervezett létesítmény megnevezése és címe: 
4. E nyilatkozathoz tartozó munkához a ............................. rajzszámú dokumentáció tartozik. 

5. Alulírott nyilatkozom, hogy tervezésre jogosultsággal rendelkezem, névjegyzéki 
(nyilvántartási) számom: 

6. Nyilatkozom továbbá, hogy a tervezett műszaki megoldás megfelel a vonatkozó 
jogszabályoknak és hatósági előírásoknak. A tervezett műszaki megoldás biztosítja az élet- és 
vagyonbiztonság, az egészség, a környezet és a kulturális örökség védelmét. 

6.1. A felvonókra és mozgólépcsőkre vonatkozó műszaki előírásoktól való eltérés nem vált 
szükségessé. 
6.2. A felvonókra és mozgólépcsőkre vonatkozó műszaki előírásoktól való eltérés esetében 
az alkalmazott eltérés megfelelőségét és egyenértékűségét igazoló tanúsítvány megjelölését 
a mellékelt dokumentum tartalmazza. 

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

aláírás 
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7. melléklet a 146/2014. (V. 5.) Korm. rendelethez  

 
 
1. Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről 
szóló 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet 1. melléklet 1. táblázat 108-as sora helyébe a következő 
rendelkezés lép:  

 

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

azonosító száma 
             

 2 Szint 
Tanul- 
mányi  
terület 

Sor-
szám 

Szakképesítések/szakképesítés- 
ráépülések megnevezése 

Szakma- 
csoport 

Ágazati  
besorolás 

Iskolai 
rend- 
szerű  

képzési  
idő 

Iskola- 
rendszeren  

kívüli  
képzési idő 

A képzés  
munka- 
rendje 

A szakképesítésért  
felelős miniszter 

3 1 2 3 4 5 6 7 8) 
„108 62 521 01 Felvonóellenőr 5 IX - 250-350 óra TK iparügyekért 

felelős miniszter” 
 
 
2. Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről 
szóló 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet 1. melléklet 1. táblázat 312-es sora helyébe a következő 
rendelkezés lép:  

 

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

azonosító száma 
             

 2 Szint 
Tanul- 
mányi  
terület 

Sor-
szám 

Szakképesítések/szakképesítés- 
ráépülések megnevezése 

Szakma- 
csoport 

Ágazati  
besorolás 

Iskolai 
rend- 
szerű  

képzési  
idő 

Iskola- 
rendszeren  

kívüli  
képzési idő 

A képzés  
munka- 
rendje 

A szakképesítésért  
felelős miniszter 

3 1 2 3 4 5 6 7 8) 
„312 62 521 02 Mozgólépcső ellenőr 5 IX - 250-350 óra TK iparügyekért 

felelős miniszter” 
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8. melléklet a 146/2014. (V. 5.) Korm. rendelethez  

 
 

Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi 
hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 6. melléklet 17. sora helyébe a 
következő rendelkezés lép: 
 
 (A B C D E 
1. Bevonás és 

közreműködés feltétele 
Szakkérdés Hatósági eljárás Első fokon 

eljáró hatóság 
Másodfokon eljáró 
hatóság) 

„17. 1. Ha az építési 
tevékenység  
1.1. hatósági felügyelet 
alá tartozó nyomástartó 
berendezést,  
1.2. éghető vagy 
veszélyes folyadék 
tartályt,  
1.3. ipari vagy 
mezőgazdasági 
gázfogyasztó 
készüléket,  
1.4. legalább 50 kVA 
beépített 
összteljesítményű és 0,4 
kV vagy nagyobb 
feszültségű villamos 
berendezést, rendszert 
érint.  
2. Felvonó, 
mozgólépcső vagy 
mozgójárda létesítése, 
vagy bontása esetén, 
amennyiben a 
létesítéséhez vagy 
bontásához építésügyi 
hatósági engedélyhez 
kötött építési vagy 
bontási tevékenység 
szükséges. 

A bevonás 
feltételeként 
meghatározott 
építményekkel, 
berendezésekkel 
összefüggő 
jogszabályban 
meghatározott 
műszaki 
biztonsági 
követelmények. 

a) építési,  
b) bontási, 
c) összevont,  
d) az engedély 
hatályának 
meghosszabbítási,  
e) használatbavételi,  
f) fennmaradási  
engedélyezési eljárás 

Fővárosi és 
megyei 
kormányhivatal 
mérésügyi és 
műszaki 
biztonsági 
hatósága 

Magyar 
Kereskedelmi 
Engedélyezési 
Hivatal” 
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9. melléklet a 146/2014. (V. 5.) Korm. rendelethez  

 
 

Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi 
hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 5. melléklet IV. része a következő 
3. ponttal egészül ki: 
 
„3. A felvonókról, mozgólépcsőkről és mozgójárdákról szóló kormányrendelet (a továbbiakban: 
Rendelet) hatálya alá tartozó berendezések esetében, az 1. és 2. pontban meghatározottaktól 
eltérően a Rendeletben, a kérelemhez előírt tartalmú dokumentáció és nyilatkozat.” 
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A Kormány 148/2014. (V. 5.) Korm. rendelete
a haditechnikai eszközök és szolgáltatások kivitelének, behozatalának, transzferjének és tranzitjának 
engedélyezéséről, valamint a vállalkozások tanúsításáról szóló 160/2011. (VIII. 18.) Korm. rendelet 
módosításáról

A Kormány
az európai uniós csatlakozással összefüggő egyes törvénymódosításokról, törvényi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről, 
valamint egyes törvényi rendelkezések megállapításáról szóló 2004.  évi XXIX.  törvény 140/E.  § (1)  bekezdésében, valamint 
a haditechnikai termékek gyártásának és a haditechnikai szolgáltatások nyújtásának engedélyezéséről szóló 2005. évi CIX. törvény 
10. § (1) bekezdés b) és c) pontjában,
kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 15.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a  következőket 
rendeli el:

1. §  A haditechnikai eszközök és szolgáltatások kivitelének, behozatalának, transzferjének és tranzitjának engedélyezéséről, 
valamint a vállalkozások tanúsításáról szóló 160/2011. (VIII. 18.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 28. § (2) bekezdés 
a következő i) ponttal egészül ki:
(Ez a rendelet)
„i) a 2009/43/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a védelmi vonatkozású termékek jegyzéke tekintetében 
történő módosításáról szóló, 2014. január 29-ei, 2014/18/EU bizottsági irányelvnek”
(való megfelelést szolgálja.)

2. §  Az R. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

3. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

4. §  Ez a  rendelet a  2009/43/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a  védelmi vonatkozású termékek jegyzéke 
tekintetében történő módosításáról szóló, 2014. január 29-ei, 2014/18/EU bizottsági irányelvnek való megfelelést 
szolgálja.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet a 148/2014. (V. 5.) Korm. rendelethez
„1. melléklet a 160/2011. (VIII. 18.) Korm. rendelethez

3 
 

1. melléklet a …/2014. (… …) Korm. rendelethez 

„1. melléklet a 160/2011. (VIII. 18.) Korm. rendelethez 

    

Engedélyköteles haditechnikai eszközök és szolgáltatások jegyzéke 

Általános megjegyzések: 

1. A jelen jegyzékben szereplő „kifejezetten katonai” kifejezés a katonai, 
nemzetbiztonsági, rendvédelmi és rendészeti fogalomkört is tartalmazza. 

2. Az „idézőjelben” lévő kifejezések definíciók. Fogalom-meghatározásuk a lista „A 
listában szereplő kifejezések fogalom meghatározása” című mellékletében található. 

3. A vegyi anyagok névvel és CAS-számmal vannak felsorolva. Az azonos 
szerkezeti képletű vegyi anyagok (beleértve a hidrátokat is) engedélykötelesek, 
függetlenül elnevezésüktől és CAS-számuktól. A CAS-számok segítenek annak 
megállapításában, hogy az adott vegyi anyag vagy keverék engedélyköteles-e, 
tekintet nélkül a nómenklatúrára. A CAS-szám nem használható egyedi 
azonosítóként, mivel a felsorolt vegyi anyagok egyes formáinak különböző CAS-
számuk van, és a felsorolt vegyi anyagot tartalmazó keverékeknek is különböző 
CAS-számuk lehet. 

4. Ahol jelen jegyzékben az angol vagy más idegen nyelven megfogalmazott termék 
megnevezés (vagy márkanév) szerepel, ott értelemszerűen a magyar nyelvű termék-
meghatározás alá eső termék is engedélyköteles. 

 

I. fejezet 
(ML 1) 

Sima csövű fegyverek 20 mm-nél kisebb kaliberrel, más kézifegyverek és automata 
fegyverek 12,7 mm (0,50 hüvelyk/inch) vagy kisebb kaliberrel és tartozékok a 

következők szerint, és a kifejezetten azokhoz tervezett részegységek: 

Megjegyzés: Az ML1. fejezet nem vonatkozik: 

a) a kifejezetten vaktöltényhez tervezett tűzfegyverekre és azokra, amelyek 
alkalmatlanok lövedék kilövésére; 

b) azokra a tűzfegyverekre, amelyeket kifejezetten a legfeljebb 500 m hatótávolságú, 
kikötött végű, robbanótöltetet vagy kommunikációs csatornát nem tartalmazó, 
irányított lövedékek indítására terveztek; 

c) azokra a fegyverekre, amelyek nem központi gyújtású lőszert használnak és nem 
teljesen automatikus tüzelési rendszerűek. 
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a) puskák és vegyescsövű fegyverek, kézifegyverek, géppuskák, géppisztolyok és 
sorozatvetők; 

Megjegyzés: Az ML1. fejezet a) pontja nem vonatkozik a következőkre: 

a) az 1938 előtt gyártott puskák és kombinált fegyverek; 

b) az eredetileg 1890 előtt gyártott puskák és kombinált fegyverek másolatai; 

c) az 1890 előtt gyártott kézifegyverek, sorozatvetők és géppuskák és azok másolatai; 

b) sima csövű fegyverek, a következők szerint: 

1. kifejezetten katonai használatra tervezett sima csövű fegyverek; 

2. más sima csövű fegyverek, a következők szerint: 

a) teljesen automata típushoz tartozó fegyverek; 

b) félautomata és pumpás működtetésű típushoz tartozó fegyverek; 

Megjegyzés: Az ML1. fejezet b) pontja nem vonatkozik a következőkre: 

a) az 1938 előtt gyártott sima csövű fegyverek; 

b) az eredetileg 1890 előtt gyártott sima csövű fegyverek másolatai; 

c) a vadászati és sport célra használt sima csövű fegyverek. Ezek a fegyverek nem 
lehetnek kifejezetten katonai célra tervezve vagy automata tüzelési rendszerűek; 

d) a kifejezetten az alábbi célok bármelyikére tervezett sima csövű fegyverek: 

1. háziállatok levágása; 

2. állatok elkábítása; 

3. szeizmikus vizsgálatok; 

4. ipari lövedékek kilövése; vagy 

5. rögtönzött robbanószerkezetek (IED-k) hatástalanítása. 

NB.: A hatástalanító eszközök tekintetében lásd a kettős felhasználású termékek és 
technológiák uniós jegyzékének ML4. fejezetét és 1A006. pontját. 

c) hüvely nélküli lőszerrel működő fegyverek; 

d) az ML1. fejezet a), b) és c) pontjában meghatározott fegyverek leszerelhető 
tölténytárai, hangtompítói, az ilyen fegyverekhez tartozó különleges fegyverállványok, 
optikai fegyver-célzókészülékek és lángrejtők. 
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Megjegyzés: Az ML1. fejezet d) pontja nem vonatkozik az elektronikus 
képfeldolgozás nélküli legfeljebb kilencszeres nagyítású, optikai fegyver-
célzókészülékekre, amennyiben azokat nem kimondottan katonai felhasználás céljából 
tervezték vagy alakítottak át, vagy amennyiben azok nem tartalmaznak kifejezetten 
katonai felhasználásra tervezett hajszálvonal-hálózatos lemezeket. 

II. fejezet 
(ML 2) 

20 mm és ennél nagyobb kaliberű sima csövű fegyverek, más fegyverek és fegyverzetek 
12,7 mm-nél (0,5 hüvelyk/inch) nagyobb kaliberrel, tűzvetők és tartozékok, és az 

azokhoz tervezett különleges részegységek, a következők szerint: 

a) Ágyúk, tarackok, gépágyúk, aknavetők, páncéltörő (tankelhárító) fegyverek, 
sorozatvetők, katonai lángszórók, puskák, hátrasiklás nélküli lőfegyverek, sima csövű 
fegyverek és az ezekhez tartozó lángrejtő eszközök. 

1. megjegyzés: Az ML2. fejezet a) pontja magában foglalja a porlasztókat, adagolókat, 
tároló tartályokat, és más különlegesen tervezett részegységeket is, amelyek az ML2. 
fejezet a) pontjában meghatározott berendezések folyékony hajtóanyag tölteteihez 
használatosak. 

2. megjegyzés: Az ML2. fejezet a) pontja nem vonatkozik a következőkre: 

a) az 1938 előtt gyártott puskák, sima csövű fegyverek és kombinált fegyverek; 

b) az eredetileg 1890 előtt gyártott puskák, sima csövű fegyverek és kombinált 
fegyverek másolatai; 

c) az 1890 előtt gyártott ágyúk, tarackok, gépágyúk és aknavetők; 

d) a vadászati és sport célra használt sima csövű fegyverek. Ezek a fegyverek 
nem lehetnek kifejezetten katonai célra tervezve vagy automata tüzelési 
rendszerűek; 

e) a kifejezetten az alábbi célok bármelyikére tervezett sima csövű fegyverek: 

1. háziállatok levágása; 

2. állatok elkábítása; 

3. szeizmikus vizsgálatok; 

4. ipari lövedékek kilövése; vagy 

5. rögtönzött robbanószerkezetek (IED-k) hatástalanítása. 

NB.: A hatástalanító eszközök tekintetében lásd a kettős felhasználású 
termékek és technológiák uniós jegyzékének ML4. fejezetét és 1.A.006. 
pontját; 
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f) a legfeljebb 500 m hatótávolságú, kikötött végű, robbanó töltetet vagy 
kommunikációs csatornát nem tartalmazó, irányított lövedékek kézi indítói. 

b) Füst, gáz és pirotechnikai vetők vagy generátorok, amelyeket kifejezetten katonai 
felhasználásra terveztek vagy alakítottak át. 

Megjegyzés: Az ML2. fejezet b) pontja nem vonatkozik a jelzőpisztolyra. 

c) Az alábbi tulajdonságok mindegyikével rendelkező fegyverirányzékok és 
fegyverirányzék-rögzítő szerelékek: 

1. kifejezetten katonai használatra tervezték; és 

2. kifejezetten az ML2. fejezet a) pontjában meghatározott fegyverekhez tervezték. 

d) A kifejezetten az ML2. fejezet a) pontjában felsorolt fegyverekhez tervezett 
fegyverállványok és leszerelhető tölténytárak. 

III. fejezet 
(ML 3) 

Lőszerek és mechanikus gyújtószerkezetek, és az azokhoz tervezett különleges 
részegységek a következők szerint: 

a) az ML1., ML2. vagy ML12. pontban meghatározott fegyverek és fegyverzetek 
lőszerei; 

b) az ML3. fejezet a) pontjában meghatározott, kifejezetten lőszerekhez tervezett 
gyújtószerkezetek. 

1. megjegyzés: A kifejezetten e célra tervezett, az ML3. fejezetben meghatározott alkatrészek 
felölelik az alábbiakat: 

a) fém- vagy műanyag termékek, mint például gyújtószerkezetek, lövedékcsészék, 
hüvelycsatlakozók, forgó hevederek és lőszerek fém alkatrészei; 

b) biztosító és élesítő eszközök, gyújtószerkezetek, szenzorok és robbantást kiváltó 
eszközök; 

c) egyszeri működésű, nagy teljesítményű tápegységek; 

d) éghető töltényhüvelyek; 

e) többek között kazettás aknák, bombák és végfázis-vezérlésű lövedékek. 

2. megjegyzés: Az ML3. fejezet a) pontja nem vonatkozik azon lőszerre, amely lövedék 
nélkül kerül leperemezésre (vaktöltény), valamint az átlyuggatott lőporkamrás vaklőszerre. 
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3. megjegyzés: Az ML3. fejezet nem vonatkozik azon lőszerre, amelyet kifejezetten az alábbi 
célra terveztek: 

a) jelzés; 

b) madárriasztás; vagy 

c) olajkút gázfáklya begyújtása. 

IV. fejezet 
(ML 4) 

Bombák, torpedók, nem irányított és irányított rakéták, más robbanó eszközök és 
töltetek, valamint a hozzájuk tartozó eszközök és részegységek a következő felsorolás 

szerint, továbbá a kifejezetten azokhoz tervezett alkatrészek: 

NB 1: Az irányítás és navigáció eszközei vonatkozásában lásd az ML11. fejezetet. 

NB 2: A légi járművek rakétavédelmi rendszerei (AMPS) vonatkozásában lásd az ML4. 
fejezet c) pontját. 

a) Kifejezetten katonai célra kifejlesztett bombák, torpedók, gránátok, füst- és 
ködgránátok, nem irányított rakéták (reaktív töltetek), aknák, irányított rakéták, 
mélységi robbanó töltetek, romboló eszközök, romboló készletek, "pirotechnikai 
eszközök", töltetek és szimulátorok (berendezések, amelyek a felsorolt eszközök 
jellemzőit szimulálják). 

Megjegyzés: Az ML4. fejezet a) pontja magában foglal: 

a) füst- és ködgránátokat, gyújtóbombákat, és robbanó eszközöket; 

b) rakétahajtómű fúvókákat és visszatérő szerkezetek orrkúpjait. 

b) Az alábbi tulajdonságok mindegyikével rendelkező berendezések: 

1. kifejezetten katonai felhasználásra tervezték; és 

2. kifejezetten az alábbiak bármelyikével összefüggő "tevékenység" céljára tervezték: 

a) az ML4. fejezet a) pontjában meghatározott eszközök valamelyike; vagy 

b) rögtönzött robbanószerkezetek (IED-k). 

Műszaki megjegyzés: 

Az ML4. fejezet b) pont 2. alpontjának alkalmazásában a "tevékenység" a 
következőkre vonatkozik: kezelés, indítás, telepítés, irányítás, leszerelés, 
robbantás, működtetés, egyszeri üzemeltetésre való energiaellátás, csapdává 
alakítás, zavarás, keresés, felfedés, leállítás vagy megsemmisítés. 
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1. megjegyzés: Az ML4. fejezet b) pontja magában foglal: 

a) mobil gázcseppfolyósító berendezést, amely naponta min. 1000 kg gáznak a 
folyékony alakban történő előállítására alkalmas; 

b) úszóképes villamos vezetéket, amely mágneses aknák felszedésére alkalmas. 

c) Légi járművek rakétavédelmi rendszerei (AMPS). 

Megjegyzés: Az ML4. fejezet c) pontja nem vonatkozik az alábbiak mindegyikével 
rendelkező AMPS-ekre: 

a) Az alábbi rakétajelző érzékelők bármelyike: 

1. 100 és 400 nm közötti érzékelési csúcsteljesítménnyel rendelkező passzív 
érzékelők; vagy 

2. aktív pulzált doppler rakétajelző érzékelők. 

b) Ellentevékenységet generáló kiszóró rendszerek. 

c) Látható és infravörös jelet egyaránt kibocsátó világítótöltetek a föld-levegő rakéták 
eltérítésére; és 

d) "Polgári légi járműre" felszerelt AMPS, amely az alábbi jellemzők mindegyikével 
rendelkezik: 

1. az AMPS csak olyan konkrét "polgári légi járművön" működtethető, amelybe az 
adott konkrét AMPS-t beszerelték, és amely rendelkezik az alábbiak valamelyikével: 

a) polgári típusú minősítéssel; vagy 

b) azzal egyenrangú, a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet (ICAO) által 
elismert okmánnyal; 

2. az AMPS a "szoftverhez" való jogosultatlan hozzáférés megakadályozására szolgáló 
védelmet alkalmaz; és 

3. az AMPS rendelkezik olyan aktív mechanizmussal, amely megakadályozza a 
rendszer működését, ha azt eltávolították abból a "polgári légi járműből", amelyikbe 
eredetileg beszerelték. 
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V. fejezet 
(ML 5) 

Kifejezetten katonai célra tervezett tűzvezető, és kapcsolódó készültségi és riasztó 
eszközök, továbbá a kapcsolódó rendszerek, teszt és illesztő és ellentevékenység 
berendezései és a kifejezetten azokhoz tervezett részegységek és szerelvények a 

következők szerint: 

a) fegyverirányzékok, bombavető számítógépek, lövegbeállító irányzó berendezések és 
fegyverzetirányító rendszerek; 

b) célfelderítő, -megjelölő, távolságmérő, megfigyelő vagy rávezető rendszerek; 
felderítés, adatfúzió, felismerés vagy azonosítás berendezései és szenzor integrációs 
berendezések; 

c) az ML5. fejezet a) és b) pontjában meghatározott eszközök elleni ellentevékenység 
eszközei; 

Megjegyzés: Az ML5. fejezet c) pontjának alkalmazásában az ellentevékenység eszközei 
közé tartoznak a felderítő berendezések is. 

d) az ML5. fejezet a), b) vagy c) pontjában meghatározott eszközök kipróbálásához vagy 
illesztéséhez használatos berendezések, amelyeket kifejezetten e célra terveztek. 

VI. fejezet 
(ML 6) 

Szárazföldi járművek és részegységeik, a következők szerint: 

NB.: Az irányítás és navigáció eszközei vonatkozásában lásd az ML11. fejezetet. 

a) Kifejezetten katonai felhasználásra tervezett vagy arra átalakított szárazföldi 
járművek és részegységeik. 

Az ML6. fejezet a) pontja alkalmazásában a szárazföldi járművek kifejezés magában foglalja 
a pótkocsikat is. 

b) Egyéb szárazföldi járművek és részegységeik, a következők szerint: 

1. Az alábbi jellemzők mindegyikével rendelkező járművek: 

a) járművek, amelyeket a III. szint (lásd: NIJ 0108.01, 1985. szeptember, vagy a 
megfelelő nemzeti szabvány) szerinti vagy annál jobb ballisztikai védelmi képességet 
biztosító anyagokkal vagy részegységekkel gyártottak vagy láttak el; 

b) olyan hajtómű, amely egyszerre hajtja meg mindkét elülső és hátulsó kereket, az 
olyan járműveket is beleértve, amelyek teherszállítás céljára további kerekekkel 
rendelkeznek, függetlenül attól, hogy azokat meghajtják-e vagy sem; 



1110 NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY 5. szám 10 
 

c) a jármű teljes (bruttó) súlya meghaladja a 4500 kg-ot; és 

d) terepjáró használatra tervezték vagy alakították át. 

2. Az alábbi tulajdonságok mindegyikével rendelkező részegységek: 

a) kifejezetten az ML6. fejezet b)1. pontjában meghatározott járművekhez tervezték; 
és 

b) a III. szint (lásd: NIJ 0108.01, 1985. szeptember, vagy a megfelelő nemzeti 
szabvány) szerinti vagy annál jobb ballisztikai védelmi képességet biztosít. 

NB: Lásd még az ML13. fejezet a) pontját. 

1. megjegyzés: Az ML6. fejezet a) pontja magában foglalja az alábbiakat: 

a) harckocsik és más katonai fegyverzettel ellátott járművek, valamint fegyverek 
rögzítésre szolgáló előkészítéssel, vagy aknatelepítő, vagy az ML4. fejezetben 
meghatározott lőszerek indítására szolgáló eszközökkel ellátott katonai járművek; 

b) páncélozott járművek; 

c) kétéltű és mély gázló képességgel rendelkező járművek; 

d) mentő járművek, lőszer vagy fegyverrendszerek, valamint a rakomány kezelésére 
szolgáló berendezések vontatására vagy szállítására használt járművek. 

2. megjegyzés: Az ML6. fejezet a) pontjában meghatározott szárazföldi jármű kifejezetten 
katonai használatra történő átalakítása együtt jár olyan szerkezeti, elektromos vagy 
mechanikai változtatással, amely magában foglal egy vagy több kifejezetten katonai 
felhasználásra tervezett részegységet. Ilyen részegységek az alábbiak: 

a) pneumatikus kerékköpeny, amelyet kifejezetten golyóálló tulajdonsággal terveztek; 

b) az alapvető fontosságú részek páncélozott védelme (pl. üzemanyagtartály vagy 
járműkabin); 

c) különleges megerősítések fegyverzet felszereléséhez vagy rögzítéséhez; 

d) világítás elsötétítésére való alkalmasság. 

3. megjegyzés: Az ML6. fejezet nem vonatkozik az olyan polgári járművekre, amelyeket 
pénz- vagy értékszállításra terveztek vagy alakítottak át. 

4. megjegyzés: Az ML6. fejezet nem vonatkozik az olyan járművekre, amelyek megfelelnek 
az alábbi kritériumok mindegyikének: 

a) 1946 előtt gyártották; 
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b) nem rendelkeznek az EU közös katonai listáján meghatározott és 1945 után gyártott 
eszközökkel, kivéve a jármű eredeti alkatrészeinek vagy tartozékainak másolatait; és 

c) nincsenek felszerelve az ML1., ML2. vagy ML3. fejezetben meghatározott 
fegyverrel, kivéve, ha az működésképtelen és alkalmatlan lövedék kilövésére. 

 

VII. fejezet 
(ML 7) 

Vegyi vagy biológiai mérgező harcanyagok, "tömegoszlató harcanyagok", radioaktív 
anyagok, kapcsolódó berendezések, összetevők és anyagok a következők szerint: 

a) "Háborús felhasználáshoz igazított" biológiai vagy radioaktív harcanyagok, amelyek 
képesek emberekben vagy állatokban sérülést okozni, berendezésekben, növényi 
kultúrákban vagy a környezetben kárt tenni. 

b) Vegyi harcanyagok (CW), beleértve: 

1. idegrendszerre ható vegyi harcanyagok: 

a) O-alkil (legfeljebb 10 szénatomot tartalmazó lánc, beleértve a cikloalkilt) alkil 
(metil, etil, n-propil vagy izopropil) - fluorfoszfonátok, úgymint: 

Szarin (GB): O-izopropil-metil-fluorfoszfonát (CAS 107-44-8); és 

Szomán (GD): O-pinakolil-metil-fluorfoszfonát (CAS 96-64-0); 

b) O-alkil (legfeljebb 10 szénatomot tartalmazó lánc, beleértve a cikloalkilt) N,N-
dialkil (metil, etil, n-propil vagy izopropil) amino-ciánfoszfátok, úgymint: 

Tabun (GA): O-etil N,N-dimetilamino-cianfoszfát (CAS 77-81-6); 

c) O-alkil (H vagy legfeljebb 10 szénatomot tartalmazó lánc, beleértve a cikloalkilt), 
S-2-dialkil (metil, etil, n-propil vagy izopropil)-aminoetil alkil (metil, etil, n-propil 
vagy izopropil) foszfonotiolátok és megfelelő alkilált és protonált sók, úgymint: 

VX: O-etil S-2-diizopropilaminoetil metiltiolfoszfonát (CAS 50782-69-9); 

2. hólyaghúzó vegyi harcanyagok: 

a) kénmustárok, úgymint: 

1. 2-klóretil-klórmetilszulfid (CAS 2625-76-5); 

2. bisz(2-klóretil)szulfid (CAS 505-60-2); 

3. bisz(2-klóretiltio)metán (CAS 63869-13-6); 



1112 NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY 5. szám 12 
 

4. 1,2-bisz(2-klóretiltio)etán (CAS 3563-36-8); 

5. 1,3-bisz(2-klóretiltio)-n-propán (CAS 63905-10-2); 

6. 1,4-bisz(2-klóretiltio)-n-bután (CAS 142868-93-7); 

7. 1,5-bisz(2-klóretiltio)-n-pentán (CAS 142868-94-8); 

8. bisz(2-klóretil-tiometil)éter (CAS 63918-90-1); 

9. bisz(2-klóretil-tioetil)éter (CAS 63918-89-8); 

b) hólyaghúzó harci gázok (luizitok), úgymint: 

1. 2-klórvinil-arzindiklorid (CAS 541-25-3); 

2. trisz(2-klórvinil)arzin (CAS 40334-70-1); 

3. bisz(2-klórvinil)arzinklorid (CAS 40334-69-8); 

c) nitrogénmustárok, úgymint: 

1. HN1: bisz(2-klóretil)etilamin (CAS 538-07-8); 

2. HN2: bisz(2-klóretil)metilamin (CAS 51-75-2); 

3. HN3: trisz(2-klóretil)amin (CAS 555-77-1); 

3. cselekvőképességet akadályozó vegyi harcanyagok, úgymint: 

a) 3-kvinuklidinil-benzilát (BZ) (CAS 6581-06-2); 

4. lombtalanító (defoliáns) vegyi harcanyagok, úgymint: 

a) butil 2-klóro-4-fluorofenoxiacetát (LNF); 

b) 2,4,5-triklórfenoxi ecetsav (CAS 93-76-5) keverve 2,4-diklórfenoxi ecetsavval (CAS 94-
75-7) (Agent Orange (CAS 39277-47-9)); 

c) CW bináris prekurzorok és kulcs prekurzorok a következők szerint: 

1. alkil (metil, etil, n-propil vagy izopropil foszfonil-difluorid, mint 

DF: metil-foszfonil-difluorid (CAS 676-99-3); 

2. o.-alkil (amelyben a H egyenlő vagy kevesebb, mint C10, beleértve a cikloalkilt) O-2-
dialkil (metil, etil, n-propil vagy izopropil) aminoetil alkil (metil, etil, n-propil vagy izopropil) 
foszfonitok és megfelelő alkilált és protonált sók, úgymint: 

QL: O-etil O-2-diizopropilamino-etil-metilfoszfonit (CAS 57856-11-8); 
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3. klórszarin: O-izopropil-metilklórfoszfonát (CAS 1445-76-7); 

4. klórszomán: O-pinakolil-etilklórfoszfonát (CAS 7040-57-5). 

d) "Tömegoszlató anyagok", aktív összetevőkből álló vegyi anyagok és azok 
kombinációi, beleértve: 

1. α-bromofenilacetonitril, (α-bromobenzil-cianid) (CA) (CAS 5798-79-8); 

2. [(2-klórfenil) metilén] propándinitril, (o-klórbenzilidénmalononitril) (CS) (CAS 2698-41-
1); 

3. 2-klór-1-feniletanon, fenacil-klorid (ω-klóracetofenon) (CN) (CAS 532-27-4); 

4. dibenz-(b,f)-1,4-oxazepin (CR) (CAS 257-07-8); 

5. 10-klór-5,10-dihidrofenarzin, (fenarzin klorid), (Adamzit), (DM) (CAS 578-94-9); 

6. N-Nonanoylmorfolin, (MPA) (CAS 5299-64-9) 

1. megjegyzés: Az ML7. fejezet d) pontja nem vonatkozik azokra a "tömegoszlató 
harcanyagokra", amelyek kiszerelése egyedi és személyes önvédelemre szolgál. 

2. megjegyzés: Az ML7. fejezet d) pontja nem vonatkozik az élelmiszertermelési és 
gyógyászati célokra azonosított és csomagolt aktív összetevőkből álló vegyi 
anyagokra és azok kombinációira. 

e) A következőkben felsoroltak bármelyikének és a kimondottan azokhoz tervezett 
részegységek szétterítésére tervezett vagy átalakított, kifejezetten katonai felhasználásra 
tervezett vagy átalakított berendezések: 

1. az ML7. fejezet a), b) vagy d) pontjaiban meghatározott anyagok; vagy 

2. az ML7. fejezet c) pontja alatt felsorolt prekurzorokból készült vegyi harcanyagok. 

f) Kifejezetten katonai felhasználásra tervezett vagy átalakított védelmi és mentesítő 
berendezések, részegységek és vegyi keverékek a következők szerint: 

1. az ML7. fejezet a), b) vagy d) pontjában felsorolt anyagok elleni védelem céljára 
tervezett vagy átalakított berendezések és a kifejezetten azokhoz tervezett 
részegységek; 

2. az ML7. fejezet a) vagy b) pontja alatt felsorolt anyagokkal szennyezett 
létesítmények vegyi mentesítésére tervezett vagy átalakított berendezések és azok 
részegységei; 

3. kifejezetten az ML7. fejezet a) vagy b) pontja alatt felsorolt anyagokkal szennyezett 
létesítmények mentesítésére kifejlesztett vagy előállított vegyi keverékek. 
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Megjegyzés: Az ML7. fejezet f) 1. alpontja magában foglalja a következőket: 

a) a kifejezetten nukleáris, biológiai és vegyi szűrésre tervezett, vagy átalakított 
légkondicionáló berendezések; 

b) védőruházat. 

NB: A polgári gázálarcok, védő- és fertőtlenítő felszerelésekről további 
részletek a kettős felhasználású termékek és technológiák uniós jegyzékének 
1A004. pontjában is találhatók. 

g) Az ML7. fejezet a), b) vagy d) pontjában meghatározott harcanyagok felderítésére 
vagy azonosítására tervezett vagy átalakított, kifejezetten katonai felhasználásra 
tervezett vagy átalakított berendezések továbbá kifejezetten az azokhoz tervezett 
részegységek. 

Megjegyzés: Az ML7. fejezet g) pontja nem vonatkozik a személyi sugárzásmérő 
doziméterekre. 

NB: Lásd még a kettős felhasználású termékek és technológiák uniós jegyzékének 1A004. 
pontját. 

h) A kifejezetten az ML7. fejezet b) pontjában meghatározott vegyi harcanyagok 
érzékelésére vagy azonosítására tervezett vagy feldolgozott "biopolimerek" és az ezek 
előállításához használt specifikus sejtkultúrák. 

i) Vegyi harcanyagok semlegesítésére vagy lebontására szolgáló "biokatalizátorok" és 
azok biológiai rendszerei a következők szerint: 

1. a kifejezetten az ML7. fejezet b) pontjában meghatározott vegyi harcanyagok 
semlegesítésére és lebontására tervezett "biokatalizátorok", amelyek a biológiai rendszerek 
irányított laboratóriumi szelekciója, vagy genetikai manipulációja eredményeként jönnek 
létre; 

2. biológiai rendszerek, amelyek tartalmazzák az ML7. fejezet i) pontjának 1. alpontjában 
meghatározott "biokatalizátorok" előállításához szükséges specifikus genetikai információt az 
alábbiak szerint: 

a) "expressziós vektorok"; 

b) vírusok; 

c) sejtkultúrák. 

1. megjegyzés: Az ML7. fejezet b) és d) pontjai nem vonatkoznak a következőkre: 

a) cianogén-klorid (CAS 506-77-4); Lásd a kettős felhasználású termékek és 
technológiák uniós jegyzékének 1C450.a.5. pontját. 

b) hidrogén-cianid (CAS 74-90-8); 
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c) klór (CAS 7782-50-5); 

d) karbonil klorid (foszgén) (CAS 75-44-5); Lásd a kettős felhasználású termékek és 
technológiák uniós jegyzékének 1C450.a.4. pontját. 

e) difoszgén (triklórmetil-klórformiát) (CAS 503-38-8); 

f) xylyl bromide, ortho: (CAS 89-92-9), meta: (CAS 620-13-3), para: (CAS 104-81-4); 

g) benzil-bromid (CAS 100-39-0); 

h) benzil-jodid (CAS 620-05-3); 

i) brómaceton (CAS 598-31-2); 

j) cianogén-bromid (CAS 506-68-3); 

k) bróm metil-etil-keton (CAS 816-40-0); 

l) klóraceton (CAS 78-95-5); 

m) etil-jódacetát (CAS 623-48-3); 

n) jódaceton (CAS 3019-04-3); 

o) klórpikrin (CAS 76-06-2). Lásd a kettős felhasználású termékek és technológiák 
uniós jegyzékének 1C450.a.7. pontját. 

2. megjegyzés: Az ML7. fejezet h) pontjában és i) pontjának 2. alpontjában meghatározott 
sejtkultúrák és biológiai rendszerek kizárólagosak és ezek az alpontok nem vonatkoznak a 
polgári célt szolgáló sejtekre vagy biológiai rendszerekre, amelyeket például a 
mezőgazdaságban, gyógyszeriparban, egészségügyben, állatgyógyászatban, 
környezetvédelemben, hulladék feldolgozásban vagy élelmiszeriparban alkalmaznak. 

VIII. fejezet 
(ML 8) 

"Energiahordozó anyagok" és kapcsolódó összetevők, a következők szerint: 

1. NB: Lásd még a kettős felhasználású termékek és technológiák uniós jegyzékének 1C011. 
pontját. 

2. NB: Töltetekért és eszközökért lásd az ML4. pontot, valamint a kettős felhasználású 
termékek és technológiák uniós jegyzékének 1A008. pontját 

Technikai megjegyzés 

1. Az ML8. fejezet alkalmazásában a keverék két vagy több anyag összetételét jelenti, 
amelyek közül legalább az egyik az ML8. pontban szerepel. 
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2. Ez a lista az ML8. pontban szereplő minden anyagra vonatkozik, még akkor is, ha nem a 
feltüntetett alkalmazásra szolgál (pl. a TAGN főképpen robbanóanyagként használatos, de 
üzemanyagként vagy oxidálószerként is ismert). 

a) "Robbanóanyagok" és azok keverékei: 

1. ADNBF (aminodinitrobenzofuroxan vagy 7-amino-4,6-dinitrobenzofurazán-1-oxide) (CAS 
97096-78-1); 

2. BNCP [cisz-bisz (5-nitrotetrazolato) tetra amin-kobalt (III) perklorát] (CAS 117412-28-9); 

3. CL-14 (diamino dinitrobenzofuroxan vagy 5,7-diamino-4,6-initrobenzofurazán-1-oxid) 
(CAS 117907-74-1); 

4. CL-20 (HNIW vagy hexanitrohexaazaisowurtzitane) (CAS 135285-90-4); CL-20 klatrátjai 
(lásd még VIII. fejezet g) "Perkurzorok" 3. és 4. alpontjait); 

5. CP [2-(5-cianotetrazoláto) penta amin-kobalt (III) perklorát] (CAS 70247-32-4); 

6. DADE (1,1-diamino-2,2-dinitroetilén, FOX7) (CAS 145250-81-3); 

7. DATB (diaminotrinitrobenzol) (CAS 1630-08-6); 

8. DDFP (1,4-dinitrodifurazanopiperazin); 

9. DDPO (2,6-diamino-3,5-dinitropirazin-1-oxid, PZO) (CAS 194486-77-6); 

10. DIPAM (3,3′-diamino-2,2′,4,4′,6,6′-hexanitrobiphenyl vagy dipicramide)(CAS 17215-44-
0); 

11. DNGU (DINGU vagy dinitroglikoluril) (CAS 55510-04-8); 

12. furazanok a következők szerint: 

a) DAAOF (diaminoazoxifurazan); 

b) DAAzF (diaminoazofurazan) (CAS 78644-90-3); 

13. HMX és változatai az alábbiak szerint: 

a) HMX (ciklotetrametilén-tetranitramin, oktahidro-1,3,5,7-tetranitro-1,3,5,7-
tetrazokin, 1,3,5,7-tetranitro-1,3,5,7-tetraza-cikloktán, oktogén) (CAS 2691-41-0); 

b) HMX difluoroaminált analógjai; 

c) K-55 (2,4,6,8-tetranitro-2,4,6,8-tetraazabiciklo [3,3,0]-oktanon-3, 
tetranitroszemiglikouril vagy keto-biciklikus HMX) (CAS 130256-72-3); 

14. HNAD (hexanitroadamantán) (CAS 143850-71-9); 
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15. HNS (hexanitrosztilbén) (CAS 20062-22-0); 

16. imidazolok, a következők szerint: 

a) BNNII [oktahidro-2,5-bisz(nitroimino)imidazo (4,5-d)imidazol]; 

b) DNI (2,4-dinitroimidazole) (CAS 5213-49-0); 

c) FDIA (1-fluoro-2,4-dinitroimidazol); 

d) NTDNIA [N-(2-nitrotriazolo)-2,4-dinitroimidazol]; 

e) PTIA (1-pikril-2,4,5-trinitroimidazol); 

17. NTNMH [1-(2-nitrotriazolo)-2-dinitrometilén hidrazin]; 

18. NTO (ONTA vagy 3-nitro-1,2,4-triazol-5-on) (CAS 932-64-9); 

19. polinitrokubánok több mint négy nitro csoporttal; 

20. PYX [2,6-Bisz(pikrilamino)-3,5-dinitropiridin] (CAS 38082-89-2); 

21. RDX és változatai: 

a) RDX (ciklotrimetilén-trinitramin, ciklonit, T4, hexahidro-1,3,5- trinitro-1,3,5-
triazin, 1,3,5-trinitro-1,3,5-triaza-ciklohexén, hexogén) (CAS 121-82-4); 

b) Keto-RDX (K-6 vagy 2,4,6-trinitro-2,4,6-triazaciklohexanon) (CAS 115029-35-1); 

22. TAGN (triamino-guanidin-nitráte) (CAS 4000-16-2); 

23. TATB (triamino-trinitrobenzol) (CAS 3058-38-6) (lásd még a VIII. fejezet g) 
"Prekurzorok" 7. alpontját); 

24. TEDDZ [3,3,7,7-tetrabisz(difluoroamine) oktahidro-1,5-dinitro-1,5-diazocin]; 

25. tetrazolok a következők szerint: 

a) NTAT (nitrotriazol aminotetrazol); 

b) TNT [1-N-(2-nitrotriazolo)-4-nitrotetrazol]; 

26. tetril (trinitrofenil-metilnitramin) (CAS 479-45-8); 

27. TNAD (1,4,5,8-tetranitro-1,4,5,8-tetraazadekalin) (CAS 135877-16-6) (lásd még a VIII. 
fejezet g) "Prekurzorok" 6. alpontját); 

28. TNAZ (1,3,3-trinitroazetidin) (CAS 97645-24-4) (lásd még a VIII. fejezet g) 
"Prekurzorok" 2. alpontját); 
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29. TNGU (SORGUYL vagy tetranitroglikoluril) (CAS 55510-03-7); 

30. TNP (1,4,5,8-tetranitro-piridazino[4,5-d] piridazin) (CAS 229176-04-9); 

31. triazinok a következők szerint: 

a) DNAM (2-oxi-4,6-dinitroamino-s-triazin) (CAS 19899-80-0); 

b) NNHT (2-nitroimino-5-nitro-hexahidro-1,3,5-triazin) (CAS 130400-13-4); 

32. triazolok a következők szerint: 

a) 5-azido-2-nitrotriazol; 

b) ADHTDN (4-amino-3,5-dihidrazino-1,2,4-triazol dinitramid) (CAS 1614-08-0); 

c) ADNT (1-amino-3,5-dinitro-1,2,4-triazol); 

d) BDNTA ([bisz-dinitrotriazol]amin); 

e) DBT (3,3′-dinitro-5,5-bi-1,2,4-triazol) (CAS 30003-46-4); 

f) DNBT (dinitrobisztriazol) (CAS 70890-46-9); 

g) NTDNT [1-N-(2-nitrotriazolo) 3,5-dinitrotriazol]; 

h) PDNT (1-pikril-3,5-dinitrotriazol); 

i) TACOT (tetranitrobenzotriazolobenzotriazol) (CAS 25243-36-1); 

33. az ML8. fejezet a) pontja alatt fel nem sorolt robbanóanyagok, amelyek a következő 
jellemzők bármelyikével rendelkeznek: 

a) maximális sűrűségnél a 8700 m/s értéket meghaladó detonációs sebesség; vagy 

b) a 34 Gpa (340 kbar) értéket meghaladó detonációs nyomás; 

34. az ML8. fejezet a) pontja alatt fel nem sorolt szerves robbanóanyagok, amelyek a 
következő jellemzők mindegyikével rendelkeznek: 

a) a detonációs nyomás eléri vagy meghaladja a 25 Gpa (250 kbar) értéket; valamint 

b) 523°K (250 °C) vagy magasabb hőmérsékletnél 5 percnyi vagy hosszabb 
időtartamig stabilak maradnak. 

b) "Hajtóanyagok": 

1. az ENSZ "UN 1.1" osztályába tartozó bármely szilárd "hajtóanyag", amelynek elméleti 
specifikus impulzusa (szabványos feltételek között) több mint 250 másodperc a nem fémezett, 
vagy több mint 270 másodperc az alumíniumozott kompozíciók esetében; 
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2. az ENSZ "UN 1.3." osztályába tartozó bármely szilárd "hajtóanyag", amelynek elméleti 
specifikus impulzusa (szabványos feltételek között) több mint 230 másodperc a nem 
halogénezett, 250 másodperc a nem fémes kompozíciók, és 266 másodperc a fémes 
kompozíciók esetében; 

3. "hajtóanyagok", amelyek erőállandója nagyobb, mint 1200 kJ/kg; 

4. "hajtóanyagok", amelyek 38 mm/s stabil egyenes vonalú égési sebességet képesek 
fenntartani szabványos feltételek között (késleltetett egyes szál formájában mérve) 68,9 bar 
(6,89 MPa) nyomáson és 294 K (21 °C) hőmérsékleten; 

5. elasztomerrel módosított, öntött, kétbázisú "hajtóanyag" (EMCDB), amelynek 
nyújthatósága maximális nyomáson, 233 K (– 40 °C) hőmérsékleten az 5 %-ot meghaladja; 

6. bármely egyéb "hajtóanyag", amely az ML8. fejezet a) pontja alatt meghatározott 
összetevőt tartalmaz; 

7. Az EU közös katonai listájában máshol nem említett, kifejezetten katonai felhasználásra 
tervezett "hajtóanyagok". 

c) "Pirotechnikai eszközök", üzemanyagok és kapcsolódó összetevőik a következők 
szerint és azok keverékei: 

1. kifejezetten katonai célra kifejlesztett repülőgép-üzemanyagok; 

Megjegyzés: Az ML8. fejezet c) pontjának 1. alpontjában felsorolt repülőgép-üzemanyagok 
végtermékek, nem összetevők. 

2. Alane (alumínium hidrid) (CAS 7784-21-6); 

3. karboránok; dekaboránok (CAS 17702-41-9); pentaboránok (CAS 19624-22-7 és 18433-
84-6) és azok származékai; 

4. hidrazin és származékai, (lásd még az ML8. fejezet d) pontjának (oxidáló hidrazin 
származékok) 8. és 9. alpontját): 

a) hidrazin (CAS 302-01-2) 70 % és magasabb koncentrációban; 

b) monometil hidrazin (CAS 60-34-4); 

c) szimmetrikus dimetil hidrazin (CAS 540-73-8); 

d) nem-szimmetrikus dimetil hidrazin (CAS 57-14-7); 

Megjegyzés: Az ML8. fejezet c) pontjának 4. a) alpontja a kifejezetten korrózió csökkentésére 
szolgáló hidrazin "keverékekre" nem vonatkozik. 
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5. fémes üzemanyagok részecske formában, amelyek lehetnek gömbszerűek, atomizáltak, 
szferoidok, pikkelyesek vagy őröltek, melyek legalább 99 %-ot tartalmaznak az alábbi 
anyagok bármelyikéből: 

a) a következő fémek és azok keverékei: 

1. berillium (CAS 7440-41-7) 60 µm-nél kisebb részecskemérettel; 

2. vaspor (CAS 7439-89-6) 3 µm vagy kisebb részecskemérettel vasoxidból 
hidrogénnel végzett redukciós gyártással előállítva; 

b) az alábbi összetevőket tartalmazó keverékek: 

1. cirkónium (CAS 7440-67-7), magnézium (CAS 7439-95-4) vagy ezek ötvözetei 60 
µm-nél kisebb részecskemérettel; vagy 

2. bór (CAS 7440-42-8) vagy bór-karbid (CAS 12069-32-8) üzemanyagok 85 %-os 
vagy magasabb tisztasággal és 60 µm-nél kisebb részecskemérettel; 

1. megjegyzés: Az ML8. fejezet c) pontjának 5. alpontját a robbanóanyagokra és 
üzemanyagokra alkalmazni kell, függetlenül attól, hogy a fémeket vagy ötvözeteket 
alumíniumba, magnéziumba, cirkóniumba vagy berilliumba kapszulázták-e. 

2. megjegyzés: Az ML8. fejezet c) pontjának 5. b) alpontja csak a részecske formában 
lévő fémes üzemanyagokra vonatkozik abban az esetben, ha azokat más anyagokkal 
összekeverik olyan katonai célú keverékek előállítása érdekében, mint például a 
folyékony, sűrű szuszpenziójú hajtóanyagok, a szilárd hajtóanyagok és a pirotechnikai 
keverékek. 

3. megjegyzés: Az ML8. fejezet c) pontjának 5. b) 2. alpontja a bór-10-zel dúsított 
bórra és bórkarbidra (20 %-nál magasabb bór-10 tartalommal) nem vonatkozik. 

6. kifejezetten lángszórókban vagy gyújtóbombákban történő felhasználáshoz összeállított, 
szénhidrogén üzemanyagoknál alkalmazott "sűrítőket", pl. fém sztearátokat vagy palmátokat 
(pl. octal (CAS 637-12-7)), valamint M1, M2, és M3 sűrítőket tartalmazó katonai anyagok; 

7. perklorátok, klorátok és kromátok, fémporral, vagy más nagy hatóerejű üzemanyag 
adalékokkal; 

8. gömbösített alumíniumpor (CAS 7429-90-5) 60 µm vagy kisebb részecskemérettel, 
legalább 99 %-os alumínium tartalmú anyagból; 

9. titánium szubhidrid (TiHn), amelynek sztöchiometriai egyenértéke n = 0,65–1,68. 

d) A következő oxidánsok és azok keverékei: 

1. ADN (ammónium dinitramid vagy SR 12) (CAS 140456-78-6); 

2. AP (ammónium perklorát) (CAS 7790-98-9); 
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3. fluorgáznak a következőkben felsoroltak valamelyikével alkotott elegyei: 

a) egyéb halogének; 

b) oxigén; vagy 

c) nitrogén; 

1. megjegyzés: Az ML8. fejezet d) pontjának 3. alpontja nem vonatkozik a klór-
trifluoridra (CAS 7790-91-2). 

2. megjegyzés: Az ML8. fejezet d) pontjának 3. alpontja nem vonatkozik a gázállapotú 
nitrogén-trifluoridra (CAS 7783-54-2). 

4. DNAD (1,3-dinitro-1,3-diazetidin) (CAS 78246-06-7); 

5. HAN (hidroxil-ammónium-nitrát) (CAS 13465-08-2); 

6. HAP (hidroxil-ammónium-perklorát) (CAS 15588-62-2); 

7. HNF (hidrazinium nitroformát) (CAS 20773-28-8); 

8. hidrazin nitrát (CAS 37836-27-4); 

9. hidrazin perklorát (CAS 27978-54-7); 

10. folyékony oxidáló szerek, gátolt vörösfüstös salétromsavból (IRFNA) (CAS 8007-58-7) 
összeállítva, vagy azt tartalmazva. Megjegyzés: 

Megjegyzés: Az ML8. fejezet d) pontjának 10. alpontja a nem gátolt vörösfüstös 
salétromsavra nem vonatkozik. 

e) Kötőanyagok, lágyítók, monomerek és polimerek a következők szerint: 

1. AMMO (azidometilmetiloxetán és annak polimerjei) (CAS 90683-29-7) (lásd még az ML8. 
fejezet g) pontjának ("Prekurzorok") 1. alpontját); 

2. BAMO (bisazidometiloxetán és annak polimerjei) (CAS 17607-20-4) (lásd még az ML8. 
fejezet g) pontjának ("Prekurzorok") 1. alpontját); 

3. BDNPA [bis (2,2-dinitropropil)acetal] (CAS 5108-69-0); 

4. BDNPF [bis (2,2-dinitropropil)formal] (CAS 5917-61-3); 

5. BTTN (butanetrioltrinitrate) (CAS 6659-60-5) (lásd még az ML8. fejezet g) pontjának 
("Prekurzorok") 8. alpontját); 
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6. kifejezetten katonai felhasználásra kifejlesztett és a következők közül bármelyiket 
tartalmazó energetikai monomerek, lágyítók vagy polimerek: 

a) nitrocsoportok; 

b) azidocsoportok; 

c) nitrát-csoportok; 

d) nitraza-csoportok; vagy 

e) difluoroamino csoportok; 

7. FAMAO (3-difluoroaminometil-3-azidometil oxetane) és annak polimerjei; 

8. FEFO [bisz-(2-fluoro-2,2-dinitroetil) formal] (CAS 17003-79-1); 

9. FPF-1 (poly-2,2,3,3,4,4-hexafluoropentane-1,5-diol formal) (CAS 376-90-9); 

10. FPF-3 (poly-2,4,4,5,5,6,6-heptafluoro-2-tri-fluorometil-3-oxaheptane 1,7-diol formal); 

11. GAP (glicidilazid polimer) (CAS 143178-24-9) és annak származékai; 

12. HTPB (hidroxil végződésű polibutadién) egy hidroxil viszonyszámmal, amely egyenlő 
vagy nagyobb, mint 2,2 és egyenlő vagy kisebb, mint 2,4, 0,77 meq/g-nál kisebb hidroxil 
értékkel, amelynek viszkozitása kevesebb, mint 47 poise 30 °C hőmérsékleten (CAS 69102-
90-5); 

13. kevesebb mint 10000 molekula súlyú, alkohol-funkciós csoportot tartalmazó 
poli(epiklórhidrin) a következők szerint: 

a) poli(epiklórhidrindiol); 

b) poli(epiklórhidrintriol); 

14. NENA-k (nitratoetilnitramin elegyek) (CAS 17096-47-8, 85068-73-1, 82486-83-7, 82486-
82-6 és 85954-06-9); 

15. PGN [poli-GLYN, poliglicidilnitrát vagy poli(nitratometil oxirane)] (CAS 27814-48-8); 

16. poli-NIMMO (poli nitratometilmetiloxetán) vagy poli-NMMO [poli(3-Nitratometil-3-
metiloxetane)] (CAS 84051-81-0); 

17. polinitro-orto-karbonátok; 

18. TVOPA [1,2,3-trisz(1,2-bis((difluoroamino))etoxi) propán vagy trisz vinoxi propán 
melléktermék] (CAS 53159-39-0). 
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f) "Adalékanyagok" a következők szerint: 

1. lúgos réz-szalicilát (CAS 62320-94-9); 

2. BHEGA [bis-(2-hidroxietil) glikolamid] (CAS 17409-41-5); 

3. BNO (butadién-nitril-oxid); 

4. ferrocén származékok a következők szerint: 

a) butacén (CAS 125856-62-4); 

b) katocén (2,2-bis-etilferrocenil propán) (CAS 37206-42-1); 

c) ferrocén-karboxilsavak, beleértve az alábbiakat: 

ferrocén-karboxilsav (CAS 1271-42-7) 

1,1′-ferrocén-dikarboxilsav (CAS 1293-87-4); 

d) n-butil-ferrocén (CAS 31904-29-7); 

e) más polimer ferrocén származékok mellékterméke; 

5. ólom-béta-reszorcilát (CAS 20936-32-7); 

6. ólom-citrát (CAS 14450-60-3); 

7. béta-reszorcilátok vagy szalicilátok ólom-réz kelátjai (CAS 68411-07-4); 

8. ólom-malát (CAS 19136-34-6); 

9. ólom-szalicilát (CAS 15748-73-9); 

10. ólom-sztanát (CAS 12036-31-6); 

11. MAPO [tris-1-(2-methyl)aziridinil foszfin-oxid] (CAS 57-39-6) BOBBA8 [bis(2-methyl 
aziridinil) 2-(2-hydroxypropanoxy) propylamino foszfin-oxid]; és más MAPO származékok; 

12. metil BAPO [bisz(2-metil aziridinil) metilamino foszfin-oxid] (CAS 85068-72-0); 

13. N-metil-p-nitroanilin (CAS 100-15-2); 

14. 3-nitraza-1,5-pentán diizocianát (CAS 7406-61-9); 

15. fémorganikus csatlakozó anyagok a következők szerint: 

a) neopentil[diallil]oxi, tri[dioktil]foszfát-titanát (CAS 103850-22-2) szintén ismert 
mint titánium IV, 2,2 [bisz 2-propenolát-metil, butanolát, trisz (dioktil) foszfát] (CAS 
110438-25-0); vagy LICA 12 (CAS 103850-22-2); 
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b) titánium IV, [(2-propenolát-1) metil, n-propanolátmetil] butanolát-1, trisz[dioktil] 
pirofoszfát vagy KR3538; 

c) titánium IV, [(2-propenolát-1)metil, n-propanolátmetil] butanolát-1, trisz 
(dioktil)foszfát; 

16. policián-difluor-aminoetilénoxid; 

17. polifunkcionális aziridin-amidok: izoftalikus, trimezikus (BITA vagy butilén imin-
trimezamid), izocianursavas vagy trimetiládos gerincstruktúrával és 2-metil vagy 2-etil 
helyettesítőkkel az aziridin gyűrűben; 

18. propilén-imin (2-metilaziridin) (CAS 75-55-8); 

19. nagyfinomságú vasoxid (Fe2O3) (CAS 1317-60-8) 250 m2/g-ot meghaladó fajlagos 
felülettel és 3,0 nm vagy annál kisebb átlagos részecskemérettel; 

20. TEPAN (tetraetilén-pentaaminakrilonitril) (CAS 68412-45-3); cianoetilénezett poliaminok 
és azok sói; 

21. TEPANOL (tetraetilén-pentaaminakrilonitril-glicidol) (CAS 68412-46-4); glicidollal 
cianoetilénezett poliaminok és azok sói; 

22. TPB (trifenil bizmut) (CAS 603-33-8). 

g) "Prekurzorok" a következők szerint: 

NB: Az ML8. fejezet g) pontjában a hivatkozások az ezen anyagokból készült, meghatározott 
"Energiahordozó anyagok"-ra vonatkoznak: 

1. BCMO (diklórmetiloxetanon) (CAS 142173-26-0) (lásd még az ML8. fejezet e) pontjának 
1. és 2. alpontját); 

2. dinitroazetidin-t-butil só (CAS 125735-38-8) (lásd még az ML8. fejezet a) pontjának 28. 
alpontját); 

3. HBIW (hexabenzil-hexa-aza-izowurtzitán) (CAS 124782-15-6) (lásd még az ML8. fejezet 
a) pontjának 4. alpontját); 

4. TAIW (tetraacetil-dibenzil-hexa-aza-izowurtzitane) (lásd még az ML8. fejezet a) pontjának 
4. alpontját) (CAS 182763-60-6); 

5. TAT (1,3,5,7 tetraacetil-1,3,5,7,-tetraaza ciklo-oktán) (CAS 41378-98-7) (lásd még az 
ML8. fejezet a) pontjának 13. alpontját); 

6. 1,4,5,8-tetraazadekalin (CAS 5409-42-7) (lásd még az ML8. fejezet a) pontjának 27. 
alpontját); 

7. 1,3,5-triklórbenzol (CAS 108-70-3) (lásd még az ML8. fejezet a) pontjának 23. alpontját); 
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8. 1,2,4-trihidroxibután (1,2,4-butanetriol) (CAS 3068-00-6) (lásd még az ML8. fejezet e) 
pontjának 5. alpontját). 

1. megjegyzés: Az ML8. fejezet nem vonatkozik az alábbi anyagokra, kivéve, ha elegyet 
alkotnak, vagy keverve vannak az ML8. fejezet a) pontjában meghatározott "energiahordozó 
anyagokkal", vagy az ML8. fejezet c) pontjában meghatározott fémporokkal: 

a) ammónium-pikrát (CAS 131-74-8); 

b) fekete lőpor; 

c) hexanitrodifenilamin (CAS 131-73-7); 

d) difluór-amin (CAS 10405-27-3); 

e) nitrokeményítő (CAS 9056-38-6); 

f) káliumnitrát (CAS 7757-79-1); 

g) tetranitronaftalin; 

h) trinitroanisol; 

i) trinitronaftalin; 

j) trinitroxilén; 

k) N-pirrolidinon; 1-metil-2-pirrolidinon (CAS 872-50-4); 

l) dioktil-malát (CAS 142-16-5); 

m) etil-hexil-akrilát (CAS 103-11-7); 

n) tri-etil-alumínium (TEA) (CAS 97-93-8), trimetilalumínium (TMA) (CAS 75-24-1), 
és a lítium, nátrium, magnézium, cink vagy bór egyéb öngyulladó-fém alkiljai vagy 
ariljai; 

o) nitrocellulóz (CAS 9004-70-0); 

p) nitroglicerin (vagy glicerol-trinitrát, trinitroglicerin) (NG) (CAS 55-63-0); 

q) 2,4,6-trinitrotoluol (TNT) (CAS 118-96-7); 

r) etilén-diamin-dinitrát (EDDN) (CAS 20829-66-7); 

s) penta-eritritol-tetranitrát (PETN) (CAS 78-11-5); 

t) ólomazid (CAS 13424-46-9), normál ólomstifnát (CAS 15245-44-0) és lúgos 
ólomstifnát (CAS 12403-82-6), valamint primer robbanóanyagok és élesítő elegyek, 
amelyek azidokat vagy azid komplex vegyületeket tartalmaznak; 
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u) trietilén-glikol-dinitrát (TEGDN) (CAS 111-22-8); 

v) 2,4,6-trinitro-reszorcinol (stifnát sav) (CAS 82-71-3); 

w) dietil-difenil karbamid (CAS 85-98-3); dimetil-difenil karbamid (CAS 611-92-7); 
metil-etil-difenil karbamid (centralitok); 

x) N,N-difenil karbamid (nem szimmetrikus difenil karbamid) (CAS 603-54-3); 

y) metil-N,N-difenil karbamid (metil nem szimmetrikus difenil karbamid) (CAS 
13114-72-2); 

z) etil-N,N-difenil karbamid (etil nem szimmetrikus difenilkarbamid) (CAS 64544-71-
4); 

aa) 2-nitro-difenil-amin (2-NDPA) (CAS 119-75-5); 

bb) 4-nitro-difenil-amin (4-NDPA) (CAS 836-30-6); 

cc) 2,2-dinitro-propanol (CAS 918-52-5); 

dd) nitroguanidin (CAS 556-88-7) (lásd a kettős felhasználású termékek és 
technológiák uniós jegyzékének C011. d) alpontját). 

2. megjegyzés: Az ML8. fejezet nem vonatkozik az ammónium-perklorátra (az ML8. fejezet 
d) pontjának 2. alpontja) és az NTO-ra (az ML8. fejezet a) pontjának 18. alpontja), 
amennyiben az kifejezetten polgári felhasználású gázfejlesztő készülékekhez van kialakítva 
vagy előállítva és teljesíti az alábbi kritériumok mindegyikét: 

a) elegyet alkot vagy keverve van nem aktív, hőre keményedő kötőanyaggal vagy 
lágyítószerrel; 

b) az ammónium-perklorát (az ML8. fejezet d) pontjának 2. pontja) aránya legfeljebb 80 % az 
aktív anyag tömegéhez képest; 

c) az NTO (az ML8. fejezet a) pontjának 18. alpontja) tömege 4 g vagy annál kisebb; és 

d) saját tömege kevesebb mint 250 g. 

IX. fejezet 
(ML 9) 

Hadihajók (felszíni vagy víz alatti), különleges tengerészeti berendezések, tartozékok, 
alkatrészek és egyéb vízfelszíni járművek a következők szerint: 

NB: Irányítási és navigációs berendezések tekintetében lásd az ML11. pontot. 
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a) vízi járművek és alkatrészek a következők szerint: 

1. kifejezetten katonai felhasználásra tervezett vagy átalakított (felszíni vagy víz alatti) vízi 
járművek, függetlenül a jelenlegi műszaki állapottól vagy működési feltételektől, és attól, 
hogy rendelkeznek-e fegyverzethordozó rendszerekkel vagy páncélzattal, valamint az ilyen 
vízi járművek úszótestei vagy azok részei, és kifejezetten katonai felhasználásra tervezett 
alkatrészei; 

2. az ML9. fejezet a) pontjának 1. alpontjában meghatározottaktól eltérő felszíni vízi 
járművek, amelyek a következők bármelyikével rendelkeznek, a járműre rögzítve vagy abba 
beépítve: 

a) az ML1. pontban meghatározott, 12,7 mm vagy annál nagyobb kaliberű automata 
fegyverek, vagy az ML2., az ML4., az ML12. vagy az ML19. pontban meghatározott 
fegyverek, vagy ezeknek a fegyvereknek a "rögzítési" vagy felfüggesztési pontjai; 

Műszaki megjegyzés: 

A "rögzítés(i pontok)" a fegyverek rögzítésére szolgáló eszközökre vagy a tartók 
rögzítéséhez szükséges szerkezeti megerősítésekre vonatkoznak. 

b) az ML5. pontban meghatározott tűzvezető rendszerek; 

c) rendelkeznek a következők mindegyikével: 

1. "vegyi, biológiai, radiológiai és nukleáris (CBRN) védelem"; és 

2. semlegesítési célokra tervezett "előmosó vagy leöblítő rendszer"; vagy 

Technikai megjegyzés 

1. A "vegyi, biológiai, radiológiai és nukleáris (CBRN) védelem" egy zárt 
rendszerű helyiség, amelyet túlnyomás, szigetelt szellőztetőrendszer, 
korlátozott számú, CBRN-szűrőkkel ellátott szellőzőnyílás és légzárókkal 
felszerelt, korlátozott személyzeti hozzáférési pont jellemez. 

2. Az "előmosó vagy leöblítő rendszer" tengervizet permetező rendszer, amely 
képes a hajó külső felületének és fedélzetének egyidejű lemosására. 

d) az ML4. fejezet b) pontjában, az ML5. fejezet c) pontjában vagy az ML11. fejezet 
a) pontjában meghatározott, aktív, fegyver elleni eszközök, amelyek a következők 
bármelyikével rendelkeznek: 

1. "CBRN-védelem"; 

2. kifejezetten radar keresztmetszet csökkentésére tervezett hajótest és 
parancshídház; 
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3. hőkibocsátást csökkentő eszközök (pl. a kipufogó/füstgázok hűtőrendszere), 
kivéve a kifejezetten a hajtómű hatékonyságának általános növelésére vagy a 
környezeti hatások csökkentésére tervezett eszközöket; vagy 

4. a vízi jármű egésze mágnesességének csökkentésére tervezett demagnetizáló 
rendszer; 

b) kifejezetten katonai felhasználásra tervezett motorok és hajtóműrendszerek, és azok 
kifejezetten katonai felhasználásra tervezett alkatrészei, a következők szerint: 

1. kifejezetten tengeralattjárók meghajtására tervezett és az alábbi jellemzők mindegyikével 
rendelkező dízelmotorok: 

a) legalább 1,12 MW (1500 LE) teljesítmény; és 

b) legalább 700/perc fordulatszám; 

2. kifejezetten tengeralattjárók meghajtására tervezett és az alábbi jellemzők mindegyikével 
rendelkező elektromos motorok: 

a) több mint 0,75 MW (1000 LE) teljesítmény; 

b) gyors tolatási képesség; 

c) folyadékhűtés; és 

d) teljesen zárt kivitel; 

3. a következő jellemzők mindegyikével rendelkező antimágneses dízelmotorok: 

a) 37,3 kW (50 LE) vagy nagyobb teljesítmény; és 

b) a teljes tömeg 75 %-át meghaladó nem mágneses összetevők; 

4. "levegőfüggetlen" (AIP), kifejezetten tengeralattjárókra kifejlesztett hajtóműrendszerek; 

Műszaki megjegyzés: 

"Levegőfüggetlen hajtóműrendszer" (Air Independent Propulsion, AIP) révén a lemerült 
tengeralattjáró atmoszferikus oxigén nélkül hosszabb ideig képes hajtóműrendszerének 
működtetésére, mint amire akkumulátorral lenne képes. Az ML9. fejezet b) pontjának 4. 
alpontja alkalmazásában az AIP nem foglalja magában a nukleáris energiát. 

c) kifejezetten katonai felhasználásra tervezett víz alatti érzékelő eszközök, azok 
vezérlőberendezései és kifejezetten katonai felhasználásra tervezett alkatrészei; 

d) kifejezetten katonai felhasználásra tervezett tengeralattjáró elleni és torpedó elfogó 
hálók; 
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e) kifejezetten katonai felhasználásra tervezett hajótest áthatolók és csatlakozók, 
amelyek képesek a hajótesten kívüli berendezésekkel a kölcsönös együttműködésre, és 
azok kifejezetten katonai felhasználásra tervezett alkatrészei; 

Megjegyzés: Az ML9.fejezet f) pontja a hajók azon egy eres, több eres, koaxiális, 
vagy rádiófrekvenciás típusú csatlakozóit és hajótest áthatolóit foglalja magában, 
amelyek képesek megakadályozni a vízszivárgást és fenntartani 100 méternél nagyobb 
merülési mélységben a szükséges jellemzőket; továbbá a mélységtől függetlenül 
kifejezetten "lézernyaláb" átvitelére tervezett száloptikai csatlakozókat és optikai 
áthatolókat. Az ML9. fejezet f) pontja nem vonatkozik a normál hajtótengely és a 
hidrodinamikai irányító rudazat hajótest áthatolóira. 

f) alacsony zajszintű csapágyak a következő alkatrészek bármelyikével felszerelve, és 
azok a kifejezetten katonai felhasználásra tervezett berendezések, amelyek ilyen 
csapágyakat foglalnak magukban: 

1. gáz-, vagy mágneses felfüggesztés; 

2. aktív jelelnyomás-vezérlés; vagy 

3. vibráció elnyomás-vezérlés. 

X. fejezet 
(ML 10) 

"Repülőgépek", "levegőnél könnyebb légi járművek", "személyzet nélküli légi 
járművek (UAV)", repülőgép-hajtóművek (motor) és "repülőgép"-részegységek, illetve 

az azokhoz tartozó berendezések és alkatrészek, amelyeket kifejezetten katonai 
felhasználásra terveztek vagy alakítottak át, a következők szerint): 

NB: Az irányítás és navigáció eszközei vonatkozásában lásd az ML11. pontot. 

a) "személyzettel ellátott repülőgépek" és "levegőnél könnyebb légi járművek" és a 
kifejezetten azokhoz tervezett részegységek; 

b) személyzet nélküli repülőgépek és kapcsolódó berendezések, és a kifejezetten azokhoz 
tervezett részegységek, a következők szerint: 

1. "személyzet nélküli légi járművek" ("UAV"), távirányítással vezetett légi járművek (RPV), 
autonóm programozható légi járművek és személyzet nélküli, "levegőnél könnyebb légi 
járművek"; 

2. indító szerkezetek, mentő eszközök és földi kiszolgáló eszközök; 

3. vezérlésre vagy irányításra tervezett berendezések; 

c) repülőgép-hajtóművek és a kifejezetten azokhoz tervezett részegységek; 
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d) a kifejezetten a következők bármelyikéhez való használatra tervezett vagy módosított 
légi üzemanyag-utántöltési eszközök és a kifejezetten azokhoz tervezett részegységek: 

1. az ML10. fejezet a) pontjában meghatározott "repülőgép"; vagy 

2. az ML10. fejezet c) pontjában meghatározott, személyzet nélküli repülőgép; 

e) "földi kiszolgáló eszközök", amelyeket kifejezetten az ML10. fejezet a) pontjában 
meghatározott "repülőgéphez" való használatra, vagy az ML10. fejezet d) pontjában 
meghatározott repülőgép-hajtóművekhez terveztek; 

Technikai megjegyzés: 

A "földi kiszolgáló eszközök" magukban foglalják a nyomás alatti üzemanyag-utántöltő 
berendezéseket és a szűk területeken végrehajtandó műveletekhez tervezett berendezéseket. 

f) az ML10. fejezet a) pontjában meghatározott "repülőgéphez" való használatra 
tervezett, a személyzet rendelkezésére álló védőfelszerelések, a személyzet biztonságát 
szolgáló berendezések, valamint más olyan, a személyzet vészhelyzetben való 
kimenekítését szolgáló eszközök, amelyek nem szerepelnek az ML10. fejezet a) 
pontjában; 

Megjegyzés: Az ML10. fejezet g) pontja nem vonatkozik a személyzet általi használatra 
szolgáló olyan sisakokra, amelyek nem tartalmaznak az EU közös katonai listájában 
meghatározott berendezéseket, és amelyek nem is alkalmasak ilyenek felszerelésére vagy 
elhelyezésére. 

NB.: A sisakokhoz kapcsolódóan lásd még az ML13. fejezet c) pontját. 

g) ejtőernyők, siklóernyők és kapcsolódó berendezések, valamint a kifejezetten azokhoz 
tervezett részegységek, a következők szerint: 

1. az EU közös katonai listájában máshol nem említett ejtőernyők; 

2. siklóernyők; 

3. kifejezetten nagy magasságból történő ejtőernyős ugrásokhoz tervezett felszerelés (pl. 
ruhák, különleges sisakok, légzőkészülékek, navigációs berendezések); 

h) ejtőernyővel ledobott terhekre tervezett késleltetett nyitású berendezések vagy 
automatikus irányítórendszerek. 

1. megjegyzés: Az ML10. fejezet a) pontja nem vonatkozik a kimondottan katonai célra 
tervezett "repülőgépekre" és "levegőnél könnyebb légi járművekre" vagy az említett 
"repülőgépek" változataira, amennyiben megfelelnek az alábbi kritériumok mindegyikének: 

a) nem harci repülőgépek; 

b) nem katonai kialakításúak és nincsenek felszerelve kifejezetten katonai 
felhasználásra tervezett vagy átalakított berendezéssel vagy tartozékkal; és 



5. szám NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY 113131 
 

c) valamely uniós tagállam vagy a Wassenaari Megállapodásban részt vevő állam 
polgári légügyi hatósága által polgári használatra lajstromozásra kerültek. 

2. megjegyzés: Az ML10. fejezet d) pontja nem vonatkozik az alábbiakra: 

a) kifejezetten katonai felhasználásra tervezett vagy átalakított repülőgép-hajtóművek, 
amelyeket valamely uniós tagállam vagy a Wassenaari Megállapodásban részt vevő 
állam polgári légügyi hatósága "polgári repülőgépen való használatra" lajstromozott, 
vagy a kifejezetten azokhoz tervezett részegységek; 

b) dugattyús repülőgépmotorok vagy a kifejezetten azokhoz tervezett részegységek, 
kivéve azokat, amelyeket "személyzet nélküli légi járművekhez" terveztek. 

3. megjegyzés: Az ML10. fejezet a) és d) pontja értelmében a kifejezetten nem katonai 
"repülőgépekhez" vagy repülőgép-hajtóművekhez tervezett katonai jellegű részegységek és 
katonai jellegű kapcsolódó berendezések csak azokat a katonai jellegű részegységeket és 
katonai jellegű kapcsolódó berendezéseket jelentik, amelyek a katonai felhasználásra történő 
átalakításhoz szükségesek. 

4. megjegyzés: Az ML10. fejezet a) pontja értelmében a katonai felhasználás a következőket 
jelenti: ütközet, katonai felderítés, roham, katonai kiképzés, logisztikai támogatás, valamint 
személyi állomány vagy katonai berendezés szállítása és légi deszantolása. 

5. megjegyzés: Az ML10. fejezet a) pontja nem vonatkozik azokra a "repülőgépekre", 
amelyek megfelelnek az alábbi kritériumok mindegyikének: 

a) először 1946 előtt gyártották; 

b) nem rendelkeznek az EU közös katonai listáján meghatározott eszközökkel, kivéve, 
ha ezek ahhoz szükségesek, hogy a "repülőgépek" megfeleljenek valamely uniós 
tagállam vagy a Wassenaari Megállapodásban részt vevő állam biztonsági vagy 
légialkalmassági előírásainak; és 

c) nincsenek felszerelve az EU közös katonai listáján meghatározott fegyverrel, 
kivéve, ha az működésképtelen és alkalmatlan arra, hogy újra üzembe helyezzék. 

XI. fejezet 
(ML 11) 

Az EU közös katonai listáján másutt meg nem határozott elektronikai berendezések, 
"űrhajók" és részegységeik, a következők szerint: 

a) Kifejezetten katonai célra tervezett elektronikai berendezések, valamint a kifejezetten 
ezekhez tervezett részegységek; 

Megjegyzés: Az ML11. fejezet a) pontja magában foglalja a következőket: 

a) elektronikai ellentevékenység és elektronikai ellentevékenység elleni 
berendezéseket (úgymint oda nem tartozó, vagy hibás jeleknek a radar, vagy rádió 
kommunikációs vevőkbe történő bejuttatására tervezett berendezéseket, vagy amelyek 
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képesek másképpen megakadályozni az ellenséges elektronikus vevőket a hatásos 
vételben, működésben, beleértve azok ellentevékenységi berendezéseit is), beleértve a 
zavarás és zavarás elleni berendezéseket is; 

b) széles frekvenciasávban hangolható elektroncsövek; 

c) elektronikai rendszerek vagy berendezések, amelyeket elektromágneses spektrum 
ellenőrzésére és megfigyelésére, katonai hírszerzési vagy biztonsági célokra, vagy az 
ilyen hírszerzési és megfigyelési ellentevékenység elhárítására terveztek; 

d) víz alatti ellentevékenység eszközei, többek között akusztikai és mágneses 
zavaróeszközök és csapdák, a szonár vevőkbe zavaró, vagy hamis jeleket továbbító 
berendezések; 

e) adatfeldolgozó berendezés biztonsági eszköze, adattitkosító berendezés, rejtjelezési 
eljárásokkal ellátott biztonsági távközlési és jelátviteli berendezések; 

f) azonosító, engedélyező és kulcsbetöltő berendezés, valamint a kulcs kezelésére, 
készítésére és elosztására szolgáló berendezés; 

g) irányítási és navigációs berendezések; 

h) digitális troposcatter-rádió kommunikációs adatátviteli berendezések; 

i) kifejezetten az elektronikus jel-hírszerzés céljára kifejlesztett digitális 
demodulátorok; 

j) "automata parancsnoki és vezetési rendszerek". 

NB: A katonai alkalmazású "szoftverrádióval" (SDR) kapcsolatos "szoftver" 
tekintetében lásd az ML21. pontot. 

b) A globális navigációs műholdrendszerek (GNSS) zavaró berendezései és a kifejezetten 
ezekhez tervezett részegységek. 

c) Kifejezetten katonai használatra tervezett vagy átalakított "űrhajók" és az "űrhajók" 
kifejezetten katonai használatra tervezett részegységei. 

XII. fejezet 
(ML 12) 

Nagy sebességű, kinetikai energiájú fegyverrendszerek és kapcsolódó eszközök, és az 
azokhoz tervezett különleges részegységek a következők szerint: 

a) a célpont megsemmisítésére vagy a célpont támadási célja elérésének 
megakadályozására tervezett kinetikai energiájú fegyverrendszerek; 

b) kifejezetten e célból tervezett vizsgáló és értékelő berendezések és vizsgálati modellek, 
beleértve a diagnosztikai műszereket és célokat, a kinetikai energiájú lövedékek és 
rendszerek dinamikus vizsgálatára. 
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NB: Űrméret alatti lőszerek és kizárólag vegyi hajtóanyagot alkalmazó fegyverrendszerek és 
azok lőszerei tekintetében lásd az ML1–ML4. pontot. 

1. megjegyzés: Az ML12. fejezet az alábbiakat foglalja magában, amennyiben kifejezetten 
kinetikai energiájú fegyverrendszer céljára tervezték: 

a) indító-meghajtó rendszerek, amelyek alkalmasak egyszeri, vagy gyorstüzelésű 
üzemmódban 0,1 grammot meghaladó tömeg 1,6 km/s-ot meghaladó sebességre 
történő felgyorsítására; 

b) primer áramforrások, villamos páncélzat, energiatároló, hőgazdálkodási, 
kondicionáló, kapcsoló vagy üzemanyag-kezelő berendezések; valamint elektromos 
csatlakozók az energiaellátás és a löveg, valamint a lövegtorony és egyéb meghajtások 
számára; 

c) a cél felderítését, nyomon követését, a tűzvezetést és az eredmény felmérését 
szolgáló rendszerek; 

d) irányított lövedék önvezérlési, irányítási, vagy eltérítő hajtási (oldalirányú 
gyorsulást biztosító) rendszerei. 

2. megjegyzés: Az ML12. fejezet vonatkozik mindazon fegyverrendszerekre, amelyek az 
alábbi hajtásmódok bármelyikével működnek: 

a) elektromágneses; 

b) elektrotermikus; 

c) plazma; 

d) könnyűgáz (könnyűgáz löveghez); vagy 

e) vegyi hajtóanyag (ha azt a fentiek bármelyikével kombinálják). 

XIII. fejezet 
(ML 13) 

Páncélozott vagy védőberendezések, szerkezetek és részegységek az alábbiak szerint: 

a) az alábbi jellemzők bármelyikével rendelkező páncéllemezek: 

1. katonai szabvány vagy előírás szerint gyártva; vagy 

2. katonai felhasználásra alkalmas; 

NB: A testvédő páncéllemez vonatkozásában lásd az ML13. fejezet d) pontjának 2. alpontját. 

b) kifejezetten katonai rendszerek ballisztikai védelmére tervezett fémes vagy nemfémes 
szerkezetek, vagy azok kombinációi, és kifejezetten azokhoz tervezett részegységek; 
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c) katonai követelmények és szabványok, vagy hasonló nemzeti szabványok alapján 
gyártott sisakok és különleges kialakítású alkatrészeik, (azaz sisakborítás, bélés és 
komfort-töltés); 

d) testvédő páncélzat vagy védőruházat és annak részegységei az alábbiak szerint: 

1. lágy testvédő páncélzat vagy védőruházat katonai szabvány, előírás vagy annak 
megfelelő követelmény szerint gyártva, és a kifejezetten azokhoz tervezett 
részegységek; 

Megjegyzés: Az ML13. fejezet d) pontjának 1. alpontja értelmében a katonai 
követelmények vagy szabványok tartalmaznak legalább a repeszek elleni védelemre 
vonatkozó előírásokat. 

2. kemény testvédő páncéllemezek, melyek a III. szint (lásd NIJ 0101.06, 2008. július, 
vagy a megfelelő nemzeti szabványt) szerinti vagy annál jobb ballisztikai védelmi 
képességet biztosítanak. 

1. megjegyzés: Az ML13. fejezet b) pontja magában foglalja a kifejezetten reaktív 
páncélzathoz vagy katonai óvóhelyek létrehozására tervezett anyagokat. 

2. megjegyzés: Az ML13. fejezet c) pontja nem vonatkozik a hagyományos acélsisakra, 
kivéve, ha az módosításra került vagy úgy tervezték, hogy ellátható legyen, vagy ellátták 
bármilyen típusú kiegészítő tartozékkal. 

3. megjegyzés: Az ML13. fejezet c) és d) pontja nem vonatkozik azon sisakokra, testvédő 
páncélzatokra és az azokhoz tartozó szerelvényekre, amelyeket azok viselője személyes 
védelmére tart magánál. 

4. megjegyzés: Az ML13. fejezetben meghatározott tűzszerész sisakok körébe kizárólag a 
kifejezetten bombák hatástalanítását végzők számára tervezett, kifejezetten katonai használatú 
védősisakok tartoznak. 

1. NB: Lásd még a kettős felhasználású termékek és technológiák uniós jegyzékének 1A005. 
pontját. 

2. NB: A testvédő páncélzatok és sisakok gyártásához használt "szálas és rostos anyagok" 
tekintetében lásd a kettős felhasználású termékek és technológiák uniós jegyzékének 1C010. 
pontját. 
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XIV. fejezet 
(ML 14) 

"Kifejezetten katonai gyakorló eszközök" vagy hadgyakorlat forgatókönyvének 
szimulációjára szolgáló berendezések, szimulátor berendezések az ML1. pontban vagy 

az ML2. pontban meghatározott bármilyen tűzfegyver és fegyverzet használatának 
begyakorlására, és a kifejezetten azokhoz tervezett részegységek és kiegészítő eszközök. 

Műszaki megjegyzés: 

"Kifejezetten katonai gyakorló eszközök": a katonai célú támadásgyakorló eszközök, a 
repülésoktató eszközök, a lokátor cél gyakorlóeszközök, a lokátor célpont generátorok, a 
fegyver irányzó oktató berendezések, a tengeralattjáró elhárító harci eszközök gyakorló 
eszközei, a repülés szimulátorok (beleértve a pilóták/űrhajósok kiképzésére szolgáló 
emberméretű centrifugákat), a lokátor oktató berendezések, a műszeres repülés gyakorlását 
szolgáló oktató berendezés, a navigációs oktató berendezések, a rakétaindítást gyakoroltató 
berendezések, a célberendezések, a pilóta nélküli (cél) "repülőgépek", a fegyverzetgyakorló 
berendezések, a pilóta nélküli "repülőgép" gyakorló berendezés, a mobil gyakorló egységek 
és a szárazföldi katonai hadműveletek gyakorlására szolgáló berendezések. 

1. megjegyzés: Az ML14. fejezet magában foglalja a gyakorló eszközök képalkotó és 
interaktív környezeti rendszereit, amelyeket kifejezetten katonai felhasználásra tervezték vagy 
alakították át. 

2. megjegyzés: Az ML14. fejezet nem vonatkozik a kifejezetten vadász és sportfegyverek 
használatának gyakorlására szolgáló berendezésekre. 

XV. fejezet 
(ML 15) 

Kifejezetten katonai felhasználásra tervezett képalkotó vagy ezeket zavaró 
berendezések, valamint a kifejezetten ezekhez tervezett részegységek és kiegészítő 

eszközök az alábbiak szerint: 

a) rögzítő és képfeldolgozó berendezések; 

b) kamerák, fényképészeti és filmfeldolgozó berendezések; 

c) képerősítő berendezések; 

d) infravörös vagy termikus képalkotó berendezések; 

e) képalkotó lokátorszenzor berendezések; 

f) az ML15. fejezet a)–e) pontokban meghatározott berendezésekhez tartozó zavaró és 
zavarás-elhárító berendezések. 

Megjegyzés: Az ML15. fejezet f) pontja magában foglalja azon berendezéseket, amelyeket a 
katonai képalkotó rendszerek működésének vagy hatékonyságának a csökkentésére, vagy az 
ilyen csökkentő hatásoknak a minimalizálására terveztek. 
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1. megjegyzés: Az ML15. pontban a "kifejezetten ezekhez tervezett részegységek" kifejezés 
kifejezetten katonai felhasználásra való tervezés esetén az alábbiakat foglalja magában: 

a) infravörös képátalakító csövek (távcsövekhez, célzókészülékekhez); 

b) képerősítő csövek (távcsövekhez, célzókészülékekhez) (nem elsőgenerációs); 

c) mikrocsatorna panelek; 

d) alacsony fényszinten is működő tv képfelvevő csövek; 

e) felderítő rendszerek (beleértve az elektronikus összeköttetés és kiolvasás 
rendszereit); 

f) piroelektromos tv kamera csövek; 

g) képalkotó berendezések hűtőrendszerei; 

h) fotokróm vagy elektro-optikai rendszerű, villamos kioldású redőnyzárak legfeljebb 
100 mikrosec redőnyzárási sebességgel, kivéve azon redőnyzárakat, amelyek 
nagysebességű kamerák fontos alkatrészei; 

i) száloptikai képátalakítók; 

j) kompound félvezető fotókatódok. 

2. megjegyzés: Az ML15. fejezet nem vonatkozik az "első generációs képerősítő csövekre", 
vagy a kifejezetten az "első generációs képerősítő csövek" alkalmazásával tervezett 
berendezésekre. 

NB: Az "első generációs képerősítő csöveket" alkalmazó fegyver célzókészülékek besorolása 
tekintetében lásd az ML1. és ML2. pontot, valamint az ML5. fejezet a) pontját. 

NB: Lásd még a kettős felhasználású termékek és technológiák uniós jegyzékének 6A002.a.2. 
és 6A002.b. pontját. 

 

 

XVI. fejezet 
(ML 16) 

Kovácsolt, sajtolt és más félkész gyártmányok, amelyeket kifejezetten az ML1–ML4., 
ML6., ML9., ML10., ML12. vagy ML19. pontban meghatározott eszközökhöz terveztek. 

Megjegyzés: az ML16. fejezet az anyagösszetétel, geometriai méret vagy alkalmazás alapján 
azonosítható félkész gyártmányokra vonatkozik. 
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XVII. fejezet 
(ML 17) 

Különféle berendezések, anyagok és "könyvtárak", és a kifejezetten azokhoz tervezett 
részegységek a következők szerint: 

a) önálló alámerülő és víz alatti úszó készülék a következők szerint: 

1. kifejezetten katonai felhasználásra tervezett zárt vagy félig zárt rendszerű (ismételt 
belégzésű) készülék (azaz kifejezetten nem mágneses kivitelben megtervezve); 

2. a nyitott rendszerű készülék kifejezetten katonai felhasználásra történő átalakításához 
tervezett részegységek; 

3. kifejezetten katonai felhasználásra tervezett termékek az önálló alámerülő és víz alatti úszó 
készülékekhez; 

b) kifejezetten katonai felhasználásra tervezett szerkezeti felszerelés; 

c) jel elfojtáshoz, kifejezetten katonai felhasználásra tervezett szerelvények, bevonatok 
és eljárások; 

d) kifejezetten a harci zónában történő használatra tervezett tábori műszaki eszközök; 

e) "robotok", "robot"-vezérlések és "végeffektorok", amelyek a következő jellemzők 
valamelyikével bírnak: 

1. kifejezetten katonai felhasználásra tervezték; 

2. magában foglal hidraulikavezetékek védelmére szolgáló eszközöket a ballisztikai repeszek 
által kívülről okozott szakadás ellen (pl. öntömítő vezetékek beépítése révén), és 839 K (566 
°C) hőmérsékletnél magasabb lobbanáspontú hidraulikafolyadék használatára tervezték; vagy 

3. kifejezetten elektromágneses impulzus (EMP) környezetben való működésre tervezték 
vagy minősítették; 

Műszaki megjegyzés: 

Az elektromágneses impulzus nem vonatkozik a közelben található berendezés (pl. gépek, 
készülékek vagy elektronikai berendezés) elektromágneses sugárzása vagy villámlás okozta 
szándékolatlan interferenciára. 

f) az EU közös katonai listájában meghatározott berendezésekkel, kifejezetten katonai 
felhasználásra tervezett "könyvtárak" (parametrikus műszaki adatbázisok); 

g) nukleáris energia előállítására szolgáló berendezések vagy meghajtó berendezések, 
amelyek magukban foglalják a kifejezetten katonai felhasználásra tervezett 
"atomreaktorokat", valamint az azokhoz kifejezetten katonai felhasználásra tervezett 
vagy "átalakított" részegységeket; 
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h) jel elfojtása érdekében, kifejezetten katonai felhasználásra tervezett, bevonattal 
ellátott vagy kezelt berendezés és anyag, amelyet az EU közös katonai listája máshol 
nem sorol fel; 

i) kifejezetten katonai "atomreaktorok" részére tervezett szimulátorok; 

j) kifejezetten katonai berendezések kiszolgálására tervezett vagy "átalakított" mobil 
javító műhelyek; 

k) kifejezetten katonai felhasználásra tervezett vagy "átalakított" harctéri generátorok; 

l) kifejezetten katonai felhasználásra tervezett vagy "átalakított" konténerek; 

m) komphajók, amelyeket az EU közös katonai listája máshol nem sorol fel, valamint 
kifejezetten katonai felhasználásra tervezett hidak és pontonok; 

n) kifejezetten az ML4., ML6., ML9. vagy ML10. pontokban meghatározott termékek 
"fejlesztéséhez" tervezett kísérleti modellek; 

o) kimondottan katonai felhasználásra tervezett lézer védelmi berendezés (például szem- 
és érzékelővédelem); 

p) kifejezetten katonai felhasználásra tervezett vagy "átalakított", az EU közös katonai 
listájában máshol említettektől eltérő "üzemanyagcellák". 

Technikai megjegyzés 

1. Az ML17. fejezet alkalmazásában műszaki "könyvtár" (parametrikus adatbázis): a katonai 
természetű műszaki információk gyűjteménye, amely növelheti a katonai berendezések vagy 
rendszerek teljesítményét. 

2. Az ML17. fejezet alkalmazásában "átalakított": bármely strukturális, elektromos, 
mechanikai vagy egyéb változás, amely valamely nem katonai eszközt kifejezetten katonai 
felhasználásra tervezett eszköz képességeivel lát el. 
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XVIII. fejezet 
(ML 18) 

Az alábbi gyártóberendezések és azok tartozékai: 

a) kifejezetten az EU közös katonai listájában meghatározott termékek "gyártásához" 
tervezett vagy átalakított gyártóberendezések, és a kifejezetten azokhoz tervezett 
részegységek; 

b) kifejezetten az EU közös katonai listájában meghatározott termékek tanúsításához, 
minősítéséhez és vizsgálatához tervezett környezetállósági vizsgáló létesítmények és az 
azokhoz tervezett berendezések. 

Műszaki megjegyzés: 

Az ML18. fejezet alkalmazásában "gyártás": a tervezés, vizsgálat, előállítás, tesztelés és 
ellenőrzés. 

Megjegyzés: Az ML18. fejezet a) és b) pontja a következő berendezéseket foglalja magában: 

a) folyamatos nitrálók; 

b) centrifugális vizsgálókészülék vagy berendezés, amely az alábbi paraméterek 
bármelyikével rendelkezik: 

1. egy vagy több hajtómotorjának együttes névleges teljesítménye legalább 298 
kW (400 LE); 

2. hasznos terhelhetősége legalább 113 kg; vagy 

3. legalább 91 kg hasznos terhelésre ható 8 g vagy nagyobb centrifugális 
gyorsulást állít elő; 

c) dehidratáló prések; 

d) kifejezetten katonai robbanó- vagy hajtóanyagok sajtolására tervezett vagy 
átalakított csavaros extruderek; 

e) vágógépek az extrudált rakéta-hajtóanyag méretre vágásához; 

f) legalább 1,85 m átmérőjű, nagy nyomást kibíró (sweetie) tartályok (tumblerek), 
amelyek tárolókapacitása nagyobb, mint 227 kg; 

g) szilárd hajtóanyagok folyamatos keverésének eszközei; 

h) fluidhajtóanyag-őrlők katonai robbanóanyagok összetevőinek zúzására vagy 
őrlésére; 
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i) az ML8. fejezet c) pontjának 8. alpontja alapján engedélyezés alá vont fémpor 
gömbösítésének és egységes szemcseméretének egyidejű elérését biztosító 
berendezések; 

j) az ML8. fejezet c) pontjának 3. alpontjában felsorolt anyagok átalakítására szolgáló 
konvekciós áramú konverterek. 

XIX. fejezet 
(ML 19) 

Irányított energiát kibocsátó fegyverrendszerek (DEW), kapcsolódó berendezések, vagy 
ellentevékenység eszközei, és kísérleti modellek a következők szerint, és a kifejezetten 

azokhoz tervezett elemek, részegységek: 

a) a célpont megsemmisítésére vagy a célpont támadási célja elérésének 
megakadályozására tervezett "lézer"-rendszerek; 

b) a célpont megsemmisítésére vagy a célpont támadási célja elérésének 
megakadályozására alkalmas részecskesugárzó rendszerek; 

c) a célpont megsemmisítésére vagy célpont támadási célja elérésének 
megakadályozására alkalmas nagy teljesítményű rádiófrekvenciás (RF) rendszerek; 

d) kifejezetten az ML19. fejezet a)–c) pontjaiban meghatározott rendszerek felderítésére 
vagy azonosítására, vagy az ellenük való védelemre tervezett berendezések; 

e) az ML19. pontban meghatározott rendszerek, berendezések és részegységek fizikai 
kísérleti modelljei; 

f) "lézer"-rendszerek, amelyeket kifejezetten a védőeszközök nélküli látószerv – azaz a 
szabad szem vagy a látást javító eszközzel ellátott szem – maradandó vakságának 
előidézésére terveztek. 

1. megjegyzés: Az ML19. pontban meghatározott, irányított energiát kibocsátó 
fegyverrendszerek közé tartoznak azok a rendszerek, amelyek képessége az alábbi 
engedélyköteles eszközök alkalmazásától függ: 

a) elégséges teljesítményű "lézerek" olyan megsemmisítő hatás létrehozására, amely 
hasonló a hagyományos lőszer pusztítási hatásához; 

b) részecskegyorsítók, amelyek pusztító hatású energiával feltöltött vagy semleges 
részecskesugarat lőnek ki; 

c) nagy lüktető teljesítményű vagy nagy átlagos teljesítményű rádiófrekvenciás 
sugáradók, amelyek kellően intenzív mezőt hoznak létre ahhoz, hogy a távoli 
célpontban lévő elektronikus áramkört üzemképtelenné tegyék. 
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2. megjegyzés: Az ML19. fejezet szerint engedélykötelesek az alábbi, kifejezetten irányított 
energiát kibocsátó rendszerek: 

a) primer energiaforrások, energiatároló, kapcsoló, teljesítmény szabályozó vagy 
üzemanyag-kezelő berendezések; 

b) célkereső vagy követő rendszerek; 

c) a célpont károsodását, megsemmisítését vagy a célpont támadási célja elérése 
megakadályozásának megtörténtét felmérő rendszerek; 

d) sugárnyaláb-kezelő, továbbító vagy célmegjelölő berendezés; 

e) gyors sugárnyaláb mozgatására képes berendezés, több célpont elleni gyors 
műveletekre; 

f) adaptív optikák és fáziskonjugátorok; 

g) áram injektorok negatív hidrogén-ion sugár előállítására; 

h) "űrminősítésű" gyorsító alkatrészek; 

i) negatívionsugár-összpontosító berendezés; 

j) nagy energiájú ionsugár ellenőrzésére és mozgatására szolgáló berendezés; 

k) "űrminősítésű" fémfóliák a negatív hidrogén izotóp sugarak semlegesítésére. 

XX. fejezet 
(ML 20) 

Kriogén és "szupravezető" berendezések az alábbiak szerint, valamint kifejezetten 
azokhoz tervezett részegységek és kiegészítő eszközök: 

a) kifejezetten katonai földi, vízi, repülőgép fedélzeti vagy űrjárművekbe való beépítésre 
tervezett berendezések, amelyek képesek a jármű mozgása közben 103 K (–170 °C) 
alatti hőmérsékletet előállítani vagy fenntartani; 

Megjegyzés: Az ML20. fejezet a) pontja magában foglalja azon mobil rendszereket, amelyek 
nemfémes vagy nem villamos vezető anyagokból – például a műanyagok, vagy az 
epoxigyantával impregnált anyagok – előállított kiegészítő eszközökből vagy részegységekből 
épülnek fel. 

b) olyan "szupravezető" villamos berendezés (forgógépek és átalakítók), amelyeket 
kifejezetten katonai földi, vízi, repülőgép fedélzeti, vagy űrjárművekbe való beépítésre 
terveztek, és amelyek a jármű mozgása közben is működtethetők. 

Megjegyzés: Az ML20. fejezet b) pontja nem vonatkozik az olyan egyenáramú hibrid 
homopoláris generátorokra, amelyek egypólusú normál fémarmatúrával rendelkeznek, és 
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olyan mágneses mezőben forognak, amelyet szupravezető tekercsek hoznak létre, amennyiben 
a generátorban ezen tekercsek az egyedüli szupravezető elemek. 

 

XXI. fejezet 
(ML 21) 

"Szoftver", a következők szerint: 

a) kifejezetten az EU közös katonai listáján meghatározott berendezések, anyagok vagy 
"szoftver""kifejlesztésére", "gyártására" vagy "felhasználására" tervezett vagy 
átalakított "szoftver"; 

b) az ML21. fejezet a) pontjában meghatározottaktól eltérő egyéb speciális "szoftver" az 
alábbiak szerint: 

1. kifejezetten katonai felhasználásra, katonai fegyverrendszerek modellezése, szimulálása 
vagy értékelése céljára tervezett "szoftver"; 

2. kifejezetten katonai felhasználásra, katonai műveletek modellezése vagy szimulálása 
céljára tervezett "szoftver"; 

3. hagyományos, nukleáris, vegyi vagy biológiai fegyverek hatásának meghatározására 
szolgáló "szoftver"; 

4. kifejezetten katonai felhasználásra tervezett és kifejezetten vezetési, hírközlési, irányítási és 
hírszerzési (Command, Communications, Control and Intelligence – C3I) vagy vezetési, 
hírközlési, irányítási, számítástechnikai és hírszerzési (Command, Communications, Control, 
Computer and Intelligence – C4I) rendszer alkalmazások céljára kifejlesztett "szoftver"; 

c) az ML21. fejezet a) vagy b) pontjában nem meghatározott "szoftver", amelyet 
kifejezetten arra terveztek vagy alakítottak át, hogy az EU közös katonai listájában nem 
szereplő berendezések számára lehetővé tegye az EU közös katonai listájában 
meghatározott berendezések katonai rendeltetésének betöltését. 

XXII. fejezet 
(ML 22) 

"Technológia" a következők szerint: 

a) "technológia", amely az ML22. fejezet b) pontjában meghatározottaktól eltér és az 
EU közös katonai listáján szereplő termékek "fejlesztéséhez", "gyártásához" vagy 
"használatához""szükséges"; 

b) "technológia" a következők szerint: 

1. "technológia", amely az Európai Unió közös katonai listájában meghatározott termékek 
teljes gyártási eljárásának tervezéséhez, a részegységek összeszereléséhez és azok 
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működtetéséhez, üzemeltetéséhez és javításához "szükséges" még akkor is, ha a gyártási 
eljárás részegységei nincsenek meghatározva; 

2. "technológia", amely kézifegyverek "fejlesztéséhez" és "gyártásához""szükséges" még 
akkor is, ha azt antik kézifegyverek másolatainak gyártására használják; 

3. "technológia", amely az ML7. fejezet a)–g) pontjaiban meghatározott mérgező anyagok, 
kapcsolódó berendezések vagy elemek "fejlesztéséhez", "gyártásához" vagy 
"használatához""szükséges"; 

4. "technológia", amely az ML7. fejezet h) pontjában meghatározott biopolimerek vagy 
specifikus sejtkultúrák "fejlesztéséhez", "előállításához" vagy "használatához" szükséges; 

5. "technológia", amely kizárólag az ML7. fejezet i) pontjának 1. alpontjában meghatározott 
"biokatalizátoroknak" a katonai hordozóanyagokkal vagy katonai anyagokkal történő 
elegyítéséhez "szükséges". 

1. megjegyzés: Az EU közös katonai listáján szereplő termékek "fejlesztéséhez", 
"gyártásához" vagy "használatához""szükséges""technológia" akkor is engedélyköteles 
marad, ha azt az EU közös katonai listáján nem szereplő termékekre kell alkalmazni. 

2. megjegyzés: Az ML22. fejezet nem vonatkozik a következőkre: 

a) azon "technológiák", amelyek a szükséges minimumot képezik a nem 
engedélyköteles tételek, illetőleg az engedélyezett kivitelű tételek üzembe 
helyezéséhez, működtetéséhez, működtetés folyamatos fenntartásához 
(ellenőrzéséhez) és javításához; 

b) azon "technológiák", amelyek "közhasznú", "tudományos alapkutatás" vagy a 
szabadalmi engedélyekhez szükséges minimum információk; 

c) a polgári közlekedési eszközök folyamatos meghajtásához szükséges mágneses 
indukcióhoz kapcsolódó "technológiák". 

XXIII. fejezet 
(HUML 23) 

Kifejezetten katonai célú felszerelések 

Kizárólag katonai előírások szerint kialakított alapanyagból, katonai szabvány, felsorolás 
vagy annak megfelelő követelmény szerint gyártott termékek: 

a) jelen Jegyzékben másutt engedélyezés alá nem vont, katonai alkalmazásra 
kifejlesztett hadiruházati felszerelések, lábbelik, málhazsákok és hordeszközök; 

b) katonai és a személyi álcázó felszerelések, takaróeszközök; 

c) katonai alkalmazásra kifejlesztett túlélést biztosító eszközök, egyéni védőeszközök, 
védőfunkciójú eszközök és felszerelések. 
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XXIV. fejezet 
(HUML 24) 

Kifejezetten katonai célú szolgáltatások 

a) a katonai kontingensek és felszereléseik katonai feladat végrehajtására történő 
kitelepítése, váltása, át-, illetve hazatelepítése, utánpótlás és ellátás biztosítása érdekében 
katonai vagy polgári eszközökkel végzett szállítás-szolgáltatások; 

b) kifejezetten katonai célokra tervezett és alkalmazott, a jelen jegyzék I-VII., IX-
XXIII., valamint XXV-XXVI. fejezetében felsorolt termékek rendszeresítésével, 
rendszerben tartásával (üzemeltetésével, üzemben tartásával), illetve rendszerből 
történő kivonásával és kezelésével közvetlenül összefüggő szolgáltatások; 

c) kifejezetten veszélyes vagy speciális jellege miatt oda sorolandó eszközök és anyagok – 
beleértve az I-IV., VI-VIII., X-XIII., XV. és XIX. fejezetekben szereplő termékeket – 
megsemmisítésére, hatástalanítására, illetve az ezzel összefüggő tevékenységre irányuló 
szolgáltatás. 

XXV. fejezet 
(HUML 25) 

Kényszerítő és bűnfelderítő eszközök 

1. Kényszerítő eszközök 

a) rendőrbotok: 

1. bevetési botok; 

2. gumibotok; 

3. teleszkópos ütőbotok; 

4. tonfák; 

b) elektromos sokkoló eszközök; 

c) mozgásszabadságot korlátozó eszközök: 

1. műanyagbilincsek; 

2. patentbilincsek; 

3. szorítóbilincsek; 

4. testbilincsek; 
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5. menekülő jármű elfogó készlet; 

6. személy ellen alkalmazható elfogó háló; 

d) tömegoszlatásra alkalmas egyéb hordozható eszközök; 

e) cselekvésképtelenséget előidéző, tömegoszlatásra alkalmas vegyi anyagok: 

1. dibenz-(b,f)-1,4-oxazepint(CR), 

2. klóracetofenont (CN), 

3. ortoklor-benzalmalon-nitrilt (CS) tartalmazó könnygázfajták; 

f) természetes és egyéb szintetikus, tömegoszlatásra alkalmas hatóanyagok. 

Megjegyzés: 

A XXV. fejezet 1. pont f) alpontja szerinti termékkörbe tartozik a bors és paprika 
hatóanyagú spray. 

Megjegyzés: 

1. Tömegoszlató anyagokkal kapcsolatban lásd még a VII. fejezet d) pontját. 

2. Nem tartoznak engedélyezés alá a XXV. fejezet 1. pont e) és f) alpontja szerinti 
20 gramm vagy ennél kisebb egyedi kiszerelésű könnygázkészítmények abban az 
esetben, ha azok hatóanyagtartalma legfeljebb 1%. 

2. Bűnfelderítő eszközök 

a) lézeres ujjlenyomat-azonosító berendezés; 

b) számítógépes ujjlenyomat-azonosító berendezés; 

c) hangelemző és -azonosító berendezések és alkatrészek; 

d) mobil bűnügyi vizsgálati laboratóriumok, ezek berendezései és tartozékai; 

e) speciális rendeltetésű biológiai, neurofizikai reakcióvizsgáló berendezések, illetve 
ezek alkatrészei és tartozékai: 

1. 4 vagy több csatornaszámú poligráfok, 

2. ujjlenyomat-elemzők, monitorok és berendezések, 

3. automatizált ujjlenyomat-azonosító és keresőrendszerek, 

4. pszichológiai stresszelemző berendezések, 
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5. különleges rendeltetésű alkatrészek és tartozékok a 4. pontban szereplő 
berendezésekhez és rendszerekhez. 

Megjegyzés: 

Nem tartoznak a XXV. fejezet 2. pont e) alpontja alapján engedélyezés alá azon 
biomedikai készülékek, amelyeket kórházakban biológiai és neurofizikai reakciók 
vizsgálatára alkalmaznak. 

XXVI. fejezet 
(HUML 26) 

Titkosszolgálati eszközök 

1. Akusztikus lehallgató eszközök 

Akusztikus lehallgató eszköznek minősül minden olyan akusztikus információ 
megismerésére, rögzítésére, továbbítására alkalmas elektronikus, szoftveres, mechanikus 
vagy más eszköz, módszer, technológia, amely a kommunikációban résztvevők 
bármelyikének tudta és beleegyezése nélkül, titkosan, illetve rejtetten alkalmazható, így 
különösen: 

a) lehallgatási célra tervezett, előállított vagy forgalmazott mikrofon, illesztő, rögzítő, 
illetve továbbító eszköz; 

b) lézer- vagy infravörös sugárzást felhasználó, illetve mikrohullámú vagy ultrahangos 
működési elvet alkalmazó technikai lehallgató rendszer; 

c) rejtett, álcázott, illetve megtévesztésre alkalmas hangrögzítő, vagy továbbító eszköz, azok 
tartozékai. 

Megjegyzés: A XXVI. fejezet 1. pontja nem vonja engedélyezés alá az alábbi 
eszközöket, berendezéseket, tartozékokat: 

1. polgári felhasználásra tervezett irodai vagy szórakoztató elektronikai eszközök és 
azok tartozékai; 

2. ipari vagy polgári felhasználásra tervezett jelzőrendszerek elemei; 

3. diszpécserközpontok információrögzítő eszközei; 

4. kulturális, sport- vagy egyéb tömegrendezvények hangosító eszközei; 

5. polgári vagy rádióamatőr felhasználásra tervezett rádiófrekvenciás adó-vevő 
készülékek; 

6. ipari, oktatási, tudományos, vagy hírközlés-technikai felhasználásra tervezett 
berendezések, mérőműszerek, azok tartozékai. 
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2. Titkos vizuális megfigyelő eszközök 

Titkos vizuális megfigyelő eszköznek minősül bármely olyan vizuális információ 
megismerésére, rögzítésére, továbbítására alkalmas optikai, elektronikus, szoftveres, 
mechanikus vagy más eszköz, módszer, technológia, amellyel az érintett személy tudta és 
beleegyezése nélkül annak tevékenységének titkos megfigyelése, rögzítése, vagy az így 
nyert információ továbbítása, feldolgozása megvalósítható, így különösen: 

a) megtévesztésre alkalmas rejtő eszközbe szerelt videó kamera és fényképezőgép, valamint 
a rejtésre szolgáló tartozékai; 

b) rejtésre szolgáló optika előtétekkel (például csavarfej, szegecsfej, gomb stb.) telepíthető 
kamera és tartozékai; 

c) fedett videó jelátvitelt alkalmazó, azt lehetővé tevő eszközök; 

d) videoszkópok, fiberszkópok, illetve egyéb, üvegszál optikát felhasználó, rejtett 
megfigyelést lehetővé tevő rendszerek és ezek fényképezőgéphez, vagy videokamerához való 
csatlakozását biztosító adapterek és tartozékok. 

Megjegyzés: A XXVI. fejezet 2. pontja nem vonja engedélyezés alá az alábbi 
eszközöket, berendezéseket, tartozékokat: 

1. ipari, vagy polgári felhasználásra tervezett fotós, vagy videós szórakoztató, 
oktatási, tudományos, hírközlés-technikai eszközök és azok alkatrészei, tartozékai; 

2. ipari, vagy polgári felhasználásra tervezett, rejtetten nem telepíthető 
vagyonvédelmi, betörésjelző, vagy egyéb riasztórendszerek elemei; 

3. ipari forgalom-megfigyelő, -számláló, sebességmérő, dokumentáló rendszerek 
elemei; 

4. orvosi vagy ipari felhasználásra tervezett és gyártott endoszkópok, videoszkópok, 
fiberszkópok, boroszkópok, azok alkatrészei, tartozékai; 

5. tömegrendezvényeken használt videó-dokumentáló rendszerek és azok elemei; 

6. éjjellátó készülékek tekintetében lásd a XV. fejezetet. 

3. Számítástechnikai eszközök ellenőrzésének, illetve elektronikus hírközlő, és azt 
helyettesítő hálózaton folytatott kommunikáció ellenőrzésének eszközei. 

Jelen pont engedélyezés alá vonja azokat az eszközöket vagy szoftvereket, amelyek 
alkalmasak az adatokat tároló és/vagy feldolgozó számítógépekből, számítástechnikai, vagy 
egyéb eszközökből, a hozzájuk használható adathordozókból a tárolt információ bármilyen 
módon történő titkos megszerzésére, továbbítására, rögzítésére, valamint a számítástechnikai 
eszközökön folytatott tevékenység valós idejű titkos megfigyelésére, rögzítésére, illetve az 
elektronikus hírközlő hálózaton folytatott kommunikáció megszerzésére, így különösen: 
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a)    belépési és hozzáférési kódok megszerzését lehetővé tevő, támogató eszközök, 
szoftverek; 

b)    hálózati védelmi rendszerek, illetve titkosításra épülő védelmek megkerülésére, 
feltörésére szolgáló eszközök, szoftverek; 

c)    a használt vizuális kijelző tartalmát rögzítő és/vagy továbbító eszközök, szoftverek; 

d)    olyan eszközök, szoftverek, amelyeket az adattovábbításra alkalmas hálózaton 
folytatott kommunikáció megszerzésére terveztek, állítottak elő, vagy erre lényeges 
átalakítás nélkül felhasználható. 

Megjegyzés: A XXVI. fejezet 3. pontja nem vonja engedélyezés alá az alábbi eszközöket, 
berendezéseket, tartozékokat: 

1.    ipari vagy polgári felhasználásra tervezett – a hírközlési 
szolgáltatás nyújtásával összefüggésben használatos – 
mérőberendezések, hírközlés-technikai eszközök és azok 
alkatrészei, tartozékai; 

2.    ipari vagy polgári felhasználásra tervezett, és a felhasználó tudta 
és beleegyezése nélkül nem alkalmazható rendszerek és 
szoftverek eszközei, tartozékai. 

4. Zavaró eszközök 

Jelen pont engedélyezés alá vonja mindazokat a termékeket, eszközöket, technológiákat, 
szoftvereket, ezek alkatrészeit, és tartozékait, amelyek a XXVI. fejezet 1., 2. és 3. pontjában 
felsorolt eszközök zavarására, működésük felfüggesztésére, illetve lehetetlenné tételére 
terveztek, állítottak elő, így különösen: 

a)    rádiófrekvenciás zavaró adók; 

b)    vezetékes zavaró adók; 

c)    akusztikus zaj generátorok; 

d)    lézer- vagy infravörös sugárzással működő zavaró adók; 

e)    elektronikai eszközök tönkretételére tervezett, előállított berendezések; 

f)    informatikai eszközök zavarására tervezett, előállított eszközök, szoftverek; 

g)    biztonsági rendszerek zavarására tervezett, előállított eszközök. 

5. Felderítő eszközök 

Jelen pont engedélyezés alá vonja az alábbiakat: 

a) vezetéken megvalósított lehallgatást detektáló berendezések; 
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b) optikakereső berendezések; 

c) rejtett rádiófrekvenciás adóberendezések felderítésére és helyének meghatározására 
szolgáló detektorok; 

d) nem lineáris átmenet gerjesztésén alapuló detektáló eszközök passzív lehallgató és 
megfigyelő berendezések felfedésére. 

6. Titkos behatolás eszközei 

Titkos behatoló eszköznek minősülnek azon mechanikai, elektronikai, optikai, vegyi vagy 
egyéb elven működő eszközök, vagy szoftverek, amelyek segítségével zárt objektumba (zárt 
földterület, épület, gépkocsi stb.) hajtható végre behatolás vagy tárgyakon található 
mechanikai, elektronikus védelmi rendszerek leküzdhetők oly módon, hogy a védelmi 
rendszerek a későbbiek folyamán is rendeltetésszerűen használhatók maradnak, így 
különösen: 

a) mechanikus, elektromos, elektronikus vagy egyéb elven működő zárak, zárszerkezetek, 
lakatok, reteszek stb. rendeltetésszerű nyitóeszközeit helyettesítő roncsolásos vagy 
roncsolásmentes nyitására tervezett és előállított eszközök, technológiák és tartozékaik; 

b) elektronikus biztonsági rendszerek rendeltetésszerű működését befolyásoló vagy 
működésképtelenségét kiváltó, speciálisan e célra készült eszközök, szoftverek és 
tartozékaik. 

7. Rejtjelező és titkosító berendezések 

a)    elektronikus hírközlő hálózaton, illetve informatikai rendszerekben használatos 
rejtjelező és titkosító eszközök, gépek, berendezések és speciálisan ezekhez tervezett 
szoftverek, valamint azok funkcionális részegységei, alkatrészei, továbbá kiegészítő 
egységei és tartozékai; 

b)    speciális rejtjelkulcsok előállítására, elosztására, szállítására tervezett, vagy 
használt eszközök, berendezések és speciálisan ezekhez tervezett szoftverek; 

c)    rejtjelkulcsok. 

Megjegyzés: A XXVI. fejezet 7. pontja nem vonja engedélyezés alá az alábbi 
eszközöket, berendezéseket, tartozékokat: 

1.    szerzői jogvédelem biztosítását célzó kódoló-dekódoló 
eszközök; 

2.    ipari, vagy polgári felhasználásra tervezett biztonsági (vagy 
védelmi, személyazonosító, jogosultság-ellenőrzési célú) 
rendszerek kódoló-dekódoló eszközei. 
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8. Követő eszközök 

Követő eszköznek minősül bármely olyan eszköz vagy szoftver, illetve tartozékai, amely 
személy vagy tárgy – az adott személy, illetve a tárgy tulajdonosának tudta nélkül történő 
– irány- és helymeghatározására terveztek, állítottak elő. 

Megjegyzés: A XXVI. fejezet 8. pontja nem vonja engedélyezés alá a nagyközönség 
számára árusított irány- és helymeghatározásra alkalmas 
vevőberendezéseket. 

 

A LISTÁBAN HASZNÁLT KIFEJEZÉSEK FOGALOMMEGHATÁROZÁSAI 

Az alábbiakban találhatóak – betűrendi sorrendben – az ebben a listában használt kifejezések 
fogalommeghatározásai. 

1. megjegyzés: A fogalommeghatározások a lista egészére vonatkoznak. A hivatkozások 
kizárólag tájékoztató jellegűek, és nem érintik a definícióknak a lista egészében való általános 
alkalmazását. 

2. megjegyzés: Az ebben "A listában használt kifejezések fogalommeghatározásai" című 
részben szereplő szavak és kifejezések kizárólag akkor értelmezendőek a definíciónak 
megfelelően, ha idézőjelben ("") állnak. A félidézőjellel jelölt ("") fogalmak definícióját a 
megfelelő részhez fűzött műszaki megjegyzés tartalmazza. Egyéb esetekben a szavak és 
kifejezések általánosan elfogadott (szótári) jelentésükben értelmezendők. 

ML10. "A levegőnél könnyebb légi járművek": 

hőlégballonok és léghajók, amelyek emelkedésükhöz forró levegőt vagy a levegőnél 
könnyebb gázokat – például héliumot vagy hidrogént – használnak. 

ML8. "Adalékanyagok": 

robbanóanyagokban, azok tulajdonságainak javítása céljából használt anyagok. 

ML17. "Atomreaktor": 

a reaktortartályon belül lévő vagy ahhoz közvetlenül kapcsolódó egységek, az a berendezés, 
amely a magban a teljesítményszintet szabályozza és azok a komponensek, amelyek általában 
a reaktormag primer hűtőközegét foglalják magukban, azzal közvetlenül érintkeznek vagy azt 
szabályozzák. 

ML11. "Automata parancsnoki és vezetési rendszerek": 

Olyan elektronikus rendszerek, amelyeken keresztül a vezetés alatt álló hadműveleti, 
harcászati kötelék, egység, hajó, alegység vagy fegyverek hatékony működéséhez 
nélkülözhetetlen információt betáplálják, feldolgozzák és továbbítják. Ezt a katonai vezető 
szerv feladatainak támogatására tervezett számítógépes és egyéb speciális hardver 
felhasználásával végzik. Az automatikus parancsnoki és vezetési rendszerek fő funkciói a 
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következők: az információk hatékony automatikus gyűjtése, tárolása és feldolgozása; 
mindazon körülmények és helyzet bemutatása, amelyek hatással lehetnek a harc 
előkészítésére és megvívására; a művelet céljának és pillanatnyi állásának megfelelően a 
harcászati és hadműveleti számvetések elvégzése az erőforrásoknak a harccsoportok vagy 
hadrendi elemek vagy a harctéren telepített erők közötti megosztása céljából; a művelet vagy 
harc időtartama alatt bármikor helyzetértékeléshez és döntéshozatalhoz szükséges adatok 
előkészítése; a műveletek számítógépes szimulációja. 

ML7., 22. "Biokatalizátorok": 

egyes vegyi vagy biokémiai reakciókhoz, vagy egyéb biológiai vegyületekben használt 
enzimek, amelyek a vegyi harcanyagokhoz (CW) kötődnek és lebontásukat gyorsítják. 

Műszaki megjegyzés: 

"Enzim": egyes vegyi vagy biokémiai reakciókhoz használt "biokatalizátor". 

ML7., 22. "Biopolimerek": 

az alábbiak szerinti biológiai makromolekulák: 

a) egyes vegyi vagy biokémiai reakciókhoz használt enzimek; 

b) monoklonális, poliklonális vagy nem idiotipikus ellenanyagok; 

c) különleges módon tervezett vagy feldolgozott receptorok. 

Technikai megjegyzés 

1. "Nem idiotipikus ellenanyagok": olyan ellenanyagok, amelyek más ellenanyagok konkrét 
ellenanyag-megkötő helyeihez kötődnek. 

2. "Monoklonális ellenanyagok": olyan proteinek, amelyek egy ellenanyag-megkötő helyhez 
kötődnek, és amelyeket egy sejtklón állít elő. 

3. "Poliklonális ellenanyagok": olyan proteinek keveréke, amelyek egy ellenanyag megkötő 
helyhez kötődnek, és amelyeket egynél több sejtklón állít elő. 

4. "Receptorok": olyan biológiai makromolekuláris szerkezetek, amelyek képesek ligandok 
megkötésére, amelyek megkötése hatással van fiziológiai funkcióikra. 

ML15. "Első generációs képerősítő csövek": 

elektrosztatikus fókuszú csövek, amelyekben a ki- és bemenetnél multialkáli fotókatódból (S-
20 vagy S-25) készült optikai vagy üveglemez került felhasználásra, azonban mikrocsatornás 
lemezeket nem tartalmaznak. 
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ML8. "Energiahordozó anyagok": 

olyan anyagok vagy keverékek, amelyek a tervezett felhasználásukhoz szükséges energia 
kibocsátása céljából kémiai reakcióba lépnek. A "robbanóanyagok", "pirotechnikai eszközök" 
és "hajtóanyagok" az energiahordozó anyagok alosztályait képezik. 

 

ML7. "Expressziós vektorok" 

genetikai anyagnak a fogadósejtbe történő bejuttatására használt hordozók (például plazmid 
vagy vírus). 

ML21., 22. "Fejlesztés": 

kapcsolódik a sorozatgyártást megelőző valamennyi szakaszhoz, mint például: tervezés, 
tervezéskutatás, tervezéselemzések, tervezési koncepciók, a prototípusok összeszerelése és 
vizsgálata, kísérleti gyártási tervek, tervezési adatok, a tervezési adatok termékké történő 
átalakításának folyamata, konfigurációs tervezés, integrációtervezés, tervrajzok. 

ML21., 22. "Felhasználás" 

Üzemeltetés, üzembe helyezés (a helyszíni üzembe helyezést is beleértve), folyamatos 
üzemben tartás (ellenőrzés), javítás, nagyjavítás és felújítás. 

ML18., 21., 22. "Gyártás": 

valamennyi gyártási fázis vagyis: tervezés, gyártás, integrálás, összeszerelés, ellenőrzés, 
tesztelés, minőségbiztosítás. 

ML8. "Hajtóanyag": 

olyan anyagok vagy keverékek, amelyek kémiai reakcióba lépve – ellenőrzött ütemben – nagy 
mennyiségű forró gázt állítanak elő mechanikai munka végzése céljából. 

ML7. "Háborús felhasználáshoz igazított": 

olyan átalakítás vagy szelektálás (mint a tisztaság, eltarthatósági idő, fertőzőképesség, 
terjedési jellemzők vagy az UV-sugárzással szembeni ellenálló-képesség megváltoztatása), 
amelynek célja, hogy növelje az ember- vagy állatveszteséget, rombolja a berendezéseket, 
vagy kárt tegyen a termésben vagy a környezetben. 

ML22. "Közhasznú": 

olyan "technológia" vagy "szoftver", amelyet a továbbterjesztésére vonatkozó korlátozás 
nélkül tettek közzé. 

Megjegyzés: szerzői jogi korlátozások nem gátolják, hogy a "technológia" vagy "szoftver" a 
"közhasznú" tárgykörébe tartozzon. 
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ML9., 19. "Lézer": 

komponensek olyan részegysége, amely mind térben, mind időben olyan koherens fényt 
biztosít, amelyet stimulált sugárzáskibocsátással erősítenek fel. 

ML4., 8. "Pirotechnikai eszközök": 

szilárd vagy folyékony üzemanyagok és oxidáló szerek keveréke, amely amikor begyújtják, 
egy energiát termelő kémiai folyamaton megy keresztül szabályozott arányok mellett azért, 
hogy megfelelő időkésedelmet hozzon létre, vagy hőmennyiséget, zajt, füstöt, látható fényt 
vagy infravörös kisugárzást gerjesszen. A piroforok a pirotechnikai eszközök egyik olyan 
alosztályát képezik, amelyek nem tartalmaznak oxidálószert, levegővel érintkezve azonban 
spontán gyulladnak. 

ML4., 10. "Polgári repülőeszköz": 

a polgári repülésügyi hatóságok által közzétett, a repülésre való alkalmasságot minősítő 
listákban felsorolt "repülőeszközök", amelyek kereskedelmi, polgári, belső és külső 
útvonalakon repülhetnek, vagy polgári, magán- vagy üzleti célokra használhatók. 

ML8. "Prekurzorok": 

robbanóanyagok gyártásához használt különleges vegyi anyagok. 

ML8., 10., 14. "Repülőgép": 

merevszárnyas, csuklósszárnyas, forgószárnyas (helikopter), döntött rotoros vagy döntött 
szárnyas légi jármű. 

ML8., 18. "Robbanóanyagok": 

olyan szilárd, folyékony vagy gáz-halmazállapotú anyagok vagy anyagok keverékei, amelyek 
robbanófejekben elsődleges, indító- vagy főtöltetként, valamint rombolások és egyéb 
alkalmazások során történő felhasználásukkor robbanást okoznak. 

ML17. "Robot": 

esetleg folyamatos működésű vagy pontról pontra mozgatható manipulációs mechanizmus, 
amely szenzorokat is alkalmazhat, és rendelkezik az alábbi jellemzők mindegyikével: 

a) többfunkciós; 

b) képes anyagok, részegységek, szerszámok vagy különleges eszközök beállítására vagy 
orientálására, háromdimenziós térben történő változtatható mozgások révén; 

c) három vagy több zárt vagy nyitott hurkos szervoeszközt foglal magában, amelyek léptető 
motorokat is tartalmazhatnak; és 
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d) rendelkezik a "felhasználó által programozható" tanít/visszajátszik módszerrel vagy 
elektronikus számítógéppel, amely lehet programozható logikai kontroller, azaz mechanikai 
beavatkozás nélküli. 

Megjegyzés: A fenti meghatározás nem foglalja magában az alábbi eszközöket: 

1. olyan manipulációs mechanizmusok, amelyeket csak kézzel vagy távoperátorral lehet 
irányítani; 

2. állandó sorozatú manipulációs mechanizmusok, amelyek mechanikusan rögzített 
programozott mozgások szerint működő automatizált mozgó eszközök. A programot 
mechanikusan korlátozzák a rögzített, de állítható ütközők, pl. csapok vagy bütykök. A 
mozgások sorrendje és a pályák vagy szögek megválasztása mechanikai, elektronikus vagy 
elektromos úton nem változtatható, illetve nem is cserélhető; 

3. mechanikai vezérlésű, változtatható sorrendű manipulációs mechanizmusok, amelyek a 
mechanikusan rögzített programozott mozgások szerint működő automatikus mozgó 
eszközök. A programot mechanikusan korlátozzák a rögzített, de állítható ütközők, pl. csapok 
vagy bütykök. A mozgások sorrendje és a pályák vagy szögek megválasztása a rögzített 
programsémán belül változtatható. A programséma változtatása vagy módosítása (pl. a csapok 
átállítása vagy a bütykök cseréje) egy vagy több mozgási tengelyen csak mechanikai 
műveletek révén történik; 

4. nem szervovezérlésű, sorrendmanipulációs mechanizmusok, amelyek mechanikusan 
rögzített, programozott mozgások szerint működő automatizált mozgó eszközök. A program 
változtatható, de a folyamat csak a mechanikusan rögzített elektromos bináris eszközről vagy 
állítható ütközőkről kapott bináris jel hatására halad tovább; 

5. Descartes-féle koordináta manipulátor rendszerként definiált rakodódaruk, amelyeket 
függőleges elhelyezett tárolórekeszek integrált részeként alakítottak ki, és e rekeszek 
tartalmának tárolás és kirakodás céljából történő elérésére szolgálnak. 

ML13. "Szálas vagy rostos anyagok": 

többek között: 

a) folytonos monofil szálak; 

b) folytonos cérnák és előfonatok; 

c) szalagok, szövetek, kusza fonatok és paszományok; 

d) vágott szálak, szálkötegek és koherens szálú végek; 

e) bármilyen hosszú, egykristályos vagy polikristályos tűkristályok; 

f) aromás poliamid pép. 
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ML10. "Személyzet nélküli légi jármű" ("UAV") 

minden olyan "repülőgép", amely a fedélzeten mindennemű emberi jelenlét nélkül képes a 
repülés megkezdésére, valamint az irányított repülés és navigálás fenntartására. 

ML21. "Szoftver": 

bármilyen tényleges hordozóra rögzített, egy vagy több "program" vagy "mikroprogram" 
gyűjteménye. 

ML20. "Szupravezető": 

olyan anyagok (fémek, ötvözetek vagy vegyületek), amelyek elveszíthetik minden elektromos 
ellenállásukat, azaz végtelen elektromos vezetőképességgel rendelkezhetnek, és igen nagy 
elektromos áram átvitelére alkalmasak Joule-hő keletkezése nélkül. 

Egy "szupravezető" anyag "kritikus hőmérséklete" (más kifejezéssel átmeneti hőmérséklete) 
az a hőmérséklet, amelyen az anyag az elektromos egyenárammal szemben minden 
ellenállását elveszíti. 

Műszaki megjegyzés: 

Az anyag kritikus "szupravezető" állapotát a "kritikus hőmérséklet", a kritikus mágneses 
mező – amely a hőmérséklet függvénye – és a kritikus áramsűrűség jellemzi, amely azonban a 
mágneses mezőtől és a hőmérséklettől egyaránt függ. 

ML22. "Szükséges": 

a "technológia" tekintetében a "technológiának" az ellenőrzés alá eső működési szint, 
jellemzők vagy funkciók eléréséért vagy meghaladásáért felelős része. Az ilyen "szükséges 
technológia" több termék részét is képezheti. 

ML22. "Technológia": 

A termékek "fejlesztéséhez", "gyártásához" vagy "felhasználásához" szükséges egyedi 
információ. Ez az információ lehet "műszaki adat" vagy "műszaki támogatás". 

Technikai megjegyzés 

1. A "műszaki adat" lehet tervrajz, terv, ábra, modell, formula, táblázat, gépészeti terv és 
specifikáció, kézikönyv és útmutatás, akár írásban, akár más adathordozón, például 
mágneslemezen, mágnesszalagon vagy csak olvasható tárban rögzítve. 

2. A "műszaki támogatás" lehet útmutatások, készségek, képzés, a munkával kapcsolatos 
ismeretek átadása vagy konzultációs szolgáltatás. A "műszaki támogatás" magában 
foglalhatja a "műszaki adatok" átadását is. 
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ML7. "Tömegoszlató harcanyagok": 

olyan anyagok, amelyek – a tömegoszlatási célra történő tervezett felhasználásuk során – 
rövid idő alatt az emberi érzékszervek irritációját vagy a fizikai funkciók zavarát okozzák, 
amely hatások az anyagoknak való expozíció befejeződését követően rövid időn belül 
megszűnnek. A könnygáz a "tömegoszlató harcanyagok" egyik fajtája. 

ML22. "Tudományos alapkutatás": 

kísérleti vagy elméleti munka, melynek alapvető célja új ismeretek megszerzése jelenségek 
vagy megfigyelhető tények alapelveiről, és elsődlegesen nem meghatározott gyakorlati cél 
vagy szándék elérésére irányul. 

ML17. "Üzemanyagcellák" 

olyan elektrokémiai eszköz, amely képes egy külső forrásból kapott üzemanyag kémiai 
energiáját közvetlenül egyenárammá átalakítani. 

ML11. "Űrhajó": 

aktív és passzív műholdak és űrszondák. 

ML19. "Űrminősítésű": 

olyan termék, amelyet úgy terveztek és gyártottak, hogy alkalmas legyen – illetve amelyet 
sikeres tesztelést követően olyannak minősítettek, mint amely alkalmas – a Föld felszíne felett 
100 kilométernél nagyobb magasságon való működésre. 

Megjegyzés: Az, hogy egy konkrét eszköz tesztelés révén űrminősítést kap, még nem jelenti 
azt, hogy az ugyanazon gyártási sorozatból vagy modellszériából származó más eszközök is 
"űrminősítésűek", hacsak nem tesztelték külön azokat is. 

ML17. "Végeffektorok": 

fogószerszámok, aktív szerszámegységek és minden egyéb olyan szerszám, amelyet a "robot" 
manipulátorkar végén lévő alaplapra erősítenek. 

Műszaki megjegyzés: 

"aktív szerszámegységek": valamely munkadarab hajtóerejét vagy munkaenergiáját biztosító, 
vagy azt érzékelő eszközök." 
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A nemzetgazdasági miniszter 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelete
a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási 
igények intézésének eljárási szabályairól

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló 
2013. évi CLXXVII. törvény 66. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget 
vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73.  § s) és w)  pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 
212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § a) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró közigazgatási és igazságügyi miniszterrel 
egyetértésben a következőket rendelem el:

1. § (1) E rendeletben foglaltakat kell alkalmazni, ha a Polgári Törvénykönyv szerinti fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés 
esetén az  eladott ingó dolog hibája miatt a  fogyasztó a  Polgári Törvénykönyv szerinti kellékszavatossági vagy 
termékszavatossági igényt (a továbbiakban: szavatossági igény) vagy jogszabály alapján őt megillető jótállási igényt 
(a továbbiakban: jótállási igény) érvényesít.

 (2) E rendelet vállalkozásra vonatkozó szabályait a Polgári Törvénykönyv szerinti termékszavatossági igény érvényesítése 
esetén a dolog gyártójára is megfelelően alkalmazni kell.

2. §  Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésben a  felek megállapodása e  rendelet rendelkezéseitől a  fogyasztó 
hátrányára nem térhet el. A fogyasztó hátrányára eltérő szerződési kikötés helyébe e rendelet rendelkezései lépnek.

3. § (1) Szavatossági igénye érvényesítésekor a  szerződés megkötését a  fogyasztónak kell bizonyítania. Ha a  vállalkozás 
a  szerződés megkötését vitatja, köteles felhívni a  fogyasztó figyelmét a  panasztétel lehetőségére és a  panasz 
intézésének – a fogyasztóvédelemről szóló törvényben foglaltakkal összhangban álló – módjára.

 (2) A szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot – az általános 
forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát – a fogyasztó bemutatja.

4. § (1) A  vállalkozás a  fogyasztó nála bejelentett szavatossági vagy jótállási igényéről jegyzőkönyvet köteles felvenni, 
amelyben rögzíti
a) a fogyasztó nevét, címét, valamint nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul a jegyzőkönyvben rögzített adatainak 

a rendeletben meghatározottak szerinti kezeléséhez,
b) a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott ingó dolog megnevezését, vételárát,
c) a szerződés vállalkozás általi teljesítésének időpontját,
d) a hiba bejelentésének időpontját,
e) a hiba leírását,
f ) szavatossági vagy jótállási igénye alapján a fogyasztó által érvényesíteni kívánt jogot, továbbá
g) az (5) bekezdés szerinti eset kivételével a szavatossági vagy jótállási igény rendezésének módját vagy az igény, 

illetve az az alapján érvényesíteni kívánt jog elutasításának indokát.
 (2) Ha a  vállalkozás szavatossági vagy jótállási kötelezettségének a  fogyasztó által érvényesíteni kívánt jogtól eltérő 

módon tesz eleget, ennek indokát a jegyzőkönyvben meg kell adni.
 (3) A jegyzőkönyvnek tájékoztatást kell tartalmaznia arról, hogy fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) 

kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.
 (4) A jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon a fogyasztó rendelkezésére kell bocsátani.
 (5) Ha a vállalkozás a fogyasztó szavatossági vagy jótállási igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud 

nyilatkozni, álláspontjáról – az  igény elutasítása esetén az  elutasítás indokáról és a  békéltető testülethez fordulás 
lehetőségéről is – öt munkanapon belül, igazolható módon köteles értesíteni a fogyasztót.

 (6) A vállalkozás a fogyasztó szavatossági vagy jótállási igényéről felvett jegyzőkönyvet az annak felvételétől számított 
három évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóság kérésére bemutatni.

 (7) A szavatossági vagy jótállási igény bejelentése nem minősül a fogyasztóvédelemről szóló törvény szerinti panasznak.
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5. §  A vállalkozásnak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.

6. § (1) Kijavításra vagy – a  4.  § (5)  bekezdése szerinti esetben – a  szavatossági vagy jótállási igény teljesíthetőségének 
vizsgálata érdekében az ingó dolgot elismervény ellenében kell átvenni, amelyen fel kell tüntetni
a) a fogyasztó nevét és címét,
b) a dolog azonosításához szükséges adatokat,
c) a dolog átvételének időpontját, továbbá
d) azt az időpontot, amikor a fogyasztó a kijavított dolgot átveheti.

 (2) Az (1) bekezdésben előírtak a szavatossági vagy jótállási igényről felvett jegyzőkönyvben is teljesíthetők.

7. § (1) Ha a  fogyasztó kijavítás iránti jótállási igényét közvetlenül a  jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál kívánja 
érvényesíteni, a javítószolgálat köteles a vállalkozást haladéktalanul értesíteni a jótállási igény bejelentéséről.

 (2) A javítószolgálat a kijavítást az 5. §-ban előírtak betartásával köteles elvégezni.
 (3) A javítószolgálat a kijavítás iránti jótállási igény intézésekor a 6. § (1) bekezdésében foglaltak megfelelő alkalmazásával 

köteles eljárni.

8. § (1) A 4–6. §-ban, valamint a 7. § (2) és (3) bekezdésében foglalt rendelkezések megsértése esetén a fogyasztóvédelmi 
hatóság jár el a fogyasztóvédelemről szóló törvényben meghatározott szabályok szerint.

 (2) Az (1) bekezdésben megjelölt rendelkezések a fogyasztóvédelemről szóló törvény alkalmazásában fogyasztóvédelmi 
rendelkezések.

9. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő tizenötödik napon lép hatályba.

10. §  E rendelet rendelkezéseit csak a hatálybalépését követően kötött szerződésekre kell alkalmazni.

11. §  Hatályát veszti a  fogyasztói szerződés keretében érvényesített szavatossági és jótállási igények intézéséről szóló 
49/2003. (VII. 30.) GKM rendelet.

  Varga Mihály s. k.,
  nemzetgazdasági miniszter

A nemzetgazdasági miniszter 21/2014. (V. 5.) NGM rendelete
a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal műszaki biztonsági, valamint hatáskörébe utalt építésügyi 
hatósági eljárásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 20/2010. (XII. 31.) NGM rendelet 
módosításáról

A termékek piacfelügyeletéről szóló 2012.  évi LXXXVIII.  törvény 30.  § (1a)  bekezdésében, a  villamos energiáról szóló 2007.  évi 
LXXXVI. törvény 170. § (3) bekezdés 4. pontjában, a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. § (7) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján, az  egyes miniszterek, valamint a  Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 
212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § c) és h) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §  A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal műszaki biztonsági, valamint hatáskörébe utalt építésügyi hatósági 
eljárásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 20/2010. (XII. 31.) NGM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §-a 
a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) E rendelet alkalmazása szempontjából
1. ellenőr: a felvonókról, mozgólépcsőkről és mozgójárdákról szóló 146/2014. (V. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 
Korm. rendelet) szerinti tevékenységekre a Hivatal által nyilvántartásba vett, tevékenységét a szolgáltatási tevékenység 
megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvény rendelkezései szerint végző szolgáltató által 
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alkalmazott vagy megbízott, a  Korm. rendelet hatálya alá tartozó berendezések ellenőrzésével hivatásszerűen 
foglalkozó személy;
2. nyilvántartott szervezet: a Korm. rendelet 2. § 15. pontjában meghatározott szervezet.”

2. § (1) Az R. 2. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) Ha az ügyfél készpénzátutalási megbízással kívánja teljesíteni az igazgatási szolgáltatási díjat, az ügyben eljáró 
hatóság az ügyfél részére számlát állít ki, melynek melléklete a készpénzátutalási megbízás.”

 (2) Az R. 2. §-a a következő (6a) bekezdéssel egészül ki:
„(6a) Az országos nyilvántartás vezetéséért a Korm. rendelet hatálya alá tartozó berendezésenként az üzemeltetőnek 
igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni. A díj tartalmazza a Korm. rendelet hatálya alá tartozó berendezés egyszeri 
nyilvántartásba vételének költségét is. A nyilvántartott szervezet a díjat az üzemeltetőre egy összegben, a tárgyévi 
első műszaki biztonságtechnikai felülvizsgálat díjában hárítja át. A  nyilvántartott szervezethez beérkezett 
nyilvántartási díjakat az  évi első műszaki biztonságtechnikai felülvizsgálatot követő hónap 15. napjáig a  Hivatal 
Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00282448-00000000 számú számlájára át kell utalni.”

3. §  Az R. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

4. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő 31. napon lép hatályba.

  Varga Mihály s. k.,
  nemzetgazdasági miniszter

1. melléklet a 21/2014. (V. 5.) NGM rendelethez

Az R. melléklete a következő 11. fejezettel egészül ki:
„11. A felvonók, mozgólépcsők és mozgójárdák engedélyezéséért és a nyilvántartásba vételért 
fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak
1. A nyilvántartott szervezetek engedélye – a nyilvántartásba vétellel egyidejű – kiadásának egyszeri díja 10 000 forint.
2. Az ellenőrök engedélyének
2.1. a nyilvántartásba vétellel egyidejű kiadásának egyszeri díja 3000 forint,
2.2. soron kívüli eljárásban történő kiadásának díja a 2.1. pont szerinti díj 200%-a.
3. A felvonó- és mozgólépcső ellenőri továbbképzés felkészítő tanfolyam és képzési program jóváhagyásának díja 
11 000 forint.
4. A Korm. rendelet hatálya alá tartozó berendezés
4.1. létesítése engedélyezésének díja 11 000 forint,
4.2. használatbavétele engedélyezési eljárásának díja 22 000 forint,
4.3. áthelyezése engedélyezésének díja 22 000 forint,
4.4. átalakítása engedélyezésének díja 11 000 forint,
4.5. bontása engedélyezésének díja 22 000 forint,
4.6. ismételt üzemeltetése engedélyezésének díja 11 000 forint,
4.7. nyilvántartásának éves díja 5000 forint.”
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A Kormány 1287/2014. (V. 5.) Korm. határozata
a felvonókról, mozgólépcsőkről és mozgójárdákról szóló kormányrendelet végrehajtásával kapcsolatos 
feladatokról

A Kormány
 1. felhívja a  nemzetgazdasági minisztert és a  nemzeti fejlesztési minisztert, hogy biztosítsák a  Magyar Kereskedelmi 

Engedélyezési Hivatalnak a  felvonók és mozgólépcsők piacfelügyeleti és műszaki felügyeleti hatósági feladatának 
ellátásához – a  folyamatosság biztosítása érdekében – szükséges, az  ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs 
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Felvonó és Mozgólépcső Felügyeletétől történő, a  felvonókra, 
a mozgólépcsőkre és az ellenőrökre vonatkozóan nyilvántartott adatok, adatbázisok informatikai rendszerrel történő 
átadását és az iratanyagok teljes körű átvételét,

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
 nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: e kormányhatározat közzétételét követő 31. nap

 2. felhívja a közigazgatási és igazságügyi minisztert, hogy a fővárosi és megyei kormányhivatalok mérésügyi és műszaki 
biztonsági szakigazgatási szervei részére a  felvonók és mozgólépcsők műszaki felügyeleti hatósági feladatának 
ellátásához szükséges létszámot – Budapest Főváros Kormányhivatala Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatósága 
esetében 2 főt, valamint a további 6 szakigazgatási szervnél 1-1 főt – biztosítsa,

Felelős: közigazgatási és igazságügyi miniszter
Határidő: e kormányhatározat közzétételét követő 31. nap

 3. elrendeli – a felvonókkal és mozgólépcsőkkel kapcsolatos piacfelügyeleti és műszaki felügyeleti hatósági feladatok 
ellátásával összefüggésben – a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal létszámának 8 fővel történő megemelését,

 4. felhívja a  közigazgatási és igazságügyi minisztert, hogy tegyen javaslatot a  3.  pontban foglaltak átvezetésére 
a  Miniszterelnökségen, a  minisztériumokban, az  igazgatási és az  igazgatás jellegű tevékenységet ellátó központi 
költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszámáról szóló 1166/2010. (VIII. 4.) Korm. határozat módosítása során.

Felelős: közigazgatási és igazságügyi miniszter
Határidő: e kormányhatározat közzétételét követő 31. nap

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A nemzetgazdasági miniszter közleménye
az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről szóló 213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdés 
alapján a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal által 
2014. április 1. és 2014. április 30. között nyilvántartásba vett, illetve törölt utazási vállalkozók jegyzékéről

2014. április 1. és április 30. között a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal által engedélyezett  
és nyilvántartásába bejegyzett utazási vállalkozások 

Ecovill Xtra Kft.
2316 Tököl, Mátyás király út 11. 1/5.
tel.: +36-24/436-223
fax: –
eng. szám: U-001530
Bejegyzés dátuma: 2014. 04. 04.
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Event Travel Kft.
1118 Budapest, Rétköz u. 22.
tel.: +36-30/374-1998
fax: –
eng. szám: U-001535
Bejegyzés dátuma: 2014. 04. 10.

Indulhatunk Utazásszervező Kft.
1056 Budapest, Váci u. 9.
tel.: +36-70/930-7816
fax: +36-1/266-3257
eng. szám: U-001531
Bejegyzés dátuma: 2014. 04. 07.

Kirin Travel International Kft.
1157 Budapest, Zsókavár u. 38. VIII. em. 32.
tel.: +36-70/600-9138
fax: +36-1/210-0399
eng. szám: U-001536
Bejegyzés dátuma: 2014. 04. 10.

Monetris Kft.
1145 Budapest, Tallér u. 18.
tel.: +36-26/555-300
fax: +36-26/555-301
eng. szám: U-001534
Bejegyzés dátuma: 2014. 04. 10.

T.T.S. Holidays Kft.
1068 Budapest, Rippl-Rónai u. 28. földszint
tel.: +36-1/472-0022
fax: +36-1/472-0023
eng. szám: U-001533
Bejegyzés dátuma: 2014. 04. 10.

Urtravels Utazási Iroda Kft.
1081 Budapest, Kiss József u. 8. II. em. 12/B
tel.: +36-30/272-3221
fax: –
eng. szám: U-001532
Bejegyzés dátuma: 2014. 04. 08.

2014. április 1. és április 30. között a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal nyilvántartása szerint 
utazásszervező tevékenységet utazásközvetítésre módosítottak az alábbi vállalkozások

Polyglobe Utazási Iroda Kft.
2051 Biatorbágy, Ybl Miklós sétány 20.
tel.: +36-1/392-5332
fax: –
eng. szám: R01997/2000/2000
Változás bejegyzése: 2014. 04. 11.
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2014. április 1. és április 30. között a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal nyilvántartása szerint 
utazásközvetítő tevékenységet utazásszervezésre módosítottak az alábbi vállalkozások

CongressLine Rendezvényszervező Kft.
1065 Budapest, Révay köz 2. III. 1.
tel.: +36-1/429-0146
fax: -
eng. szám: U-000958
Változás bejegyzése: 2014. 04. 18.

Viva Travel Group Kft.
3529 Miskolc, Szentgyörgy u. 81. 4. emelet 3.
tel.: +36-46/786-599
fax: +36-46/786-599
eng. szám: U-001425
Változás bejegyzése: 2014. 04. 23.

2014. április 1. és április 30. között a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal nyilvántartásából 
kérelemre visszavont engedélyek

Personal Guides Kft.
1067 Budapest, Eötvös utca 26/B II/10/A
tel.: +36-1/353-0470
fax: +36-1/356-0470
eng. szám: U-001200
Törölve: 2014. 04. 30.

2014. április 1. és április 30. között a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal nyilvántartásából  
– jogszabálysértés miatt – jogerősen törölt, visszavont engedélyű vállalkozások

Márton Travel Kft. 
7632 Pécs, Jurisics M. u. 34. 1/3.
tel.: +36-72/898-417
fax: +36-72/313-880
eng. szám: U-001368
Törölve: 2014. 03. 20.
Jogerőre emelkedett: 2014. 04. 09.

2014. április 1. és április 30. között a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal nyilvántartásából  
– jogszabálysértés miatt – jogerősen törölt, visszavont engedélyű és a tevékenység folytatásától 1 évre 
eltiltott vállalkozások

A fenti időszakban ilyen vállalkozás nem volt.
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A Kormány 136/2014. (IV. 24.) Korm. rendelete
az egyes szakképzési és felnőttképzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány
a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2011. évi CLV. törvény 23. § (1) bekezdés b) pontjában,
a 2. alcím tekintetében a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 88. § (4) bekezdés a)–d) pontjában,
a 3. alcím tekintetében a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2011. évi CLV. törvény 23. § 
(1) bekezdés a) pontjában,
a 4. alcím tekintetében a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 88. § (3) bekezdés a) pontjában,
az 5. alcím tekintetében a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 88. § (3) bekezdés b) pontjában,
a 6. alcím tekintetében a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 88. § (3) bekezdés c) pontjában,
a 7. alcím tekintetében a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 28. § (1) bekezdés a) pontjában,
a 8. alcím tekintetében a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII.  törvény 88. § (5) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, 
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. A szakiskolai tanulmányi ösztöndíjról szóló 328/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

1. §  A szakiskolai tanulmányi ösztöndíjról szóló 328/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet 8. § (5) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés lép:
„(5) A (2) és (3) bekezdés szerinti adatlapokat az iskola minden évben
a) a szeptember 1-jétől január 31-éig terjedő időszakra szeptember 15-éig,
b) a február 1-jétől augusztus 31-éig terjedő időszakra február 15-éig
köteles benyújtani az NMH-nak.”

2. A szakmai vizsga megszervezésére vonatkozó engedély kiadásának és a vizsgaszervezési 
tevékenység ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 111/2010. (IV. 9.) Korm. rendelet módosítása

2. §  A szakmai vizsga megszervezésére vonatkozó engedély kiadásának és a vizsgaszervezési tevékenység ellenőrzésének 
részletes szabályairól szóló 111/2010. (IV. 9.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 111/2010. Korm. rendelet) 1. §-a helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„1.  § (1) A  szakképzésről szóló 2011.  évi CLXXXVII.  törvény (a  továbbiakban: Szt.) szerinti komplex szakmai vizsga 
(a továbbiakban: szakmai vizsga) megszervezésére vonatkozó engedély (a továbbiakban: engedély) akkor adható ki, 
ha az engedély kiadását kérelmező intézmény (a továbbiakban: kérelmező intézmény)
a) rendelkezik a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII.  törvény (a továbbiakban: Fktv.) 1. § (2) bekezdés a) pontja 
szerinti, a d) pontban meghatározott szakképesítés megszerzésére irányuló képzés folytatására feljogosító engedéllyel 
(a továbbiakban: felnőttképzési tevékenység folytatására jogosító engedély),
b) rendelkezik az 1. mellékletben meghatározott, a szakmai vizsgaszervezési tevékenységekhez kapcsolódó általános 
személyi és tárgyi feltételekkel, és azokat folyamatosan biztosítani képes,
c) rendelkezik a  komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól szóló kormányrendeletben foglalt vizsgaszervezői 
feladatok ellátásának, továbbá a szakmai vizsgával kapcsolatos közokiratok, valamint a központilag biztosított írásbeli 
vagy interaktív vizsgafeladatok biztonságos kezelésének módját tartalmazó ügykezelési és titoktartási szabályzattal 
(a továbbiakban: ügykezelési és titoktartási szabályzat),
d) rendelkezik a kérelemben megjelölt, az Országos Képzési Jegyzékben (a továbbiakban: OKJ) szereplő szakképesítés, 
részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés (a továbbiakban együtt: szakképesítés) tekintetében – szakképesítésenként 
legalább egy vizsgahelyszínre vonatkozóan – a szakmai vizsga vizsgatevékenységeihez szükséges, az 1. mellékletben 
meghatározott személyi és tárgyi feltételekkel, és azokat folyamatosan biztosítani képes,
e) rendelkezik a szakképesítésért felelős miniszter által az Szt.-ben foglalt felhatalmazás alapján kiadott rendeletben 
meghatározott speciális szakmai, tárgyi és személyi feltételekkel,
f ) nem áll a vizsgaszervezési tevékenységtől való eltiltás hatálya alatt, és
g) szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban, vagy igazolja, hogy nem rendelkezik az adózás rendjéről szóló 
törvény szerint köztartozással és nem áll csőd- vagy felszámolási eljárás vagy végelszámolás alatt.
(2) Az engedély kiadására az a)–g) pontban meghatározott feltételek együttes fennállása esetén kerülhet sor.
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(3) Az  engedélynek az  engedély kiadását követően megváltozott OKJ-ban szereplő szakképesítésekre vonatkozó 
érvényességét a szakképesítésért felelős miniszter által kiadott szakmai és vizsgakövetelményről szóló rendeletnek 
a jogosultságok megfeleltetését tartalmazó melléklete határozza meg.”

3. § (1) A 111/2010. Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az engedély kiadása iránti kérelem – a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvényben foglaltakon 
túl – tartalmazza:]
„e) a szakképesítés megnevezését és azonosító számát, amely tekintetében a kérelmező a vizsgaszervezésre jogosító 
engedélyt kíván szerezni.”

 (2) A 111/2010. Korm. rendelet 2. §-a a következő (3) és (4) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az  (1)  bekezdés e)  pontjában meghatározott szakképesítés esetén a  kérelemben nem kell megjelölni azt 
a részszakképesítést, amely esetén a kérelmező a részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelményében meghatározott 
kapcsolódó szakképesítés tekintetében is engedélyt kíván szerezni. A szakképesítés tekintetében kiadott engedély 
a szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményében kapcsolódó részszakképesítésként megjelölt részszakképesítésre 
is kiterjed.
(4) A kérelmező intézmény az engedély kiadása iránti kérelmet a székhelye szerint illetékes kormányhivatalhoz nyújtja 
be.”

4. §  A 111/2010. Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A szakértőt szakmacsoportonként kell kijelölni. A szakértő legfeljebb tíz szakképesítés tekintetében rendelhető 
ki egyidejűleg a vizsgaszervezési feltételek fennállásának vizsgálatára. A szakértő kirendelése esetén az OKJ szerinti 
szakmairánnyal rendelkező szakképesítéseknél az egyes szakmairányokat, valamint az OKJ szerinti Sport ágazatba 
tartozó szakképesítések esetén az egyes sportágakat önálló szakképesítésnek kell tekinteni.”

5. §  A 111/2010. Korm. rendelet 4. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A  nyilvántartásba vett intézmény a  nyilvántartásban szereplő adatainak változását annak bekövetkezésétől 
számított kilencven napon belül bejelenti a kormányhivatalnak. A megváltozott adatok bejelentéséig a nyilvántartásba 
vett intézmény szakmai vizsgát nem szervezhet.”

6. §  A 111/2010. Korm. rendelet 6. §-a a következő (7) és (8) bekezdéssel egészül ki:
„(7) Az ellenőrzést az engedélyt kiállító vagy – amennyiben a vizsgaszervező intézmény székhelye megváltozott vagy 
a  korábbi szabályok alapján az  engedélyt nem a  székhely szerint illetékes kormányhivatal állította ki – a  székhely 
szerint illetékes kormányhivatal folytatja le.
(8) A  szakmai vizsga helyszíni ellenőrzését a  szakmai vizsga helyszíne szerint illetékes kormányhivatal folytatja le, 
majd az ellenőrzés eredményéről tájékoztatja az engedélyt kiállító vagy – engedély hiányában – a vizsgaszervező 
intézmény székhelye szerint illetékes kormányhivatalt.”

7. § (1) A 111/2010. Korm. rendelet 8. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A kormányhivatal az engedély hiányában vagy a 4. § (3) bekezdése szerinti adatváltozás bejelentési kötelezettség 
teljesítésének elmulasztása esetén vizsgaszervezési tevékenységet folytató intézménnyel szemben a minimálbér havi 
összege tízszeresének megfelelő mértékű bírságot szab ki, és erről tizenöt napon belül írásban tájékoztatja az állami 
szakképzési és felnőttképzési szervet.”

 (2) A 111/2010. Korm. rendelet 8. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) A kifizetéssel összefüggő jogszabálysértés esetén a bírságot a szakmai vizsgára felkészítő képző intézménnyel 
szemben kell kiszabni, ha vele a vizsgaszervező a komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól szóló kormányrendeletben 
foglaltak szerint a vizsgáztatási díj, az utazási és szállásköltség kifizetésére vonatkozó megállapodást kötött.”

8. §  A 111/2010. Korm. rendelet 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„9. § (1) A vizsgaszervező intézmény székhelye szerint illetékes kormányhivatal törli a nyilvántartásba vett intézményt 
a nyilvántartásból, továbbá – a b) pont kivételével – az engedélyét visszavonja, ha az intézmény
a) azt kéri,
b) engedélyének az Szt. 19. § (1) bekezdés d) pontja szerinti visszavonására kerül sor, vagy
c) felnőttképzési tevékenység folytatására jogosító engedélye visszavonásra került.
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(2) A  vizsgaszervező intézmény székhelye szerint illetékes kormányhivatal a  szakképesítés tekintetében törli 
a nyilvántartásba vett intézményt a nyilvántartásból, továbbá az engedélyét a szakképesítés tekintetében visszavonja, 
ha az intézmény
a) azt kéri, vagy
b) felnőttképzési tevékenység folytatására jogosító engedélye az adott szakképesítésre vonatkozóan visszavonásra 
került.
(3) A vizsgaszervező intézmény székhelye szerint illetékes kormányhivatal az engedély visszavonásáról tizenöt napon 
belül írásban tájékoztatja az állami szakképzési és felnőttképzési szervet.”

9. §  A 111/2010. Korm. rendelet 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„10. § (1) Amennyiben a fellebbezési eljárásban szakértő kirendelése válik indokolttá, szakértőként a 3. § (2) bekezdése 
szerinti személy járhat el.
(2) A  szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter az  engedély kiadására irányuló engedélyezési eljárás és 
a  vizsgaszervezési tevékenységgel összefüggő ellenőrzési eljárás során hozott döntésnél gyakorolja a  fellebbezés 
elbírálására jogosult hatóság részére meghatározott jogosítványokat.”

10. §  A 111/2010. Korm. rendelet a következő 12/A. §-sal egészül ki:
„12/A.  § (1) A  vizsgaszervező intézmény székhelye szerint illetékes kormányhivatal törli a  nyilvántartásba vett 
intézményt a nyilvántartásból, továbbá az engedélyét visszavonja, ha az intézménynek az Fktv. 30. § (1) bekezdése 
szerinti képzési jogosultsága (a továbbiakban: képzési jogosultság) megszűnt, és a nyilvántartásba vett intézmény 
nem rendelkezik felnőttképzési tevékenység folytatására jogosító engedéllyel.
(2) A  vizsgaszervező intézmény székhelye szerint illetékes kormányhivatal a  szakképesítés tekintetében törli 
a nyilvántartásba vett intézményt a nyilvántartásból, továbbá az engedélyét a szakképesítés tekintetében visszavonja, 
ha az  intézmény képzési jogosultsága megszűnt, és a  nyilvántartásba vett intézmény az  engedélyben szereplő 
szakképesítés tekintetében nem rendelkezik felnőttképzési tevékenység folytatására jogosító engedéllyel.
(3) A  nyilvántartásba vett intézmény legkésőbb a  képzési jogosultsága megszűnését megelőző hatvanadik napig 
köteles tájékoztatni a  vizsgaszervező intézmény székhelye szerint illetékes kormányhivatalt az  engedély további 
fenntartásának szándékáról. A  tájékoztatás hiányában az  engedély a  képzési jogosultság megszűnésének napján 
megszűnik.
(4) Ha a nyilvántartásba vett intézménynek a 2013. augusztus 31-ét követően fennálló képzési jogosultsága az egyes 
szakképzési és felnőttképzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 136/2014. (IV. 24.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: Mód.r.) hatálybalépése napját megelőzően vagy azt követő hatvan napon belül szűnik meg, akkor 
a (3) bekezdés szerinti tájékoztatást a Mód.r. hatálybalépését követő hatvanadik napon belül kell megtenni.
(5) A Mód.r. hatálybalépése napján folyamatban lévő eljárásokat e rendeletnek a Mód.r. hatálybalépése előtti napján 
hatályos rendelkezései szerint kell lefolytatni.”

11. §  A 111/2010. Korm. rendelet 1. melléklet 2.2.4.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[2. A szakmai vizsga vizsgatevékenységeinek személyi és tárgyi feltételei
(…)
2.2. Feltételek vizsgatevékenységekre
(…)
2.2.4. Szóbeli vizsgatevékenység esetén:]
„2.2.4.1. a komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól szóló kormányrendeletben meghatározott lebonyolítási rend 
szerint a szóbeli vizsgatevékenységre meghatározott vizsgamenet jogszerű, szakszerű és zavartalan lebonyolítását 
biztosító vizsgaterem.”

12. §  A 111/2010. Korm. rendelet
a) 2. § (1) bekezdés d) pontjában az „a felnőttképzésről szóló törvény” szövegrész helyébe az „az Fktv.” szöveg,
b) 2. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében a „közigazgatási hatósági eljárás” szövegrész helyébe a „közigazgatási 

hatósági eljárás és szolgáltatás” szöveg,
c) 2.  § (2)  bekezdés c)  pontjában a „kapcsolódó vizsgarend és vizsgaprogram bemutatását 20 fő” szövegrész 

helyébe a „kapcsolódó, csoportbontást is tartalmazó lebonyolítási rend bemutatását húsz fő” szöveg,
d) 2. § (2) bekezdés g) pontjában az „Országos Képzési Jegyzék” szövegrész helyébe az „OKJ” szöveg,
e) 6. § (3) bekezdésében az „a kérelmező” szövegrész helyébe az „az ellenőrzött vizsgaszervező” szöveg,
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f ) 6. § (4) bekezdés c) pontjában, valamint az 1. melléklet 1.2., 2.2.1.1., 2.2.2.1. és 2.2.3.1. pontjában a „szakmai 
vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről szóló miniszteri rendeletben” szövegrész helyébe 
a „komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól szóló kormányrendeletben” szöveg,

g) 7. § a) és c) pontjában a „február 28-ig” szövegrész helyébe a „február utolsó munkanapjáig” szöveg
lép.

13. §  Hatályát veszti a 111/2010. Korm. rendelet
a) 4. § (2) bekezdése,
b) 5. §-a,
c) 1. melléklet 2.2.4.2. és 2.2.4.3. pontja.

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

14. §  A gyakorlati képzés költségeinek a  szakképzési hozzájárulás terhére történő elszámolásánál figyelembe vehető 
gyakorlati képzési normatívák mértékéről és a csökkentő tétel számításáról szóló 280/2011. (XII. 20.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: 280/2011. Korm. rendelet) 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

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

15. §  Az Országos Képzési Jegyzékről és az  Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 150/2012.  
(VII. 6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 150/2012. Korm. rendelet) 2. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Az Sztv. 33. § (7) bekezdése szerinti folyamatos képzésnek minősül, ha a tanuló a szakmai vizsga letételét követően 
olyan, a meglévő szakképesítéssel betölthető munkakör magasabb színvonalon való ellátását biztosító – a szakmai 
és vizsgakövetelményben meghatározott körbe tartozó, kapcsolódó – szakképesítés megszerzésére irányuló iskolai 
rendszerű képzésben vesz részt, amelyre a szakmai vizsgát megelőzően jelentkezett.”

16. § (1) A 150/2012. Korm. rendelet 1. melléklet 1. táblázat
a) I:438 mezőjében a „TK” szövegrész helyébe a „TK, T” szöveg,
b) J:480, J:483 és J:487 mezőjében a „környezetvédelemért és vízgazdálkodásért felelős miniszter” szövegrész 

helyébe a „vízgazdálkodásért felelős miniszter” szöveg,
c) J:186, J:187, J:258, J:259, J:336, J:425 és J:428 mezőjében a „környezetvédelemért és vízgazdálkodásért felelős 

miniszter” szövegrész helyébe a „környezetvédelemért felelős miniszter” szöveg
lép.

 (2) A 150/2012. Korm. rendelet 1. melléklet 2. táblázat
a) I:56 mezőjében a „TK” szövegrész helyébe a „TK, T” szöveg,
b) J:28, J:55, J:143, J:144 és J:145 mezőjében a „környezetvédelemért és vízgazdálkodásért felelős miniszter” 

szövegrész helyébe a „vízgazdálkodásért felelős miniszter” szöveg,
c) J:69, J:70, J:71 és J:86 mezőjében a „környezetvédelemért és vízgazdálkodásért felelős miniszter” szövegrész 

helyébe a „környezetvédelemért felelős miniszter” szöveg
lép.

17. § (1) A 150/2012. Korm. rendelet 1. melléklet 1. táblázata a 2. melléklet szerint módosul.
 (2) A 150/2012. Korm. rendelet 1. melléklet 2. táblázata a 3. melléklet szerint módosul.

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

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

 (2) A 217/2012. Korm. rendelet 3. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.
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19. §  Hatályát veszti a 217/2012. Korm. rendelet 2. melléklet táblázatának címében az „1. mellékletben felsorolt,” szövegrész.

6. A komplex szakmai vizsgáztatás általános szabályairól szóló 315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet 
módosítása

20. §  A komplex szakmai vizsgáztatás általános szabályairól szóló 315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet 61. § (2) bekezdésében, 
62. § (2) és (3) bekezdésében a „2014.” szövegrész helyébe a „2015.” szöveg lép.

7. A felnőttképzési tevékenység folytatásához szükséges engedélyezési eljárásra és 
követelményrendszerre, a felnőttképzést folytató intézmények nyilvántartásának vezetésére, valamint 
a felnőttképzést folytató intézmények ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról szóló  
393/2013. (XI. 12.) Korm. rendelet módosítása

21. §  A felnőttképzési tevékenység folytatásához szükséges engedélyezési eljárásra és követelményrendszerre, 
a felnőttképzést folytató intézmények nyilvántartásának vezetésére, valamint a felnőttképzést folytató intézmények 
ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról szóló 393/2013. (XI. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 393/2013. 
Korm. rendelet) 5. § (1) bekezdés e) pont ea) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A felnőttképzési tevékenység folytatására irányuló engedély kiadása, az  engedély módosítása vagy kiegészítése iránti 
kérelemhez (a továbbiakban együtt: kérelem) és bejelentéshez – a (2) és (3) bekezdésben foglalt eltéréssel – mellékelni kell:
e) a kérelmező vagy a bejelentő nyilatkozatait arról, hogy]
„ea) az Fktv. 1. § (2) bekezdés a) és b) pontja szerinti képzési körbe tartozó képzés elméleti részének oktatása esetén 
a képzési tartalomnak megfelelő szakos tanári szakképzettséggel, ennek hiányában a képzési tartalomnak megfelelő 
felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel vagy felsőfokú végzettséggel és a  képzés tanulmányi területének 
megfelelő szakképesítéssel, e  képzési körbe tartozó képzés gyakorlati képzésére a  képzési tartalomnak megfelelő 
felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel, vagy a képzés tanulmányi területének megfelelő szakképesítéssel és 
legalább ötéves szakmai gyakorlattal rendelkező oktatókat alkalmaz,”

22. §  A 393/2013. Korm. rendelet 16. § (7) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az engedély kiadásának személyi feltételei:]
„b) az Fktv. 1. § (2) bekezdés a) és b) pontja szerinti képzési körbe tartozó képzés elméleti részének oktatása esetén 
a képzési tartalomnak megfelelő szakos tanári szakképzettséggel, ennek hiányában a képzési tartalomnak megfelelő 
felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel, vagy felsőfokú végzettséggel és a  képzés tanulmányi területének 
megfelelő szakképesítéssel, e  képzési körbe tartozó képzés gyakorlati képzésére a  képzési tartalomnak megfelelő 
felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel, vagy a képzés tanulmányi területének megfelelő szakképesítéssel és 
legalább ötéves szakmai gyakorlattal rendelkező oktatók alkalmazása, és”

23. §  A 393/2013. Korm. rendelet 19. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A vagyoni biztosíték mértéke az üzleti év időszakára vonatkozóan a felnőttképzést folytató intézmény üzleti évét 
megelőző évnek a felnőttképzésből származó, a számvitelről szóló törvény szerint elszámolt, tényleges értékesítési 
nettó árbevétele (a továbbiakban: árbevétel) kettő százaléka, de legalább ötszázezer forint.”

24. §  A 393/2013. Korm. rendelet 22. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  kérdőív kitöltésére legalább tizenöt percet kell biztosítani. A  kérdőív – a  3.  mellékletben foglaltak kötelező 
feltüntetésével – legfeljebb tizenöt kérdésből állhat azzal, hogy a kitöltő az érintett képzéssel összefüggő kérdésekre 
válaszol.”

25. §  A 393/2013. Korm. rendelet 32. §-a a következő (4) és (5) bekezdéssel egészül ki:
„(4) E rendeletnek az egyes szakképzési és felnőttképzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 136/2014. (IV. 
24.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Mód.r.) megállapított 5. § (1) bekezdés e) pont ea) alpontját és (2) bekezdését, 
a  16.  § (7)  bekezdés b)  pontját, a  19.  § (1)  bekezdését, a  22.  § (2)  bekezdését, valamint 1.  mellékletét a  Mód.r. 
hatálybalépése napján folyamatban lévő,
a) a felnőttképzési tevékenység folytatására irányuló engedély kiadása iránti, és
b) a felnőttképzést folytató intézmények ellenőrzésére irányuló
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eljárások során nem kell alkalmazni, ezen eljárások során e  rendeletnek az  eljárás megindításának időpontjában 
hatályos rendelkezései alapján kell eljárni.
(5) E rendeletnek a Mód.r.-rel megállapított 16. § (7) bekezdés b) pontját, 19. § (1) bekezdését, 22. § (2) bekezdését, 
valamint 1. mellékletét a Mód.r. hatálybalépése napján engedéllyel rendelkező, felnőttképzési tevékenységet folytató 
intézmények esetében a Mód.r. hatálybalépését követő harmadik hónap első napjától kell alkalmazni.”

26. §  A 393/2013. Korm. rendelet
a) 5. § (2) bekezdésében a „c) pontjában és e) pont eh)–el) alpontjában” szövegrész helyébe a „c) és d) pontjában 

és e) pont ei)–em) alpontjában” szöveg,
b) 32. § (2) bekezdésében a „2014. június 30-ig” szövegrész helyébe a „2014. december 31-ig” szöveg
lép.

27. §  A 393/2013. Korm. rendelet 1. mellékletében foglalt
a) „I. Helyiségek” című táblázat B:4.1. mezőjében a „képzési helyszínenként és nemenként 1-1” szövegrész helyébe 

a „képzési helyszínenként 1” szöveg,
b) „II. HELYISÉGEK BÚTORZATA, EGYÉB BERENDEZÉSI TÁRGYAI” című táblázat „A:1.3.” mezőjében a „Tábla” szövegrész 

helyébe a „Tábla vagy flipchart” szöveg
lép.

28. §  Hatályát veszti a 393/2013. Korm. rendelet
a) 19. § (4) bekezdése,
b) 1. mellékletében foglalt „I. Helyiségek” című táblázat 4.3. sora.

8. A 2014/2015-ös tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről és a 2014/2015-ös tanévben 
induló képzésekben szakiskolai tanulmányi ösztöndíjra jogosító szakképesítésekről, valamint egyes 
szakképzési és felnőttképzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 562/2013. (XII. 31.) 
Korm. rendelet módosítása

29. §  A 2014/2015-ös tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről és a  2014/2015-ös tanévben induló képzésekben 
szakiskolai tanulmányi ösztöndíjra jogosító szakképesítésekről, valamint egyes szakképzési és felnőttképzési tárgyú 
kormányrendeletek módosításáról szóló 562/2013. (XII. 31.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: 562/2013. Korm. 
rendelet) 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„5.  § (1) Az  Szt. 82.  § b)  pontja szerint tett javaslat alapján megyénként és a  fővárosra tekintettel meghatározott, 
a  szakiskolai tanulmányi ösztöndíjról szóló kormányrendelet alapján ösztöndíjra jogosító hiány-szakképesítéseket 
az 5. melléklet tartalmazza.
(2) Az  OKJ szerinti 34 544 01 azonosító számú Vájár szakképesítés a  szakiskolai tanulmányi ösztöndíjról szóló 
kormányrendelet alapján ösztöndíjra jogosító hiány-szakképesítésnek minősül azokban a megyékben, amelyekben 
a Vájár szakképesítés e rendelet 1. § (2) bekezdés a) pontja alapján támogatott szakképesítésnek minősül.”

30. §  Az 562/2013. Korm. rendelet
a) 1. melléklet 1. alcím L:10 és L:38 mezőjében a „K” szövegrész helyébe a „T” szöveg,
b) 2.  melléklet 1. alcím 2–13. táblázatának címében a  „szakközépiskolai ágazatok” szövegrész helyébe 

a „szakképesítések” szöveg
lép.
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9. Hatályba léptető rendelkezések

31. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

10. Az Európai Unió jogának való megfelelés

32. § (1) E  rendeletnek a  2–13. és 21–28.  §-a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006. december 12-i 2006/123/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv 9–11. cikkeinek való megfelelést szolgálják.

 (2) A rendelet tervezetének a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelv 15. cikk (7) bekezdése szerinti bejelentése megtörtént.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 136/2014. (IV. 24.) Korm. rendelethez

A 280/2011. Korm. rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat a következő 419–421. sorral egészül ki:
„

 A  B  C  D

419. 5434404 Államháztartási ügyintéző 0,7200

420. 3581103 Dietetikus szakács 1,8368

421. 3454401 Vájár 2,0076
”

2. melléklet a 136/2014. (IV. 24.) Korm. rendelethez

A 150/2012. Korm. rendelet 1. melléklet 1. táblázata a következő 493. és 494. sorral egészül ki:
„

A B C D E F G H I J

493 54 344 04 Államháztartási 
ügyintéző

15 XXIV 2 
év

960–1440 
óra

N, E, L, S, 
TK, T

számviteli 
szabályozásért felelős 

miniszter

494 35 811 03 Dietetikus szakács 18 XXVII 0,5 
év

240–360 
óra

N, E, TK szakképzésért és 
felnőttképzésért 
felelős miniszter

”
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3. melléklet a 136/2014. (IV. 24.) Korm. rendelethez

A 150/2012. Korm. rendelet 1. melléklet 2. táblázata a következő 155. és 156. sorral egészül ki:
„

A B C D E F G H I J

155 51 344 09 Adóügyintéző 15 XXIV – 160–240 
óra

TK, 
T

számviteli 
szabályozásért felelős 

miniszter

156 51 344 10 Költségvetés-
gazdálkodási ügyintéző

15 XXIV – 160–240 
óra

TK, 
T

számviteli 
szabályozásért felelős 

miniszter
”

4. melléklet a 136/2014. (IV. 24.) Korm. rendelethez

A 217/2012. Korm. rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat a következő 1454–1462. sorral egészül ki:
„

 A  B C

 1454.  1452. Adóigazgatási feladatok 11513-14

 1455.  1453. Államháztartási feladatok 11514-14

 1456.  1454. Költségvetés-gazdálkodási feladatok 11515-14

 1457.  1455. Diétás ételkészítés 11516-14

 1458.  1456. Táplálkozási alapismeretek 11517-14

1459.  1457. Környezetvédelmi termékdíj feladatok ellátása 10158-14

 1460.  1458. Államháztartási gazdálkodási feladatok ellátása 10776-14

 1461.  1459. Államháztartási számviteli feladatok ellátása 10777-14

 1462.  1460. Államháztartási elemzési – ellenőrzési feladatok ellátása 10779-14
”

5. melléklet a 136/2014. (IV. 24.) Korm. rendelethez

A 217/2012. Korm. rendelet 3. melléklete az 1451. pontot követően a következő pontokkal egészül ki:

„1452. Az Adóigazgatási feladatok megnevezésű, 11513-14 azonosító számú szakmai 
követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:
Feladatát az adózás rendjéről szóló törvény és a Ket. hatályos rendelkezéseinek teljes körű ismeretében, arra alapozva 
látja el
Napi munkájában érvényesíti az adóelméleti összefüggéseket
Munkája során érvényt szerez az adózási alapelveknek
Elősegíti az adózók jogainak érvényesülését, munkaköre szerint számon kéri a kötelezettségek teljesítését
Átlátja közbevételek fajtáit (adó, vám, díj, illeték, más befizetési kötelezettségek, támogatások), azok helyét, szerepét 
az  államháztartás rendszerében, az  adórendszert, a  jelenlegi adóstruktúra kialakulását és működését, és a  napi 
gyakorlatban érvényesíti
Alkalmazza a közigazgatási jogrendszer szabályait, figyelembe veszi a közigazgatási intézményrendszer hierarchiáját
Átlátja az  egyes adóhatóságok feladatát, hatáskörét, illetékességét, működését, szervezetét, egymással való 
kapcsolatát
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Alkalmazza a közigazgatási eljárás és az adóigazgatás szabályait
Érvényesíti az  adózás és adóztatás gyakorlatában az  adózók és adóhatóságok kapcsolatát a  bejelentkezéstől 
a tevékenység folytatásán át az adóalanyiság megszűnéséig
Felvilágosítja az  ügyfeleket az  adózással kapcsolatos kötelezettségekről, segítséget nyújt azok teljesítéséhez, 
alkalmazza az egyes adózókra vonatkozó, adózónként eltérő eljárási szabályokat
Használja és működteti a különféle információs rendszereket, a hatáskörébe tartozó adatbázisokat
Előkészíti a feladatkörébe tartozó hatósági intézkedéseket, közreműködik a hatósági eljárások lefolytatásában, részt 
vesz a munkaköre szerinti ellenőrzésekben és a végrehajtási eljárásban

Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:

szakmai ismeretek:
Az adózás rendjéről szóló törvény alapelvei: megkülönböztetés nélküli eljárás, tájékoztatási kötelezettség, jóhiszemű, 
és rendeltetésszerű joggyakorlás, mérlegelés és méltányos ügyintézés
Területi, tárgyi, személyi és időbeli hatály, más eljárási és anyagi jogszabályokkal való kapcsolat, a  nemzetközi 
egyezmények, az anyagi és az eljárási jog időbeli hatályának összefüggése
Az adózók jogai, kötelezettségei. A képviselet, az adótitok. A pénzmosással kapcsolatos kötelezettségek
Az egyes adóhatóságok szervezeti felépítése, felügyelete, feladatai, hatásköre és illetékessége Az  adóhatóságok 
nemzetközi együttműködése
Az adóhatóság jogai, kötelezettségei
Az adózás folyamata, bejelentkezés, („egyablakos” bejelentkezési rendszer), bejelentendő adatok, a  változások 
bejelentése
A nyilvántartásba vétel. Az  adóazonosító jel, az  adószám, közösségi adószám, csoport azonosító szám, technikai 
azonosító szám. Az adószám képzése, tartalma, joghatása, felfüggesztése
Az adómegállapítás formái, az  önadózás szabályai, a  személyi jövedelemadó adóhatósági, munkáltatói 
adómegállapítása, adónyilatkozat, adólevonás, kivetés, kiszabás. Adatszolgáltatás
A hatósági adómegállapítás, az utólagos adómegállapítás, a soron kívüli adómegállapítás, elévülés
A feltételes adómegállapítás, a szokásos piaci ár megállapítása
Adóbevallás, általános és különös szabályai, az  elektronikus adóbevallás, az  elektronikus aláírás, az  ügyfélkapu, 
a bevallás ellenjegyzése. A bevallás kijavítása
Az önellenőrzés célja, tartalma, formája, szabályai, feltételei, joghatása. Az önellenőrzési pótlék
Az adó megfizetése, határidők, esedékesség, elszámolás, befizetés és bevallás összefüggése, a  fizetési késedelem 
következménye. A költségvetési támogatások kifizetésének szabályai
Adónyilvántartás, a  bizonylati rend, a  számviteli és adónyilvántartások összefüggése, eltérése Az  adózók hatósági 
nyilvántartási rendszere
A NAV honlapjának tartalma. Adatszolgáltatási rendszer
Az adózók és az adók ellenőrzése, az ellenőrzés célja és tartalma. A kiválasztás, az ellenőr felkészülése az ellenőrzésre
Az ellenőrzés fajtái: bevallások utólagos vizsgálata, állami garancia beváltása, egyes kötelezettségek teljesítésére 
irányuló ellenőrzés, egyes gazdasági események valódiságának vizsgálatára irányuló ellenőrzés
Az ellenőrzési határidő, a határidő hosszabbítása (kapcsolódó vizsgálat, nemzetközi megkeresés)
Az ellenőrzés megindítása, joghatása, lefolytatása, az adózó jogai, kötelezettségei az ellenőrzés során
Az adóhatóság jogai, kötelezettségei az ellenőrzés során
Az ellenőrzés befejezése, jegyzőkönyv, észrevételek
Az ellenőrzés jogkövetkezményei: adóbírság, mulasztási bírság, késedelmi pótlék
A hatósági eljárás, a hivatalból, az ellenőrzés alapján indult eljárások, a kérelemre indult eljárások esetén, az igazolások, 
fizetési könnyítések engedélyezése
Az eljárás befejezése, az intézkedések joghatása, a határozat, a végzés
A jogorvoslati fórumrendszer, a fellebbezés, a jogerő, a bírósági felülvizsgálat, a felügyeleti jogkörben tett intézkedés
Az adótartozás végrehajtása, a végrehajtás feltételei, szabályai, végrehajtás megkeresésre
A biztosítási intézkedések, a visszatartási jog gyakorlása, a beszedési megbízás, a foglalás, az  ingatlan-végrehajtás, 
az árverés
A végrehajtási kifogás, a végrehajtási eljárás felfüggesztése, szünetelése, a végrehajtás költsége. Elévülés
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Az adóeljárásban alkalmazható jogkövetkezmények, adóbírság, mulasztási bírság, késedelmi pótlék megállapításának 
feltételei, alkalmazása, számítása
Az adóhatóság intézkedései, felhívás a  személyazonosság igazolására. Elővezettetés, rendőri intézkedése 
kezdeményezése, helyszín, jármű átvizsgálása, dolog lefoglalása, helyiség bezárása
Az általános forgalmi adó, a személyi jövedelemadó, a társasági és osztalék adó, az egyszerűsített vállalkozási adó, 
kisvállalati adó, a kisadózó vállalkozások tételes adója, a jövedéki adó, a különadók megállapításának, kimutatásának, 
elszámolásának, megfizetésének az ellenőrzése
Társadalombiztosítási járulékok, szociális hozzájárulási adó, egészségügyi hozzájárulás fizetése, ellenőrzése
A helyi adók és a központi költségvetést megillető adók közötti összefüggés, számviteli elszámolásuk a társaságoknál
Az illetékek körében a vagyonszerzési illetékek megállapításával, kiszabásával, a behajtással kapcsolatos feladatok, 
az  ellenőrzés lefolytatása, az  eljárási illetékek tekintetében a  leletezés, az  adóhatósági ügyiratkezelés rendszere, 
a  számítógépes adatnyilvántartás, a  minősített ügyiratkezelés általános elvei, szabályai, az  adatvédelem általános 
elvei és szabályai

szakmai készségek:
Olvasott szakmai szöveg megértése
Szakmai kommunikáció
Jogszabály alkalmazás készsége

Személyes kompetenciák:
Döntési képesség
Felelősségtudat
Precizitás
Megbízhatóság

Társas kompetenciák:
Konfliktusmegoldó készség
Kapcsolatteremtő készség
Határozottság
Visszacsatolási készség

Módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Rendszerező képesség

1453. Az Államháztartási feladatok megnevezésű, 11514-14 azonosító számú szakmai 
követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:
Közreműködik a pénzgazdálkodási és az önkormányzati hitelgazdálkodási folyamatok lebonyolításában
Előkészíti a tervezési feladatokat, ahhoz adatot szolgáltat
Döntés-előkészítéshez szükséges információkat szolgáltat
Közreműködik a finanszírozási javaslatok, likviditási tervek elkészítésében
Közreműködik a kötelezettségvállalási nyilvántartások kialakításában
Közreműködik a költségvetési folyamatszabályozás kidolgozásában, végrehajtásában és ellenőrzésében
Nyilvántartja a munkaerőt és az illetményeket, alkalmazza az illetmény- és létszámgazdálkodás jogszabályi és belső 
előírásait
Alkalmazza a közigazgatási hatósági eljárást szabályozó általános szabályokat, fontosabb rendelkezéseket
Közreműködik az államigazgatási feladatok végrehajtásában
Kapcsolatot tart a  vevőkkel, adósokkal, szállítókkal, bankokkal, a  Magyar Államkincstárral, a  Magyar Nemzeti 
Vagyonkezelő Zrt.-vel, az ellenőrző szervezetekkel, biztosítókkal és a társegységekkel
Közreműködik a vagyongazdálkodásra és vagyonhasznosításra vonatkozó döntések előkészítésében
A vagyonhozamokat elemzi
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Előkészíti a vonatkozó jogszabályokban foglaltak költségvetési szerven belüli alkalmazásának eljárásrendjét
Elemzéseket végez a helyi jogszabályi keretek kialakításához
Alkalmazza a járulékfizetési szabályokat, vezeti a nyilvántartási rendszert, közreműködik az ellátások megállapításában, 
folyósításában
Alkalmazza az adózási szabályokat
Betartja a közpénzek felhasználására vonatkozó alapvető szabályokat és adaptálja ezeket szakterületére
Alkalmazza az államháztartási számvitel szabályait

Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:

szakmai ismeretek:
Az államháztartás helye és szerepe a nemzetgazdaságban
Az államháztartás rendszere, az államháztartási gazdálkodás alapelvei, legfontosabb szabályai
Az államháztartás központi szintje: az állam, a központi költségvetési szerv, a törvény által az államháztartás központi 
alrendszerébe sorolt köztestület és a törvény által a központi alrendszerbe sorolt köztestület által irányított köztestületi 
költségvetési szerv
Az elkülönített állami pénzalapok létrehozásának feltételei, működése
A társadalombiztosítás pénzügyi alapjai
Az államháztartás önkormányzati alrendszere: helyi önkormányzat, helyi nemzetiségi önkormányzat és az országos 
nemzetiségi önkormányzat, társulás, térségi fejlesztési tanács, az előzőek által irányított helyi önkormányzati, helyi 
nemzetiségi önkormányzati, országos nemzetiségi önkormányzati költségvetési szerv
A központi alrendszer bevételei és kiadásai
Az önkormányzati alrendszer bevételei és kiadásai
A központi költségvetés elkészítésének, végrehajtásának szabályai
A helyi önkormányzat rendelete
A Nemzeti vagyon: állami és önkormányzati vagyon
Költségvetési szervek: a  költségvetési szervek jogállása, a  költségvetési szervek típusai, irányítása, felügyelete, 
a költségvetési szervek nyilvántartása, a költségvetési szervek működése és gazdálkodása
Államháztartási kontroll: az államháztartás külső ellenőrzése, kormányzati szintű ellenőrzés, az államháztartás belső 
kontrollrendszere
A közigazgatás az állami funkciók rendszerében
A közigazgatás szervezetrendszere
A közigazgatás működése
Az önkormányzatok feladatrendszere
A helyi önkormányzatok szervezete és működése
Az önkormányzatokkal kapcsolatos állami feladatok
Az önkormányzatok gazdálkodási rendszere
Az államigazgatás helye a közigazgatás rendszerében
Az államigazgatás felépítése
Az államigazgatás működése
A magyar adózási rendszer

szakmai készségek:
Olvasott szakmai szöveg megértése
Szakmai kommunikáció
Jogszabály alkalmazás készsége

Személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Precizitás
Megbízhatóság
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Társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Határozottság
Visszacsatolási készség

Módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Rendszerező képesség

1454. A Költségvetés-gazdálkodási feladatok megnevezésű, 11515-14 azonosító számú szakmai 
követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:
Adatot szolgáltat a tervezési feladatokhoz
Közreműködik a vagyongazdálkodásra és vagyonhasznosításra vonatkozó döntések előkészítésében
Gyakorlati feladatok végrehajtása során a vagyonnyilvántartás kötelező elemeit értelmezi
A vagyonnal kapcsolatos szabályzatok tartalmi követelményeit érvényesíti a napi gyakorlatban
A vagyonhozamokat elemzi
Nyilvántartja a  munkaerőt és illetményeket, alkalmazza az  illetmény- és létszámgazdálkodás jogszabályi és belső 
előírásait
Kapcsolatot tart a vevőkkel, adósokkal, szállítókkal, bankokkal, a Magyar Államkincstárral, az ellenőrző szervezetekkel, 
biztosítókkal és társegységekkel
Alkalmazza a finanszírozási lehetőségeket
A különböző támogatások feltételrendszerét ismerve kialakítja azok gyakorlatát
Felkutatja a külső finanszírozási forrásokat és eszközöket
Közreműködik a finanszírozási javaslatok, likviditási tervek elkészítésében
Részt vesz a hazai és nemzetközi államháztartási és pénzügyi rendszerben és pénzforgalomban
Közreműködik a számviteli információk értékelésében
Követi és értelmezi az adott témára vonatkozó törvényeket, jogszabályokat, rendeleteket
Államháztartási tervezési rendszerek elméleti ismereteit felhasználva közreműködik a tervezés folyamatában
Alkalmazza az előirányzatok nyilvántartásának rendszerét
Területét érintő EU források elkülönített pénzügyi nyilvántartási és elszámolási rendszerét érvényesíti 
a munkafolyamatban
A költségvetési szerv személyi, pénzügyi, tárgyi, piaci feltételeit elemzi, pályázatot, munkaszerződést előkészít
Alkalmazza az államháztartásra, a kincstárra vonatkozó jogszabályokat
Kapcsolja a szakterületi jogszabályokat az államháztartási keretszabályokkal
Alkalmazza az ellenőrzésre vonatkozó jogszabályokat, beleértve az Állami Számvevőszékre vonatkozó szabályozásokat 
is
Adaptálja a közpénzek felhasználására vonatkozó alapvető szabályokat
Alkalmazza az  adójogszabályokat, különösen a  helyi adókra vonatkozó előírásokat ismerve alkalmazza azokat 
munkavégzése során
Betartja és betartatja a  közigazgatási hatósági eljárás alapvető szabályait, valamint az  adózás rendjéről szóló 
szabályozásokat
Alkalmazza az államháztartási számvitel szabályait

Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:

szakmai ismeretek:
A gazdálkodás szabályai
Költségvetési szervek tevékenységének megtervezése
Költségvetési szervek munkaerő- és illetménygazdálkodása
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A költségvetési szervek járulékfizetési kötelezettségeinek tervezése, nyilvántartása, teljesítése és elszámolása
A költségvetési szervek adófizetési kötelezettségeinek tervezése, nyilvántartása, teljesítése és elszámolása
Költségvetési szervek eszközgazdálkodása
Költségvetési szervek bevételeinek tervezése és teljesítése
Költségvetési szervek vertikális folyamatai, a kötelezettségvállalás rendje
Költségvetési szervek likviditása
Könyvvezetési és beszámolási rendszer sajátosságai az államháztartás szervezeteinél
Pénzforgalmi jelentés formája és szerkezete és az ahhoz kapcsolódó tájékoztató adatok
Költségvetési szervek belső ellenőrzési rendszere
Költségvetési szervek tevékenységének komplex elemzése
Közigazgatás alapfogalmai
A közigazgatás rendszere, szerepe
Területszervezés és terület-államigazgatás
Területfejlesztés intézményi rendszere
Megállapodás lényeges kérdései
Munkaszerződés tartalma és megkötése
Irodai munkavégzés általános folyamata, hatékonyságának feltételei
Ügyintézés és kommunikáció
Dokumentumok készítése, elküldése, írásbeli kommunikáció
Ügyvitel és iratkezelés
Etikett és viselkedéskultúra az üzleti életben
Pénzügyi és adójogszabályok alkalmazási gyakorlata (bankjog, értékpapírjog, devizajog, vámjog, adójog, illetékjog)
Az EU költségvetése
Az EU támogatási rendszere
Az EU támogatások felhasználásának eljárási rendje
Monetáris Unióhoz csatlakozás és feltételei

szakmai készségek:
Olvasott szakmai szöveg megértése
Szakmai kommunikáció
Jogszabály alkalmazás készsége

Személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Precizitás
Megbízhatóság

Társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Határozottság
Visszacsatolási készség

Módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Rendszerező képesség

1455. A Diétás ételkészítés megnevezésű, 11516-14 azonosító számú szakmai követelménymodul 
tartalma:

Feladatprofil:
Használja a nyersanyag kiszabati ívet
Elkészíti a közétkeztetés különböző területein összeállított étrendet
Betartja a közétkeztetésre vonatkozó felhasználási előírásokat, korlátozásokat és tilalmakat
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Alkalmazza az ételkészítésnél felhasznált alapanyagok energia-, fehérje-, zsír- valamint szénhidráttartalom kiszámítását
Elkészíti a dietetikus által összeállított étrendet az Egységes Diétás rendszer (EDR) ismereteire alapozva
A diétás követelményeknek megfelelően, az adott diétában helyettesíteni tudja egymással az alapanyagokat
Alkalmazza és pontosan betartja a diétás ételek receptúráit
Dietetikussal konzultálva új ételeket, recepteket próbál ki
Alkalmazza a korszerű és az adott diétának megfelelő konyhatechnológiai eljárásokat
Betartja az élelmiszer-biztonsági előírásokat
Alkalmazza a HACCP rendszer előírásait
Csoportosítja és megfelelően tárolja az élelmiszereket és kész ételeket
Betartja a közegészségügyi előírásokat
Használja az előírt tisztító és fertőtlenítőszereket
Betartja a munkaegészségügyi és munkabiztonsági előírásokat
Használja az egyéni védőeszközöket
Felismeri és jelenti a munkaegészségügyi és munkabiztonsági kockázatokat

Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:

szakmai ismeretek:
Diétás ételkészítési alapismeretek
Nyersanyag-válogatás szempontjai a diétás élelmezésben
A diétás előírásoktól való eltérés egészségügyi következményeinek ismerete
Az élelmiszerek fő tápanyag-összetételének ismerete a különböző diéták vonatkozásában
Az Egységes Diétás Rendszer (EDR) ismerete
A Gyakorlati dietétika alapjai
Korszerű konyhatechnológia

szakmai készségek:
Szakmai nyelvezet szakszerű alkalmazása
Biztos számolási készség
Mennyiségérzék

Személyes kompetenciák:
Elhivatottság, elkötelezettség
Önállóság
Precizitás

Társas kompetenciák:
Motiválhatóság
Irányíthatóság
Együttműködés

Módszerkompetenciák:
Emlékezőképesség (ismeretek megőrzése)
Gyakorlatias feladatértelmezés
Személyi- és környezeti higiéné biztosítása és betartatása

1456. A Táplálkozási alapismeretek megnevezésű, 11517-14 azonosító számú szakmai 
követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:
Alkalmazza az egészséges és az egészségtől eltérő szervezet működéséhez szükséges változtatást igénylő ételkészítési 
technológiák szakmai fogásait
Alkalmazza a tápanyag ismeretet (fehérjék, szénhidrátok, zsírok, vitaminok, ásványi anyagok és a víz)
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Ismeri az alapanyagok fő tápanyag-összetételét és a diétás igényeknek megfelelően helyettesíteni tudja egymással 
azokat
Kiszámolja a különböző korcsoportok és ellátottak energia- és tápanyagszükségletét
Tápanyagtáblázat felhasználásával kiszámolja az  ételkészítésnél felhasznált alapanyagok energia-, fehérje-, zsír- és 
szénhidráttartalmát, valamint vitamin és ásványi anyag tartalmát
Alkalmazza az Egységes Diétás Rendszert (EDR)
Alkalmazza az  alapvető élelmezés és táplálkozás-egészségtani ismereteket (élelmiszer-biztonság, élelmiszer-
fertőzések, élelmiszer-mérgezések megelőzése)
Alkalmazza a közétkeztetésre vonatkozó ismereteket
Alkalmazza az életkoroknak megfelelő közétkeztetési előírásokat
Felismeri és elkerüli a korlátozás vagy tilalom alá eső élelmiszereket, adalékanyagokat, ételkészítési technológiákat
Alkalmazza munkája során az  adott diétában a  diétás követelményeknek megfelelő, egymással helyettesíthető 
alapanyagokat
Felhasználja a munkája során a naponta biztosítandó élelmiszereket, élelmiszer-csoportokat
Alkalmazza munkája során az élelmiszerek összetételéről és címkézéséről szóló uniós rendeletet

Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:

szakmai ismeretek:
Táplálkozási alapismeretek
Az Egységes Diétás Rendszer (EDR) ismerete
A diétás előírásoktól való eltérés egészségügyi következményeinek ismerete
Az élelmiszerek fő tápanyag-összetételének ismerete a különböző diéták vonatkozásában
Diétás ételkészítési alapismeretek
Korszerű konyhatechnológiai alapismeretek
Élelmezés és táplálkozás egészségtani ismeretek (élelmiszer-biztonság, élelmiszer-fertőzések, élelmiszer-mérgezések 
megelőzése)
A Gyakorlati dietétika alapjai
Közétkeztetési ismeretek
Nyersanyag-válogatás szempontjai a diétás élelmezésben

szakmai készségek:
Szakmai nyelvezet szakszerű alkalmazása
Biztos számolási készség
Mennyiségérzék

Személyes kompetenciák:
Elhivatottság, elkötelezettség
Önállóság
Precizitás

Társas kompetenciák:
Motiválhatóság
Irányíthatóság
Együttműködés

Módszerkompetenciák:
Emlékezőképesség (ismeretek megőrzése)
Gyakorlatias feladatértelmezés
Személyi- és környezeti higiéné biztosítása és betartatása
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1457. A Környezetvédelmi termékdíj feladatok ellátása megnevezésű, 10158-14 azonosító számú 
szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:
Termékdíj bejelentéssel, bevallással, nyilvántartással kapcsolatos feladatokat végez
Megfelelő módon alkalmazza a termékdíjhoz kapcsolódó nemzeti jogszabályokat
Elvégzi a termékdíj köteles termékek adózásával/adóztatásával kapcsolatos feladatokat
Betartja/betartatja a bizonylatolási, nyilvántartási és elszámolási rendre vonatkozó szabályokat
Kapcsolatot tart a Nemzeti Adó-és Vámhivatal illetékes szerveivel és a környezetvédelmi hatóságokkal
Ellátja a Kötelező Tarifális Felvilágosítás kérelmezésével, alkalmazásával kapcsolatos feladatokat
Vezeti a  termékdíjhoz kapcsolódó külön nyilvántartásokat, kezeli és rögzíti az  adatokat, betartja a  nyilvántartások 
vezetésére vonatkozó előírásokat
Közreműködik a termékdíjhoz kapcsolódó szerződések megkötésében
Közreműködik a  termékdíjhoz szorosan kapcsolódó beszerzési és értékesítési ügyletek megkötésénél, megadja 
az ügylethez kapcsolódó termékdíjas és hulladékhasznosítási kötelezettségekről szóló információkat
Megbízás alapján, a külön jogszabályban meghatározott feltételek megléte esetén képviseleti feladatokat lát el
Érvényesíti a termékdíjjal kapcsolatos eljáráshoz kapcsolódó jogorvoslati rendszert
Közreműködik a hatóság ellenőrzései és a mintavételek során
Ismeri és alkalmazza a környezetvédelmi termékdíjhoz kapcsolódó rendszeresített formanyomtatványokat
Kezeli és alkalmazza a rendszeresített nyomtatványkitöltő programot
Betartja a betétdíjra vonatkozó nyilvántartási, bejelentési, beszámolási kötelezettségre vonatkozó előírásokat
Termékdíjhoz szorosan kapcsolódó hulladékkezelési, hulladékgazdálkodási adminisztrációs feladatokat végez
Felismeri és alkalmazza a hulladékok kezelésére vonatkozó általános előírásokat
Vezeti a hulladékgazdálkodással összefüggő szükséges nyilvántartásokat
Ellenőrzi a hulladékkezelésre szerződött partnerek engedélyeinek érvényességét
Közreműködik a hulladékkezeléssel, -hasznosítással kapcsolatos szerződések megkötésében
Szükség szerint rögzíti az adatokat a hulladékgazdálkodási információs rendszerben

Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:

szakmai ismeretek:
A termékdíj törvény és végrehajtási rendeletei hatálya, hatáskör és illetékesség
A mögöttes nemzeti ágazati és eljárási szabályok alkalmazása
A kapcsolódó európai uniós joganyag alkalmazása
A termékdíj kötelezettség teljesítése során felmerülő azonosítók, kódok alkalmazása
Az értelmező rendelkezések
A termékdíj alapja, összetevői és mértéke
A termékdíj köteles termékek meghatározása
Az adózó kötelezettségei, a termékdíj kötelezettség keletkezése, keletkezésének időpontja
A termékdíj-fizetési kötelezettség átvállalása szerződéssel
A számlán való átvállalás
A termékdíjjal kapcsolatos képviselet ellátásának szabályai
Nyilvántartások vezetése, bizonylatok kiállítása, elszámolások
A termékdíj megállapításához szükséges számítási módszerek alkalmazása, a  termékdíj megállapítása, bevallása, 
megfizetése
Termékdíj átalány jogintézménye
A hasznosítás és a termékdíj kapcsolata
A termékdíj köteles termékekből keletkezett hulladékok egyéni teljesítőként történő hasznosítása/hasznosíttatása, 
azonosítása, okmányolása
Hulladékgazdálkodással kapcsolatos nemzeti és nemzetközi kódok alkalmazása
A befizetett termékdíj visszaigénylésének szabályai
A termékdíjas szabályozásban érintett hatóságok feladatai
Ellenőrzési formák a termékdíj területen, az ellenőrzött személy kötelezettségei



1180 NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY 5. szám 

Jogkövetkezmények, intézkedések
A hivatalos okmányok kezelésének és felhasználásának szabályai
A közigazgatási eljárásról szóló törvény alkalmazása vám-, jövedéki-, és termékdíj szabályozásban
Elektronikus ügyintézés és hatósági szolgáltatás

szakmai készségek:
Szakmai kommunikáció
Jogforrások megfelelő alkalmazása
Jogértelmezési készség
Számolási készség

Személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Precizitás
Önállóság

Társas kompetenciák:
Határozottság
Kapcsolatteremtő készség
Kezdeményezőkészség

Módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Lényegfelismerés

1458. Az Államháztartási gazdálkodási feladatok ellátása megnevezésű, 10776-14 azonosító számú 
szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:
Felismeri és alkalmazza munkavégzése során a legfontosabb államháztartási alapfogalmakat, továbbá a költségvetési 
bevételek és költségvetési kiadások részletes osztályozási rendjét adminisztratív, közgazdasági és kormányzati 
funkciók szerinti funkcionális szemléletben
Az államháztartás szervezeteinek és jellemzőinek, sajátosságainak ismeretében látja el gazdasági és pénzügyi 
feladatait
Közreműködik a  társadalombiztosítás pénzügyi alapjai, az  elkülönített állami pénzalapok, a  központi és a  fejezeti 
kezelésű előirányzatok, a  helyi és a  nemzetiségi önkormányzatok, valamint a  társulások tervezési, gazdálkodási, 
finanszírozási sajátosságainak alkalmazásában
Közreműködik a költségvetési szervek alapításában, a  szervezeti és működési szabályzat, valamint az egyéb belső 
szabályzatok elkészítésében, a költségvetési szerv jogutóddal történő és jogutód nélküli megszűnéséhez kapcsolódó 
feladatok ellátásában, irányításában, ennek során betartja a  költségvetési szervek jogállására, gazdálkodására 
vonatkozó előírásokat
Közreműködik a  gazdasági társaság alapításában, az  államháztartás szervezete gazdasági társasággal való 
kapcsolattartásában, nonprofit szervezetekkel való kapcsolat alakításában, szabályozásában
Közreműködik az önkormányzat gazdasági programjának, költségvetési koncepciójának elkészítésében
Közreműködik a  költségvetés (költségvetési javaslat a  központi költségvetésről szóló törvény elkészítése során, 
kincstári költségvetés, önkormányzat költségvetési rendelete, határozata) és zárszámadás készítési kötelezettség 
végrehajtásában
Meghatározza a különböző tartalékok szerepét (pl. céltartalék, fejezeti tartalék) az egyensúly megőrzésében, feltárja 
a költségvetés szükségszerű módosításának okait
Közreműködik az elemi költségvetés bevételeinek és kiadásainak részletes megtervezésében, az eredeti előirányzat 
meghatározásához, illetve az előirányzatok módosításhoz, átcsoportosításához kapcsolódó feladatok ellátásában
Közreműködik a kötelezettségvállalás, pénzügyi ellenjegyzés, teljesítésigazolás, érvényesítés, utalványozás folyamatok 
szabályszerű kialakításában és végrehajtásában, a bevételek beszedésében, illetve a kiadások teljesítésében
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Közreműködik a létszám és a személyi juttatások megtervezésében, a létszámgazdálkodáshoz kapcsolódó feladatok 
ellátásában
A szakmai feladatok ellátása során érvényesíti a gazdaságossági, hatékonysági, eredményességi szempontokat
Ismeri a hazai és az európai uniós forrásból finanszírozott költségvetési támogatások nyújtásának és felhasználásának 
szabályait, közreműködik azok szabályos felhasználásában mind a  támogató, mind a  kedvezményezett szervezet 
oldaláról
Részt vesz az önkormányzatoknak és intézményeiknek a Kincstárral, a számlavezető és egyéb pénzügyi intézményekkel 
való pénzügyi és egyéb feladatok ellátásában, ismeri a  Magyar Államkincstár önkormányzatokhoz kapcsolódó 
feladatait, az önkormányzatok támogatásának finanszírozását
Átlátja és alkalmazza a  kincstári rendszer működését, a  Magyar Államkincstár számlavezetési, megelőlegezési, 
finanszírozási, ellenőrzési, információszolgáltatási és egyéb feladataihoz kapcsolódóan alkalmazza a kincstári fizetési 
módokat
Közreműködik a finanszírozási feladatok ellátásában, megállapítja a költségvetési és vállalkozási maradványt
Betartja a nemzeti vagyonról szóló törvény, az állami vagyonról szóló törvény, a Nemzeti Földalapról szóló törvény, 
illetve a kapcsolódó kormányrendeletek előírásait a vagyongazdálkodási feladatainak ellátása során
A költségvetési szervek kincstári, önkormányzati vagyongazdálkodását ismerve gazdálkodik a  tulajdonában lévő, 
illetve a  vagyonkezelésébe adott, valamint a  mérlegben nem szerepeltethető (pl. bérelt, vagyonkezelésen kívül 
használt) eszközökkel
Az államháztartás adósságával kapcsolatos jogi rendelkezések ismeretében végzi munkáját, közreműködik annak 
meghatározásához szükséges adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítésében
Részt vesz az  adósságot keletkeztető ügyletekhez kapcsolódó engedélyeztetési eljáráshoz kapcsolódó feladatok 
ellátásában, átlátja a hitelfelvételre, kötvénykibocsátásra, az adósságrendezésre vonatkozó előírásokat

Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:

szakmai ismeretek:
Az államháztartás helye a nemzetgazdaságban
Az államháztartás alrendszerei, az  államháztartás alrendszereit alkotó jogi személyek, a  közfeladataik ellátásának 
rendszere
A közfeladatok közvetlen ellátása költségvetési szervek útján
Az állami feladatok ellátása fejezeti kezelésű előirányzatokkal, központi kezelésű előirányzatokkal, elkülönített állami 
pénzalapokkal, társadalombiztosítás pénzügyi alapjaival
A költségvetési és finanszírozási bevételek és kiadások osztályozása, a  költségvetési egyenleg, a  közgazdasági 
osztályozás (egységes rovatrend) felépítése
A közhatalmi bevételek legfontosabb típusai
A költségvetési és finanszírozási bevételek és kiadások között nem elszámolható pénzeszköz-változások
Költségvetési szerv alapításának, átalakításának, megszüntetésének esetei, jogi feltételei, az alapító, átalakító, illetve 
a megszüntető okirat tartalma
A költségvetési szervek jellemzői, tevékenységeik: az alaptevékenység és a vállalkozási tevékenység
A költségvetési szervek gazdasági szervezete és gazdasági vezetője
A központi költségvetés felépítése, a  központi költségvetésről és a  zárszámadásról szóló törvény előkészítése, 
elfogadása, a tervezésben részt vevők feladatai
Az önkormányzatok gazdasági programja, költségvetési koncepciója
Az önkormányzatok költségvetésének és zárszámadásának felépítése, tervezése, elfogadása, a  képviselő-testület, 
polgármester, jegyző, intézmények feladatai
A különböző tartalékok (pl. fejezeti tartalék, céltartalék) szerepe
A középtávú tervezés, az önkormányzatok átmeneti gazdálkodása
A kincstári és az elemi költségvetés szerkezete, elkészítése
Az előirányzatok módosításának, átcsoportosításának esetei, hatáskörei, korlátai
A kötelezettségvállalás rendje, a  sajátos kötelezettségvállalásokra (határozatlan idejű, több éves) vonatkozó 
jogszabályi előírások
A pénzügyi ellenjegyző személye, feladatai, kiemelten az előirányzati fedezetvizsgálat szabályai
A teljesítésigazolás, érvényesítés, utalványozás szabályai, összeférhetetlenség
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A gazdaságosság, hatékonyság, eredményesség
Az emberi erőforrás menedzselése
A hazai és az  európai uniós forrásból finanszírozott költségvetési támogatások nyújtásának és felhasználásának 
szabályai
A helyi önkormányzatok központi költségvetésből kapott támogatásainak rendszere, a támogatások igénylésének, 
felhasználásának, az azokkal történő elszámolás szabályai
A Kincstárban és a Kincstáron kívül vezetett fizetési számlák, a helyi önkormányzatok fizetési számláihoz kapcsolódó 
alszámlák
A kincstári finanszírozási rendszer, a költségvetési szervek, fejezeti kezelésű előirányzatok, alapok finanszírozása
Az államháztartás önkormányzati alrendszerének finanszírozási rendje
A központi költségvetésben előirányzat-átcsoportosítás helyett fizetési számlák között történő átutalással teljesíthető 
kiadások, a készpénzzel teljesíthető kiadások
A költségvetési és vállalkozási maradvány megállapítása, felhasználási szabályai
A vagyongazdálkodás szabályai
Az államadósság és kezelése, az Államadósság Kezelő Központ Zrt., a Költségvetési Tanács feladatai
Önkormányzatok hitelfelvételei, kötvény kibocsátása
A stabilitás, illetve a pénzügyi egyensúly követelménye
Az önkormányzatok fizetési problémái, adósságrendezése, az önkormányzati biztos feladatai
Költségvetési ágazati sajátosságok: oktatás, kultúra, szociális ellátás, igazgatás, védelem

szakmai készségek:
Olvasott szakmai szöveg megértése
Jogszabály-alkalmazás készsége
Szakmai nyelvű kommunikáció

Személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Felelősségtudat

Társas kompetenciák:
Nyelvhelyesség
Kapcsolatteremtő készség
Visszacsatolási készség

Módszerkompetenciák:
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Rendszerekben való gondolkodás

1459. Az Államháztartási számviteli feladatok ellátása megnevezésű, 10777-14 azonosító számú 
szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:
Betartja az államháztartási számvitelről szóló kormányrendelet előírásait, valamint a kapcsolódó rendeletek előírásait
Átlátja és alkalmazza az államháztartási számvitelről szóló jogszabályok szerinti szabályokat, érvényesíti a számviteli 
alapelveket, figyelembe véve annak államháztartási sajátosságait
Közreműködik a számviteli politika összeállításában, a számviteli szabályzatok jogszabályoknak megfelelő, időszerű, 
szervezet-, tevékenység-specifikus kidolgozásában és szükség szerinti módosításában
Közreműködik a szervezet számlarendjének kialakításában az egységes számlatükör alapján
Részt vesz a részletező nyilvántartások vezetésének kialakításában
A költségvetési számvitelen belül a gazdálkodási szabályokból adódóan a kötelező egyezőségeket figyelembe veszi 
és számon tartja
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Részt vesz az éves beszámolási feladatok ellátásában, képes összeállítani az éves beszámoló költségvetési számvitelből 
és pénzügyi számvitelből előállítandó részeit, figyelembe veszi az  elkészítés határidejét, képes betartani az  éves 
beszámoló elkészítése során a tartalmi és formai követelményeket
Közreműködik az éves beszámolók továbbításában, jóváhagyásában, a negyedéves mérlegjelentés elkészítésében, 
valamint a közérdekű adatok nyilvánosságra hozatalában
Az államháztartás szervezete alapításával, átszervezésével, illetve megszüntetésével kapcsolatos könyvvezetési és 
beszámolási kötelezettséghez kapcsolódó feladatokat képes szabályszerűen végrehajtja
A mérleg tartalmi és formai követelményeinek ismeretében az államháztartási sajátosságokat figyelembe véve tagolja 
az eszközöket és forrásokat
Kialakítja az  adatok rögzítésének módját az  államháztartás sajátos könyvvezetési rendszerében, érvényesíti 
a  bizonylatolás követelményeit, nyilvántartja az  eszközöket és forrásokat és meghatározza helyét a  mérlegben, 
értékeli, az értékelést alátámasztja, bizonylatolja, meghatározza külső és belső információit és kapcsolatát a kiegészítő 
melléklettel
Értelmezi a gazdasági eseményeket, azok csoportosítását, könyvelését, bizonylatolását, nyilvántartását, a gazdasági 
események költségvetési beszámolóra gyakorolt hatását
Feladatai végzése során alkalmazza az immateriális javak, tárgyi eszközök mérlegtételek államháztartási sajátosságait, 
a mérlegtételek tartalmát és értékelését, az értékcsökkenés elszámolásának vagy annak visszaírásának lehetőségeit 
és korlátait
Feladatai végzése során alkalmazza a  befektetett pénzügyi eszközök mérlegtételek államháztartási sajátosságait, 
a mérlegtételek tartalmát és értékelését, az értékvesztés vagy annak visszaírásának elszámolását
Figyelmet fordít a  koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök helyes tartalmára, az  értékelési szabályokra, 
továbbá képes összeállítani az önkormányzati vagyonkimutatást, ismeri ennek kapcsolatát a mérleggel
Feladatai végzése során alkalmazza a nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök (készletek, értékpapírok) mérlegtételek 
államháztartási sajátosságainak tartalmát, az értékvesztés elszámolásának, visszaírásának szabályait
Feladatai végzése során alkalmazza a  követelések (ide értve a  követelés jellegű elszámolásokat is), mérlegtételek 
államháztartási sajátosságainak tartalmát, az értékvesztés elszámolásának, visszaírásának szabályait
Feladatai végzése során alkalmazza az  egyéb sajátos eszközoldali elszámolások mérlegtételek államháztartási 
sajátosságainak tartalmát
Feladatai végzése során alkalmazza a pénzeszközök tartalmát, elszámolását kincstári körön belül és kívül, valamint 
az idegen pénzeszközök tartalmát és értékelését, az értékvesztés elszámolását, annak sajátosságait
Feladatai végzése során alkalmazza az  aktív és passzív időbeli elhatárolások szabályait, a  finanszírozási műveletek 
elszámolásának és kimutatásának sajátosságait
A forrás tagolásának államháztartási sajátosságainak, a  forrásokhoz kapcsolódó sajátos gazdasági műveleteknek, 
azok bizonylatainak ismeretében, feladatai végzése során alkalmazza a saját tőke sajátos tagolását, növekedésének 
és csökkenésének jogcímeit
Feladatai végzése során alkalmazza a  kötelezettségek (ideértve a  kötelezettség jellegű sajátos elszámolásokat) 
államháztartási sajátosságait, a kötelezettségekhez kapcsolódó sajátos gazdasági műveleteket, azok bizonylatait
Összeállítja a  saját tőkével és a  kötelezettségekkel kapcsolatos információkat a  költségvetési beszámolóhoz és 
a negyedéves mérlegjelentéshez
Ellátja a személyi juttatásokkal kapcsolatos elszámolási, nyilvántartási teendőket
EU-s támogatások elszámolását (ideértve a támogatási előlegek elszámolását is) ismerve – mind a finanszírozónál, 
mind a kedvezményezettnél – végzi feladatát
Átlátja és elvégzi az  önkormányzati alrendszer (helyi, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi tanácsok) 
sajátos nyilvántartási, elszámolási, beszámolási feladatait
Közreműködik a fejezeti kezelésű előirányzatok, a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai, illetve az elkülönített állami 
pénzalapok könyvvezetési és beszámolási feladatainak ellátásában
Közreműködik a zárlati, a zárási teendők, értékelési eljárások, a főkönyvi kivonat elkészítésében
Közreműködik a nyitó tételek elkészítésében, valamint a nyitás utáni feladatok végrehajtásában jogszabály alapján
Felismeri és feladatai végzése során alkalmazza az előirányzatok (nyilvántartásba vételének, zárolásának, elvonásának), 
illetve a  kötelezettségvállalások, végleges kötelezettségvállalások, illetve követelések költségvetési számvitelben 
történő elszámolásának szabályait
Elvégzi az ellenőrzés, az önellenőrzés megállapításainak könyvviteli elszámolását, az elszámolás bizonylatolását
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Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:

szakmai ismeretek:
A számviteli alapelvek értelmezése, sajátosságai az államháztartás szervezeteinél
A számviteli politika tartalma
A költségvetési és pénzügyi számvitel célja, tartalma, jellemzői, elszámolási szabályai, összefüggései
A bevételi és kiadási előirányzatokkal kapcsolatos gazdasági események elszámolása a költségvetési számvitelben
Követelésekkel, kötelezettségvállalásokkal, más fizetési kötelezettségekkel kapcsolatos általános szabályok, ezek 
elszámolása a költségvetési számvitelben
A bevételek és kiadások teljesítése elszámolási szabályai, pénzforgalom nélküli elszámolások a  költségvetési 
számvitelben
A sajátos elszámolások fogalma, esetei
A kötelező egyezőségek tartalma, a költségvetési és a pénzügyi számvitel közötti összefüggések
A könyvviteli zárlat és a könyvviteli nyitás feladatai
A megszűnés sajátos könyvviteli feladatai
A számlarenddel szemben támasztott követelmények
A részletező nyilvántartások fontossága
A főkönyvi számlák csoportosítása, jellemző sajátosságaik
A leltározási folyamat és leltárkészítés követelményei
Az eszközök és források értékelésének szabályozása
A piaci értékelésbe vont eszközök értékelésének és elszámolásának szabályai
A külföldi pénzértékre szóló eszközök és források értékelésének és elszámolásának sajátosságai
A követelések értékelésével kapcsolatos sajátos előírások, az egyszerűsített értékelési eljárás alá tartozó követelések 
értékvesztésének és elszámolásának szabályai, a  behajthatatlan, illetve az  elengedett követésekkel kapcsolatos 
teendők sajátosságai
A pénzkezelés sajátos előírásai és annak szabályozása
Az önköltségszámítás területei, a szabályozás sajátosságai
Az éves költségvetési beszámoló készítési kötelezettségek, speciális helyzetekhez kapcsolódó beszámoló készítési 
kötelezettségek
A negyedéves mérlegjelentés elkészítésének követelményei
A mérleg formai és tartalmi követelményei, célja, szerkezete, kapcsolata a beszámoló többi részével
Az immateriális javak, tárgyi eszközök megjelenése a  mérlegben, analitikus és főkönyvi nyilvántartásuk, főbb 
számlaösszefüggéseik, állományváltozásainak elszámolása, leltározása, továbbá az  immateriális javakkal, tárgyi 
eszközökkel kapcsolatos tranzakciók megjelenése a költségvetési beszámolóban, a negyedéves mérlegjelentésben
A befektetett pénzügyi eszközök megjelenése a  mérlegben, analitikus és főkönyvi nyilvántartásuk, főbb 
számlaösszefüggéseik, állományváltozásainak elszámolása, leltározása, továbbá a befektetett pénzügyi eszközökkel 
kapcsolatos tranzakciók megjelenése a költségvetési beszámolóban, a negyedéves mérlegjelentésben
A koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök megjelenése a  könyvviteli mérlegben, analitikus és főkönyvi 
nyilvántartásuk, főbb számlaösszefüggéseik, állományváltozásainak elszámolása, leltározásuk sajátosságai, 
továbbá a koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos tranzakciók megjelenése a költségvetési 
beszámolóban, a negyedéves mérlegjelentésben
A nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök megjelenése a mérlegben, analitikus és főkönyvi nyilvántartásuk, főbb 
számlaösszefüggéseik, állományváltozásainak elszámolása, leltározása, továbbá a  forgóeszközökkel kapcsolatos 
tranzakciók megjelenése a költségvetési beszámolóban, a negyedéves mérlegjelentésben
A követelések megjelenése a  mérlegben, az  analitikus és főkönyvi nyilvántartása, főbb számlaösszefüggései, 
leltározása, a követelésekhez kapcsolódó tranzakciók megjelenése a költségvetési beszámolóban, illetve a negyedéves 
mérlegjelentésben
Az aktív és passzív időbeli elhatárolások, egyéb sajátos eszköz és forrásoldali elszámolások könyvvezetésének 
sajátosságai, analitikus és főkönyvi nyilvántartásuk, főbb számlaösszefüggéseik, az  elszámolásokhoz kapcsolódó 
tranzakciók megjelenése a költségvetési beszámolóban, illetve a negyedéves mérlegjelentésben
A források csoportosítása a könyvviteli mérlegben, értékelésük, leltározásuk
A saját tőke összetevői, változásainak főkönyvi elszámolása
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A kötelezettségek csoportosítása a  könyvviteli mérlegben, értékelésük, analitikus és főkönyvi nyilvántartás, 
megjelenésük a költségvetési beszámoló többi részében
Az eredménykimutatás felépítése, az eredményszámlákat érintő főbb gazdasági események elszámolása (személyi 
juttatások, járulékok, támogatások, ellátások elszámolása, önkormányzati nettó finanszírozással kapcsolatos 
elszámolások, a  vagyoni változással összefüggő ráfordítások és eredményszemléletű bevételek), valamint 
kapcsolódása a költségvetési beszámoló többi részéhez
Az államháztartás szervezeteinél felmerülő sajátos elszámolások (finanszírozási műveletek, pénzeszközökkel 
kapcsolatos eljárások, közhatalmi bevételekkel kapcsolatos elszámolások)
A költségvetési jelentés célja, szerkezete, kapcsolata a költségvetéssel, a költségvetési beszámoló többi részével
A maradvány kimutatás (vállalkozási maradvány kimutatás) célja, szerkezete, kapcsolódása a  beszámoló többi 
részéhez
A személyi juttatások és a  foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetétele kimutatás célja, szerkezete, 
kapcsolata a költségvetéssel, a költségvetési beszámoló többi részével
A társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból folyósított egyes ellátások kimutatás célja, szerkezete, kapcsolata 
a költségvetéssel, a költségvetési beszámoló többi részével
Az önkormányzati alrendszer sajátos gazdálkodásához kapcsolódó elszámolások kimutatás célja, szerkezete, 
kapcsolata a költségvetéssel, a költségvetési beszámoló többi részével
A költségekről és a megtérült költségekről szóló kimutatás tartalma, szerkezete
A kiegészítő melléklet célja, felépítése, tartalma
A helyi önkormányzatok könyvvezetési és beszámolási sajátosságai
A fejezeti kezelésű előirányzatok könyvvezetési és beszámolási sajátosságai

szakmai készségek:
Olvasott szakmai szöveg megértése
Szakmai nyelvű kommunikáció
Jogszabály-alkalmazás készsége
Kész szoftverek használata
Számnagyságok érzékelése

Személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Precizitás

Társas kompetenciák:
Nyelvhelyesség
Kapcsolatteremtő készség
Visszacsatolási készség

Módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Ellenőrzőképesség
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1460. Az Államháztartási elemzési – ellenőrzési feladatok ellátása megnevezésű, 10779-14 azonosító 
számú szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:
Az államháztartás makroszintű elemzésének módszereit alkalmazva végzi feladatát
Ellátja az államháztartás alrendszereihez kapcsolódó általános elemzési feladatokat
Elemzi és értékeli az államháztartás szervezete vagyoni, pénzügyi, jövedelmezőségi helyzetét
Elemzi statikusan és dinamikusan, horizontálisan és vertikálisan a  költségvetési szerv vagyoni helyzetében 
bekövetkezett változásokat
Meghatározza és értékeli a likviditási, az adósság mutatókat
Elemzi az  államháztartás szervezete gazdálkodási folyamatait, gazdaságossági, hatékonysági, eredményességi 
számításokat, hatásvizsgálatokat végez
Elemzésével megalapozza a költségvetési tervezési feladatokat
Értékeli az előirányzatok, a kötelezettségvállalások, a követelések és a pénzügyi teljesítési adatok alakulását, ezekből 
a vezetés számára döntés-előkészítéshez kapcsolódó számításokat végez
Elemzi a munkaerő és személyi juttatásokkal való gazdálkodást
Elemzi a tárgyi eszköz-gazdálkodást, a karbantartást, felújítást, beruházást, a kapacitás-kihasználtságát
Elvégzi az ellátási színvonal elemzését
Elemzi az  államháztartás szervezete bevételeinek, különösen a  közszolgáltatások, illetve a  közhatalmi bevételek 
szerkezetét, alakulását
Alkalmazza a költségelszámolás és költségelemzés államháztartási sajátosságait, módszereit
Felismeri az államháztartás belső kontrollrendszerét, a belső ellenőrzést és a központi koordinációs és harmonizációs 
feladatokat
A belső ellenőrzés tervezési rendszerét, a kockázatelemzési követelményeket, a belső ellenőrzési kézikönyvet, az etikai 
kódexet, az ellenőrzés végrehajtásának folyamatát, az ellenőrzés módszertanát ismerve látja el feladatát
Felismeri és ennek előírásai alapján működteti, fejleszti a belső kontrollrendszert
Ellátja a kontrolltevékenységeket
Ellátja az EU-s támogatási szerződések megvalósításához kapcsolódó kontrolltevékenységeket
Kapcsolatot tart és együttműködik a különböző ellenőrzési szervezetekkel, illetve ellenőrökkel, segíti a belső ellenőri 
feladatok ellátását
A szabálytalanságok kezelését, az  ellenőrzés megállapításának jogkövetkezményeit ismerve javaslatot dolgoz ki 
a hibák megelőzésére
Az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység jogait és kötelezettségeit ismerve látja el feladatait
A közfeladatainak ellátását az ellenőrzés megállapítása jogkövetkezményeinek ismeretében végzi
Az ellenőrzés folyamatában a sikeres végrehajtáshoz a szükséges dokumentációkat rendelkezésre bocsátja, illetve 
a kapott ellenőrzési dokumentumokat értelmezi, az ezekhez kapcsolódó dokumentumokat elkészíti
Részt vesz a belső kontrollrendszer működtetéséhez előírt kötelező továbbképzéseken és fejleszti tudását

Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:

szakmai ismeretek:
A költségvetési elemzés célja, területei, információs bázisa
Az államháztartás makroszintű elemzésének módszerei
A vagyoni helyzet elemzés módszerei a beszámoló adatai és az analitikus nyilvántartások alapján
A követelések elemzési módszerei
Az adósság, a likviditás, a fizetőképesség elemzésének módszerei
A tervszerűség, a kötelezettségvállalás, a pénzügyi teljesítés elemzési módszerei
A beruházások gazdaságosságának hatékonyság megítélésére, a döntés előkészítésére szolgáló elemzési módszertan
Az ellátási színvonal elemzése
Az input erőforrások kapacitás-kihasználásának elemzési módszertana
A humánerőforrás-gazdálkodás, a jövedelempolitika elemzési eszköztára
A teljesítménykövetelmények meghatározásának, értékelésének eszközei
A költségelszámolás és költségelemzés államháztartási sajátosságai
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Az EU-s támogatásokhoz kapcsolódó elemzés eszközei
Az államháztartási ellenőrzés célja, feladatai
Az államháztartás külső ellenőrzésének szereplői: az  Európai Számvevőszék, az  Európai Bizottság, az  Állami 
Számvevőszék, a  Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, az  Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság, a  Magyar 
Államkincstár, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, az önkormányzati adóhatóság, az irányító szerv, a könyvvizsgáló
Kapcsolattartás a külső ellenőrökkel
Az Állami Számvevőszék szervezete, feladatai, az  általa alkalmazott ellenőrzési módszertan, ellenőrzési 
megállapításainak jogkövetkezményei
A Kormányzati Ellenőrzési Hivatal jogállása, ellenőrzési feladatai, megállapításainak jogkövetkezményei
A Magyar Államkincstár folyamatba épített ellenőrzési feladatai, megállapításainak jogkövetkezményei
Az EU-s források ellenőrzésének folyamata, módszertana, szervezeti keretei, megállapításainak jogkövetkezményei
A központi koordináció és harmonizáció célja, az államháztartásért felelős miniszter feladata, felelőssége a rendszer 
működtetése iránt
A belső kontrollrendszer elemei, működtetésének célja, feladatai, az államháztartásért felelős miniszter által közzétett 
módszertani útmutatók tartalma, a vezetői nyilatkozat tartalma a belső kontrollrendszer működéséről
A kontrolltevékenységek célja, feladatai, lehetséges szervezeti, szükséges személyi feltételei
A szabálytalanságok kezelése, az ellenőrzési nyomvonal, a kockázatok kezelése
A belső ellenőrzés tartalma, szereplői, feladatai, az  államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani 
útmutatók tartalma
A belső ellenőrzés kockázatalapú tervezése, kapcsolattartás a belső ellenőrökkel
Az egyes ellenőrzési fajták tartalma, az  ellenőrzés megállapításainak dokumentálása, az  ellenőrzési program, 
a  megbízólevél, az  ellenőrzési jelentéstervezet, ellenőrzési jelentés tartalma, az  ellenőrzési folyamat alatt készülő 
egyéb dokumentumok tartalma, hitelesítésük: a másolat, a kivonat, a tanúsítvány, a közös jegyzőkönyv, a szakértői 
vélemény, a nyilatkozat
Az ellenőrzés megállapításainak jogkövetkezményei, az intézkedési terv, az utóellenőrzés
Az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység jogai és kötelezettségei
Az önkormányzatok sajátosságai a belső kontrollrendszer működtetése során
Az önellenőrzés tartalma, dokumentálása

szakmai készségek:
Szakmai kommunikáció
Jogszabály-alkalmazás készsége
Szakmai szöveg megértése
Kész szoftverek alkalmazása

Személyes kompetenciák:
Szervezőkészség
Megbízhatóság
Precizitás

Társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Visszacsatolási készség
Adekvát kérdezéstechnika alkalmazásának készsége

Módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Értékelés”
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A Kormány 1273/2014. (IV. 24.) Korm. határozata
a Siemens Zrt. tanműhely bővítésére és korszerűsítésére irányuló beruházásának támogatásáról

A Kormány a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2011. évi CLV. törvény 14. § 
b) és c)  pontjában meghatározott jogkörében eljárva a  Siemens termelő, szolgáltató és kereskedelmi zártkörűen 
működő részvénytársaság (székhelye: 1143 Budapest, Gizella út 51–57., cégjegyzékszám: 01-10-041548) részére 
tanműhelyének bővítését, korszerűsítését szolgáló fejlesztési támogatásként a  Magyarország 2014. évi központi 
költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 1. melléklet LXIII. Nemzeti Foglalkoztatási Alap fejezet, 2. Szakképzési 
és felnőttképzési támogatások cím terhére 224 028 000 forint költségvetési támogatás biztosítását rendeli el.

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: e kormányhatározat közzétételét követő 30. nap

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1274/2014. (IV. 24.) Korm. határozata
a REHAU-Automotive Kft. létszámbővítéshez kapcsolódó képzéseinek támogatásáról

A Kormány a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2011. évi CLV. törvény 14. § 
a) pontjában meghatározott jogkörében eljárva a REHAU-Automotive Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 9027 
Győr, Tibormajori út 2–12., cégjegyzékszáma: 08-09-024706) részére képzési támogatásként a központi költségvetésről 
szóló törvény Nemzeti Foglalkoztatási Alap fejezet, Szakképzési és felnőttképzési támogatások kiadási előirányzata 
terhére 17 787 000 forint költségvetési támogatás biztosítását rendeli el.

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: e kormányhatározat közzétételét követő 30. nap

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1277/2014. (IV. 30.) Korm. határozata
2014. május–december közötti időszak közfoglalkoztatási kérdéseiről

A Kormány
a) a közfoglalkoztatásért felelős miniszter jelentése szerint tudomásul veszi, hogy 200 ezer fő napi 8 órás 

közfoglalkoztatása jelenleg folyamatban van;
b) felkéri a  közfoglalkoztatásért felelős minisztert, hogy a  közfoglalkoztatás 2014. évi céljairól szóló  

1199/2014. (IV. 1.) Korm. határozatban foglalt célok teljesítése érdekében havi átlagban 200 ezer fő 
2014. december 31-ig történő folyamatos, napi 8 órás közfoglalkoztatását biztosítsa;
Felelős: közfoglalkoztatásért felelős miniszter
Határidő: folyamatos

c) felkéri a közfoglalkoztatásért felelős minisztert, mérje fel, hogy milyen reális igény van a havi átlagosan 200 ezer 
fő feletti közfoglalkoztatásra. Ezen többletlétszám foglalkoztatására készítsen tervezetet, és azt mutassa be 
a Kormánynak;
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Felelős: közfoglalkoztatásért felelős miniszter
Határidő: 2014. július 15.

d) felkéri a  közfoglalkoztatásért felelős minisztert, vizsgálja meg a  lehetőségét a  határozatlan idejű 
közfoglalkoztatási munkaszerződések és azok felmondása jogi feltételrendszerének kialakítására;
Felelős: közfoglalkoztatásért felelős miniszter
Határidő: 2014. július 1.

e) felhívja a  közfoglalkoztatásért felelős minisztert, hogy a  b) és c)  pontokban foglaltak megvalósításához 
szükséges többletforrásokra tegyen javaslatot.
Felelős: közfoglalkoztatásért felelős miniszter
Határidő: 2014. július 15.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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	az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről szóló 213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdés alapján a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal által
2014. április 1. és 2014. április 30. között nyilvántartásba vett, illetve törölt utazási


	III. FOGLALKOZTATÁSPOLITIKA, MUNKAÜGY
	A Kormány 136/2014. (IV. 24.) Korm. rendelete
	az egyes szakképzési és felnőttképzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról

	A Kormány 1273/2014. (IV. 24.) Korm. határozata
	a Siemens Zrt. tanműhely bővítésére és korszerűsítésére irányuló beruházásának támogatásáról

	A Kormány 1274/2014. (IV. 24.) Korm. határozata
	a REHAU-Automotive Kft. létszámbővítéshez kapcsolódó képzéseinek támogatásáról

	A Kormány 1277/2014. (IV. 30.) Korm. határozata
	2014. május–december közötti időszak közfoglalkoztatási kérdéseiről



