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III. Kormányrendeletek

A Kormány 361/2016. (XI. 29.) Korm. rendelete
a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatalról

A Kormány az  Alaptörvény 15.  cikk (2) és (3)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az  Alaptörvény 
15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) az idegenrendészetért és menekültügyért felelős 
miniszter (a továbbiakban: miniszter) irányítása alá tartozó, központi hivatalként működő központi költségvetési 
szerv.

2. § (1) A Hivatalt főigazgató vezeti.
 (2) Főigazgatói megbízást az  a  kormánytisztviselő kaphat, aki állam- és jogtudományi egyetemi végzettséggel, 

valamint jogi vagy közigazgatási szakvizsgával rendelkezik.

3. §  A Hivatal központi szervből és a Hivatal területi szerveként az 1. mellékletben meghatározott illetékességi területen 
működő igazgatóságokból áll.

4. § (1) A Hivatal ellátja a jogszabályokban hatáskörébe utalt idegenrendészeti és menekültügyi feladatokat.
 (2) A Hivatal a befogadó állomás és a menekültügyi őrzött befogadó központ középirányító szerveként

a) jóváhagyja a  befogadó állomás és a  menekültügyi őrzött befogadó központ szervezeti és működési 
szabályzatát,

b) gyakorolja a  befogadó állomás és a  menekültügyi őrzött befogadó központ vezetője tekintetében 
a kinevezés, felmentés, megbízás vagy megbízás visszavonásának jogát és az egyéb munkáltatói jogköröket,

c) gyakorolja a befogadó állomás és a menekültügyi őrzött befogadó központ gazdasági vezetője tekintetében 
a kinevezés, felmentés, megbízás vagy megbízás visszavonásának jogkörét,

d) jogszabályban meghatározott esetekben gyakorolja a befogadó állomás és a menekültügyi őrzött befogadó 
központ döntéseinek előzetes egyetértése vagy utólagos jóváhagyása jogkörét,

e) egyedi utasítást adhat feladat elvégzésére vagy mulasztás pótlására,
f ) a  befogadó állomást és a  menekültügyi őrzött befogadó központot jelentéstételre vagy beszámolóra 

kötelezheti,
g) kezeli a  befogadó állomás és a  menekültügyi őrzött befogadó központ kezelésében lévő közérdekű 

adatokat és közérdekből nyilvános adatokat, valamint a b)–f ) pont szerinti irányítási jogkörök gyakorlásához 
szükséges, törvényben meghatározott személyes adatokat.

5. §  Ez a rendelet 2017. január 1-jén lép hatályba.

6. §  Hatályát veszti a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatalról szóló 162/1999. (XI. 19.) Korm. rendelet.

7. §  A Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal elnevezése Bevándorlási és Menekültügyi Hivatalra változik.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet a 361/2016. (XI. 29.) Korm. rendelethez

A Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal területi szervei

A B

1. Területi szervek megnevezése és székhelye Illetékességi terület

2.
Budapesti és Pest Megyei Regionális Igazgatóság  
Székhely: Budapest

Budapest Főváros,  
Pest megye

3.
Észak-Alföldi Regionális Igazgatóság  
Székhely: Debrecen

Hajdú-Bihar,  
Szabolcs-Szatmár-Bereg, 
Jász-Nagykun-Szolnok megye

4.
Dél-Alföldi Regionális Igazgatóság  
Székhely: Szeged

Csongrád, Bács-Kiskun,  
Békés megye

5.
Észak-Magyarországi Regionális Igazgatóság  
Székhely: Miskolc

Borsod-Abaúj-Zemplén,  
Heves, Nógrád megye

6.
Dél-Dunántúli Regionális Igazgatóság  
Székhely: Pécs

Baranya, Somogy, Tolna megye

7.
Közép-Dunántúli Regionális Igazgatóság  
Székhely: Székesfehérvár

Fejér, Veszprém,  
Komárom-Esztergom megye

8.
Nyugat-Dunántúli Regionális Igazgatóság  
Székhely: Győr

Győr-Moson-Sopron,  
Vas, Zala megye

A Kormány 362/2016. (XI. 29.) Korm. rendelete
az igazságügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos egyes feladat- és hatáskörökről

A Kormány
az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
az 1. §, a 4. § (1) bekezdése, az 5. §, a 6. § és a 11. § tekintetében a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és 
a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény 434. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
az 1. §, a 4. § (2) bekezdése, az 5. §, a 6. §, a 10. § és a 12. § tekintetében a jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény 
74. §-ában kapott felhatalmazás alapján,
az 1. §, a 4. § (3) bekezdése, az 5. §, a 6. §, a 10. § és a 13. § tekintetében a bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami 
kárenyhítésről szóló 2005. évi CXXXV. törvény 46. § (1) bekezdés a) pontjában és (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a 2. § tekintetében a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 28/A. §-ában kapott felhatalmazás alapján,
a 3. §, az 5. § és a 8. § tekintetében a természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény 106. § (1) bekezdés 
i) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 7.  § és a  14.  § tekintetében az  életüktől és a  szabadságuktól politikai okból jogtalanul megfosztottak kárpótlásáról szóló 
törvényben meghatározott határidők ismételt megnyitásáról és a  kárpótlás lezárásáról szóló 2006. évi XLVII. törvény 5.  §-ában 
kapott felhatalmazás alapján,
a 9.  § tekintetében a  fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a  fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával 
és a  területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 21.  § c) és d)  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az igazságügyi szolgáltatásokhoz kapcsolódó miniszteri szintű feladatok

1. §  A Kormány
a) – a  büntetés-végrehajtással összefüggő pártfogó felügyelői feladatok kivételével – pártfogó felügyelői 

szolgálatként,
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b) jogi segítségnyújtó szolgálatként,
c) áldozatsegítő szolgálatként
– az  e  rendeletben meghatározott feladatok ellátására – az  igazságügyi minisztert (a továbbiakban: miniszter) 
jelöli ki.

2. § (1) A Kormány az Igazságügyi Szolgálatok Jogakadémiája működtetéséért felelős szervként a minisztert jelöli ki.
 (2) A  miniszter az  Igazságügyi Szolgálatok Jogakadémiája működtetéséért felelős szervként ellátja az  áldozatsegítési, 

a  jogi segítségnyújtási, a pártfogó felügyelői és a  természetes személyek adósságrendezési eljárásával összefüggő 
feladatokat ellátó személyek, az  önálló bírósági végrehajtók, igazságügyi szakértők, közvetítők, valamint 
a  felszámolói és vagyonfelügyelői szakirányú szakképzettséggel rendelkező személyek részére jogi tárgyú és 
az igazságszolgáltatási tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó nem jogi tárgyú szakmai képzések, továbbképzések 
és vizsgák szervezésével kapcsolatos feladatokat.

3. § (1) A Kormány a Családi Csődvédelmi Szolgálat központi szerveként a minisztert jelöli ki.
 (2) A  miniszter ellátja a  Családi Csődvédelmi Szolgálat központi szervének a  természetes személyek 

adósságrendezéséről szóló törvényben, valamint más jogszabályokban meghatározott feladatait, valamint az ezzel 
összefüggő koordinációs és tájékoztatási feladatokat.

4. § (1) A miniszter pártfogó felügyelői szolgálatként eljárva
a) a pártfogó felügyelői feladatokkal kapcsolatban a büntető ügyekben alkalmazható közvetítői tevékenységről 

szóló 2006. évi CXXIII. törvény 3.  § (1)  bekezdése szerinti közvetítői tevékenység végzésére vonatkozó 
pályázatot ír ki, és szerződést köt a közvetítővel,

b) közösségi foglalkoztatót működtet.
 (2) A  miniszter jogi segítségnyújtó szolgálatként eljárva ellátja a  jogi segítői névjegyzék vezetésével kapcsolatos 

feladatokat, és a jogi szolgáltatások nyújtására szolgáltatási szerződést köt a jogi segítőkkel és a tolmácsokkal.
 (3) A miniszter áldozatsegítő szolgálatként eljárva

a) az  áldozatsegítési eljárásban érdekérvényesítés elősegítése szolgáltatás keretében személyre szabott 
tájékoztatást nyújt, és ennek érdekében megszakítás nélkül, folyamatosan működteti az  erre a  célra 
fenntartott, díjmentesen hívható Áldozatsegítő Vonalat,

b) az állami kárenyhítéssel kapcsolatban döntő hatóságként másodfokon eljár,
c) az állami kárenyhítéssel kapcsolatban a visszatérítésre kötelezés tekintetében másodfokú hatóságként eljár,
d) figyelemmel kíséri az  áldozati jogok érvényesülését, tájékoztatást kér az  áldozatokkal kapcsolatba kerülő 

hatóságoktól, intézményektől, szervezetektől, és tapasztalatairól évente összefoglaló elemzést készít,
e) elkészíti a bűncselekmények áldozatainak jogaira, támogatására és védelmére vonatkozó minimumszabályok 

megállapításáról és a  2001/220/IB tanácsi kerethatározat felváltásáról szóló, 2012. október 25-i 2012/29/EU 
európai parlamenti és tanácsi irányelv 28. cikke szerinti beszámolót.

5. §  A miniszter
a) képzések és továbbképzések szervezésével segíti a pártfogó felügyelői, a  jogi segítségnyújtási, az áldozatsegítési, 

valamint a  természetes személyek adósságrendezési eljárásával összefüggő feladatokat ellátó fővárosi 
és megyei kormányhivatal és járási (fővárosi kerületi) hivatal (a továbbiakban: járási hivatal) egységes 
jogalkalmazását,

b) e  rendeletben meghatározott feladatok és tevékenységek, valamint a  fővárosi és megyei kormányhivatal 
szakmai irányításával összefüggő jogköreinek gyakorlása érdekében, továbbá a pártfogó felügyelettel, a jogi 
segítségnyújtással, az áldozatsegítéssel, valamint a természetes személyek adósságrendezésével kapcsolatos 
állami feladatok ellátásának biztosítására országosan egységes informatikai rendszert működtet.

2. A fővárosi és megyei kormányhivatal és a járási hivatal igazságügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos 
feladatai

6. §  A Kormány
a) – a  büntetés-végrehajtással összefüggő pártfogó felügyelői feladatok kivételével – pártfogó felügyelői 

szolgálatként,
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b) jogi segítségnyújtó szolgálatként,
c) áldozatsegítő szolgálatként
– ha e rendelet 1. alcíme másként nem rendelkezik – a fővárosi és megyei kormányhivatalt jelöli ki.

7. §  A Kormány kárpótlási hatóságként Budapest Főváros Kormányhivatalát jelöli ki.

8. §  A Kormány a  Családi Csődvédelmi Szolgálat területi szerveiként megyénként, megyei illetékességgel 
a  megyeszékhely szerinti járási hivatalt, Pest megyében – az  egész megyére kiterjedő illetékességgel – az  Érdi 
Járási Hivatalt, a fővárosban – a fővárosra kiterjedő illetékességgel – Budapest Főváros Kormányhivatala XI. Kerületi 
Hivatalát jelöli ki.

9. § (1) A  miniszter a  feladat- és hatáskörében a  fővárosi és megyei kormányhivatal és a  járási hivatal e  rendelet szerinti 
feladatköreinek gyakorlásával összefüggésben szakmai irányító miniszterként gyakorolja az államháztartásról szóló 
2011. évi CXCV. törvény 9.  § f )–i)  pontjában meghatározott, valamint a  törvényességi és szakszerűségi ellenőrzési 
hatásköröket.

 (2) A  miniszter a  feladat- és hatáskörében a  fővárosi és megyei kormányhivatal 6.  § b) és c)  pontja szerinti, valamint 
Budapest Főváros Kormányhivatala 7.  § szerinti feladatköreinek gyakorlásával összefüggésben gyakorolja 
a  közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályiról szóló 2004. évi CXL. törvény 116.  §-ában 
meghatározott felügyeleti szervet megillető hatásköröket.

10. § (1) Az  áldozatsegítéssel és a  jogi segítségnyújtással kapcsolatos igazságügyi igazgatási, illetve közigazgatási 
hatósági ügyekben a  (2)–(6)  bekezdésben foglalt kivételekkel első fokon áldozatsegítő szolgálatként, illetve jogi 
segítségnyújtó szolgálatként a járási hivatal, másodfokon a fővárosi és megyei kormányhivatal jár el.

 (2) A  fővárosi és megyei kormányhivatal gyakorolja az  áldozatsegítési eljárásban, valamint a  jogi segítségnyújtási 
eljárásban a visszatérítendő tartozás elengedésével vagy mérséklésével összefüggő méltányossági jogkört.

 (3) Az  állami kárenyhítéssel kapcsolatban támogató hatóságként a  járási hivatal jár el. A  támogató hatósági eljárásra 
az a járási hivatal illetékes, amelynél a kárenyhítés iránti kérelmet az áldozat először benyújtotta, illetve – az áldozat 
kérése esetén – amelyik lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes.

 (4) Az  állami kárenyhítéssel kapcsolatban döntő hatóságként első fokon a  fővárosi és megyei kormányhivatal jár el. 
Ha az  áldozatnak a  támogatást vissza kell térítenie, erre az  a  fővárosi és megyei kormányhivatal kötelezi, amelyik 
a támogatást engedélyezte.

 (5) Az  Európai Unió más tagállamából érkező kárenyhítési kérelmek esetén döntő hatóságként Budapest Főváros 
Kormányhivatala az illetékes.

 (6) Ha az áldozat az Áldozatsegítő Vonalon keresztül igényel tájékoztatást, akkor a tájékoztatást a miniszter biztosítja, 
függetlenül attól, hogy az áldozat korábban nyújtott-e be kérelmet valamely fővárosi és megyei kormányhivatalhoz 
vagy járási hivatalhoz.

11. § (1) A pártfogó felügyelői feladatot előíró megkeresés, illetve a határozat meghozatalának időpontjában magyarországi 
lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel nem rendelkező magyar állampolgár vagy külföldi személy esetében 
– a büntetés-végrehajtással összefüggő pártfogó felügyelői feladatok kivételével – a pártfogó felügyelői feladatok 
ellátására Budapest Főváros Kormányhivatala az illetékes.

 (2) A  pártfogó felügyelői szolgálatként eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalok közösségi foglalkoztatókat 
működtethetnek.

12. § (1) A jogi segítségnyújtási támogatások engedélyezésével és az Európai Unió tagállamába irányuló jogi segítségnyújtás 
iránti kérelemmel kapcsolatos eljárás lefolytatására az  ügyfél munkavégzésének helye szerinti járási hivatal is 
illetékes.

 (2) A magyarországi lakóhellyel, tartózkodási hellyel, szálláshellyel vagy munkavégzési hellyel nem rendelkező külföldi 
személy esetében a jogi segítségnyújtási támogatások engedélyezésével összefüggő kérelem elbírálására Budapest 
Főváros Kormányhivatala XI. Kerületi Hivatala az illetékes.

13. § (1) Az  áldozatsegítési szolgáltatás iránti kérelmet az  a  járási hivatal bírálja el, amelynél a  kérelmet az  áldozat először 
benyújtotta. Ha az áldozat kéri, az ügyet a lakóhelye vagy a tartózkodási helye szerint illetékes járási hivatalhoz kell 
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áttenni. Ha az  áldozatnak a  támogatást vissza kell térítenie, erre az  a  járási hivatal kötelezi, amelyik a  támogatást 
engedélyezte.

 (2) A  járadékra való jogosultságot a  járadékra jogosult lakóhelye szerint illetékes járási hivatal ellenőrzi. Ha a  járadék 
felülvizsgálata során a  járási hivatal arról szerez tudomást, hogy a  bűncselekmények áldozatainak segítéséről 
és az  állami kárenyhítésről szóló törvény szerinti megszüntető ok áll fenn, akkor a  járadék megszüntetését 
kezdeményezi a döntő hatóságnál.

14. §  Budapest Főváros Kormányhivatala kárpótlási hatóságként
a) eljár a vagyoni kárpótlási eljárással kapcsolatos igazgatási és közigazgatási hatósági ügyekben,
b) ellátja a személyi kárpótlási eljárásokkal összefüggő hatósági feladatokat,
c) ellátja a nemzeti gondozásról szóló 1992. évi LII. törvényben foglalt feladatokat,
d) ellátja a  jogszabályban meghatározott személyes szabadságukban jogtalanul korlátozott személyek 

társadalombiztosítási és munkajogi helyzetének rendezésével kapcsolatos ügyeket.

3. Záró rendelkezések

15. §  Ez a rendelet 2017. január 1-jén lép hatályba.

16. §  Hatályát veszti az Igazságügyi Hivatalról szóló 233/2014. (IX. 18.) Korm. rendelet.

17. § (1) A  2017. január 1-jén folyamatban lévő, áldozatsegítéssel és jogi segítségnyújtással kapcsolatos igazságügyi 
igazgatási ügyeket és a  kérelemre induló hatósági eljárásokat a  2016. december 31-én hatályos jogszabályi 
rendelkezések alapján kell lefolytatni.

 (2) E  rendelet rendelkezéseit a  2017. január 1-jét megelőzően indult és folyamatban lévő, valamint a  megismételt 
vagyoni kárpótlási eljárással kapcsolatos hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

18. §  A 4.  § (3)  bekezdése a  bűncselekmények áldozatainak jogaira, támogatására és védelmére vonatkozó 
minimumszabályok megállapításáról és a 2001/220/IB tanácsi kerethatározat felváltásáról szóló, 2012. október 25-i 
2012/29/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 8.  cikk (1)  bekezdésének és 28.  cikkének való megfelelést 
szolgálja.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 363/2016. (XI. 29.) Korm. rendelete
az úthasználati díjelszámolásról

A Kormány a  közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48.  § (3)  bekezdés a)  pont 36.  alpontjában kapott felhatalmazás 
alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az úthasználati díjelszámolás

1. § (1) A  Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. (a továbbiakban: NÚSZ) a  hozzá a  tárgyhónapban beérkező úthasználati 
díjakról, a  pótdíjakról és egyéb eljárási jellegű díjakról a  tárgyhónapot követő hónap utolsó napjáig, ha 
az  munkaszüneti napra esik, az  azt követő első munkanapig adatot szolgáltat a  közlekedésért felelős miniszter 
(a továbbiakban: miniszter) részére.

 (2) A  miniszter az  (1)  bekezdés szerinti adatszolgáltatás alapján gondoskodik arról, hogy a  NÚSZ részére legkésőbb 
az adatszolgáltatás kézhezvételét követő hónap ötödik napjáig, ha az munkaszüneti napra esik, az azt követő első 
munkanapig számla kerüljön kiállításra. A  kiállított számla alapján a  NÚSZ köteles legkésőbb ugyanezen napig 
a befizetést teljesíteni a számlán feltüntetett, a Magyar Államkincstárnál (a továbbiakban: Kincstár) vezetett kincstári 
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számlák javára. Az  általános forgalmi adó összegének átutalásakor a  NÚSZ feltünteti a  miniszter által vezetett 
minisztérium adószámát.

 (3) Az általános forgalmi adó tekintetében az állami adóhatóság felé a bevallás megtételéről a miniszter gondoskodik, 
a befizetést a NÚSZ teljesíti a (2) bekezdésben foglaltak szerint.

 (4) A NÚSZ a kiállított számla végösszegének pénzügyi teljesítéséről az átutalást igazoló bizonylat általa ellenjegyzett 
másolatát megküldi a  miniszter részére. A  Kincstár a  számlakivonat megküldésével tájékoztatást ad a  NÚSZ-nak 
az úthasználati díj és pótdíj bevétel beérkezéséről.

2. Záró rendelkezések

2. §  Ez a rendelet 2017. január 1-jén lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 364/2016. (XI. 29.) Korm. rendelete
a kereskedelmi, valamint külkereskedelmi hatósági feladatkörében eljáró Budapest Főváros 
Kormányhivatala által kiszabható bírság megállapításának, mértékének részletes szabályairól

A Kormány a  kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12.  § (1)  bekezdés i)  pontjában, valamint az  európai uniós 
csatlakozással összefüggő egyes törvénymódosításokról, törvényi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről, valamint egyes 
törvényi rendelkezések megállapításáról szóló 2004. évi XXIX. törvény 140/E. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, 
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) E  rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni a  kereskedelmi hatósági feladatkörben eljáró Budapest Főváros 
Kormányhivatala (a továbbiakban: hatóság) által a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény (a továbbiakban: 
Kertv.) 9. § (1) bekezdése szerinti eljárásban a Kertv. 9. § (4) bekezdés f ) pontja szerint, valamint – ha törvény vagy 
kormányrendelet eltérően nem rendelkezik – a  hatóság külkereskedelmi államigazgatási és egyéb hatósági 
eljárására vonatkozóan jogszabályban előírtak szerint kiszabható bírságra.

 (2) A  hatóság a  bírságot – szükség szerint – jogszabályban meghatározott jogkövetkezményekkel együttesen is 
alkalmazhatja.

2. § (1) A bírság mértéke
a) lovas szolgáltató tevékenységgel, idegenvezetői tevékenységgel, valamint tartós szálláshasználati 

szolgáltatási tevékenységgel kapcsolatos eljárásban ötezer forinttól ötvenezer forintig,
b) utazásszervező és -közvetítői tevékenységgel, illékony szerves oldószert tartalmazó termék forgalmazására 

vonatkozó kötelezettségekkel kapcsolatos eljárásban ötvenezer forinttól ötszázezer forintig,
c) nemesfém tárgyak kereskedelmével, továbbá az Európai Unió közvetlenül hatályos jogszabályával elrendelt, 

egyes árukra vagy országokra vonatkozó kiviteli, behozatali engedélyezéssel kapcsolatos eljárásban 
ötvenezer forinttól egymillió forintig,

d) kábítószer-prekurzorokkal, valamint a  robbanóanyag-prekurzorokkal kapcsolatos eljárásban százezer 
forinttól tízmillió forintig

terjedhet.
 (2) A  bírság egy eljárásban, ugyanazon kötelezettség ismételt megszegése, vagy más kötelezettségszegés esetén 

ismételten is kiszabható. Ugyanazon személy tekintetében – ismételt kiszabás esetén – a  bírság felső határa 
a kétszeresére emelkedik.

3. §  A bírságot a  hatóság jogerős határozatában megjelölt számlaszámra, fizetési számlák közötti átutalásra szóló 
megbízás (a  továbbiakban: átutalási megbízás) útján vagy készpénz-átutalási megbízással kell megfizetni. 
Az  átutalási megbízás vagy készpénz-átutalási megbízás közlemény rovatában a „bírság” szó feltüntetése mellett 
a határozat számára kell hivatkozni.
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4. §  Ez a rendelet 2017. január 1-jén lép hatályba.

5. §  Hatályát veszti a  Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal által kiszabható bírság mértékére és alkalmazására 
vonatkozó részletes szabályokról szóló 262/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelete
Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő 
kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról

A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (2) és (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva,
az 1. alcím tekintetében a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával 
és a  területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010.  évi CXXVI.  törvény 21.  §  c)–d)  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 2. alcím tekintetében az  európai uniós csatlakozással összefüggő egyes törvénymódosításokról, törvényi rendelkezések 
hatályon kívül helyezéséről, valamint egyes törvényi rendelkezések megállapításáról szóló 2004.  évi XXIX.  törvény 140/E.  § 
(2) bekezdésében és a haditechnikai termékek gyártásának és a haditechnikai szolgáltatások nyújtásának engedélyezéséről szóló 
2005. évi CIX. törvény 10. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 3. alcím tekintetében a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. § (1) bekezdés h) pontjában, valamint a szolgáltatási 
tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009.  évi LXXVI.  törvény 53.  § a)  pontjában foglalt 
felhatalmazás alapján,
a 4. és 5. alcím tekintetében a  termékek piacfelügyeletéről szóló 2012.  évi LXXXVIII.  törvény 30.  § a)  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 6. alcím tekintetében a közraktározásról szóló 1996. évi XLVIII. törvény 43/A. §-ában kapott felhatalmazás alapján,
a 8. alcím tekintetében a mérésügyről szóló 1991. évi XLV. törvény 15. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 9. alcím tekintetében a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 60. § (1) bekezdés k) pontjában, a villamos energiáról 
szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (1) bekezdés 41. pontjában, valamint a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 132. § 
37. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 20.  §, a  14. és 15. alcím, valamint az  5–8.  melléklet tekintetében a  közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 
szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § a)–b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 11. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 1. pont 
1.1. alpontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A szakmai irányításért felelős miniszter kijelölése

1. § (1) Budapest Főváros Kormányhivatala e  rendelet szerinti feladatköreinek gyakorlásával összefüggésben 
az  államháztartásról szóló 2011.  évi CXCV.  törvény (a  továbbiakban: Áht.) 9.  § f )–i)  pontjában meghatározott, 
valamint a  törvényességi és szakszerűségi ellenőrzési hatásköröket szakmai irányító miniszterként az  iparügyekért 
felelős miniszter (a  továbbiakban: miniszter) gyakorolja. A  mérésügyi és műszaki biztonsági, valamint a  műszaki 
biztonsági hatáskörbe tartozó sajátos építmények tekintetében gyakorolt építésügyi feladatkörében eljáró Budapest 
Főváros Kormányhivatala közreműködik a  miniszter (3) és (4)  bekezdésben foglaltakkal összefüggő feladatai 
ellátásában.

 (2) A  mérésügyi, műszaki biztonsági, valamint a  műszaki biztonsági hatáskörbe tartozó sajátos építmények 
tekintetében gyakorolt építésügyi feladatkörében eljáró járási hivatal
a) tekintetében az  Áht. 9.  § g)–i)  pontjában meghatározott, valamint a  törvényességi és szakszerűségi 

ellenőrzési hatásköröket szakmai irányító miniszterként a miniszter gyakorolja,
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b) hatáskörébe tartozó közigazgatási hatósági ügyekkel összefüggésben az  Áht. 9.  § f )  pontjában és 
kizárólag ezekhez kapcsolódva az  Áht. 9.  § h)  pontjában meghatározott hatásköröket Budapest Főváros 
Kormányhivatala gyakorolja.

 (3) A miniszter jogköre mérésügyi területen kiterjed:
a) a kötelező hitelesítésű mérőeszközökre vonatkozó előírások és bizonyítványok mintáinak kiadására, egységes 

alkalmazásuk ellenőrzésére,
b) mértékhitelesítő vizsgabizottság működtetésére,
c) a mérésügyi feladatkörében eljáró járási hivatal mérésügyi törvényes tanúsító jellel való ellátására,
d) az etalonok országos etalonra való visszavezetettségének biztosítására,
e) a hitelesítésben való közreműködő koordinálására,
f ) a  hitelesítési tevékenység szakmai felügyeletére, a  panaszügyek kivizsgálásában történő közreműködésre, 

szakmai állásfoglalás kiadására.
 (4) A  miniszter jogköre a  műszaki biztonsági, valamint a  sajátos építmények tekintetében az  építésügyi területen 

magában foglalja:
a) a  Budapest Főváros Kormányhivatalához érkező műszaki-biztonsági, építésügyi és villamosenergia-ipari 

építésügyi tárgyú megkeresések, panaszok kivizsgálásában való részvételt,
b) a jogszabályban meghatározott műszaki szakbizottságok titkársági feladatainak ellátását,
c) a nemzeti stratégiai jelentőségű kőolaj és kőolajtermék-készletek tárolásával és feldolgozásával kapcsolatos 

hatósági eljárások rendjének összehangolását és egységes érvényesülésük ellenőrzését,
d) a rendkívüli események kivizsgálásával kapcsolatos iratmásolatok kezelését,
e) az eljárásrendek, szakmai irányelvek, állásfoglalások kiadását, végrehajtásának ellenőrzését,
f ) a szabványosítási programokban, szabványtervezetek egyeztetésében való részvételt,
g) a  műszaki biztonsági felügyeleti tevékenységekhez tartozó munkakörök szakterületére vonatkozó 

jogszabályok, szabályzatok, szabványok ismeretét és a  szakmai gyakorlati ismeretek meglétét igazoló 
szakvizsgához vizsgabizottság működtetését.

 (5) A miniszter ellátja
a) a  nemzetközi döntéshozatali fórumokon történő képviseletet a  2.  § (2)  bekezdése szerinti ügyekkel 

kapcsolatosan,
b) a  szabályozási feladatkörében előírt forgalmazási követelmények tekintetében a  termékek 

megfelelőségértékelésére jogosult szervek bejelentésével kapcsolatos feladatokat.

2. A nemzeti külkereskedelmi államigazgatási szerv, valamint a hadiipari gyártás- és 
szolgáltatásfelügyelet kijelölése

2. § (1) A Kormány
a) nemzeti külkereskedelmi államigazgatási szervként, valamint
b) hadiipari gyártás- és szolgáltatásfelügyeletként
Budapest Főváros Kormányhivatalát jelöli ki.

 (2) Budapest Főváros Kormányhivatala nemzeti külkereskedelmi államigazgatási szervként:
a) a  nemzetközi döntéshozatali fórumokon történő képviselet ellátásának kivételével eljár az  áruk, 

szolgáltatások és anyagi értéket képviselő jogok országhatárt, illetve vámhatárt átlépő kereskedelmével 
és az  egyes közbiztonságra különösen veszélyes eszközök behozatali forgalmának engedélyezésével 
kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyekben,

b) eljár a  kettős felhasználású termékek export-, transzfer-, brókerügyleti és tranzitengedélyeivel kapcsolatos 
ügyekben, ellenőrzi e  termékek Európai Unión kívüli harmadik országból Magyarországra történő 
behozatalát és kiadja a  Nemzetközi Importigazolást, lefolytatja a  nemzetközi kötelezettségekkel 
kapcsolatos konzultációkat, ellátja a  nemzetközi egyezmények hazai végrehajtásából adódó feladatokat, 
továbbá eljár a  nemzetközi kereskedelmi szankciókban elrendelt nem kettős felhasználású termékek 
exportengedélyezésével kapcsolatos ügyekben,

c) a  nemzetközileg vállalt kötelezettségek betartásával eljár a  haditechnikai eszközök és szolgáltatások 
kivitelével, behozatalával, transzferjével és tranzitjával összefüggő kereskedelmi tevékenységgel, valamint 
a vállalkozások tanúsításával kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyekben,
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d) eljár az  uniós jogi aktusokból, a  nemzetközi gazdasági egyezményekből, valamint a  külön jogszabályokból 
fakadó, egyes árukra vagy országokra vonatkozó kereskedelmi behozatali és kiviteli engedélyezési, illetve 
korlátozások végrehajtásához kapcsolódó más adminisztratív hatósági feladatokban.

 (3) Budapest Főváros Kormányhivatala hadiipari gyártás- és szolgáltatásfelügyeletként eljár a  haditechnikai termékek 
gyártásának és szolgáltatás nyújtásának engedélyezésével és ellenőrzésével kapcsolatos közigazgatási hatósági 
ügyekben.

 (4) A  Kormány a  (2) és (3)  bekezdésben meghatározott tevékenységek tekintetében a  szolgáltatási tevékenység 
megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvény szerinti, a  szolgáltatás felügyeletét ellátó 
hatóságként a Budapest Főváros Kormányhivatalát jelöli ki.

 (5) A  nemzeti külkereskedelmi államigazgatási szervként eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala a  (2)  bekezdés 
d)  pontja kapcsán jogosult az  importengedélyezéshez, illetve a  kedvezményes import vámkontingensekhez 
kapcsolódó biztosíték elkülönített számlán történő kezelésére.

3. Kereskedelmi hatóság kijelölése

3. § (1) A  Kormány a  (2) és (3)  bekezdésben meghatározott körben Budapest Főváros Kormányhivatalát kereskedelmi 
hatóságként jelöli ki.

 (2) Budapest Főváros Kormányhivatala kereskedelmi hatóságként jár el:
a) az utazásszervező és -közvetítői tevékenység bejelentésére, nyilvántartásba vételére irányuló eljárásokban és 

az azokkal kapcsolatos ellenőrzési feladatokban,
b) az idegenvezetői tevékenység bejelentésére és nyilvántartásba vételére irányuló eljárásban,
c) a lovas szolgáltatók bejelentésére és nyilvántartásba vételére irányuló eljárásban,
d) a  tartós szálláshasználati szolgáltatási tevékenység bejelentésére és nyilvántartásba vételére irányuló 

eljárásban,
e) a nemesfémből készült ékszer, díszműáru és egyéb tárgy forgalmazására irányuló eljárásokban,
f ) a  Széchenyi Pihenő Kártya kibocsátásával kapcsolatos nyilvántartási, valamint a  Széchenyi Pihenő Kártya 

kibocsátásával és felhasználásával összefüggő ellenőrzési eljárásokban,
g) a  robbanóanyag-prekurzorok forgalmazásáról és felhasználásáról szóló jogszabályban meghatározott 

hatósági eljárásokban,
h) a kábítószer-prekurzorokkal kapcsolatos egyes hatósági feladatokban,
i) az  egyes festékek, lakkok és járművek javító fényezésére szolgáló termékek illékony szerves oldószer 

tartalmának szabályozásáról szóló külön jogszabályban kötelezett forgalmazók engedélyezésére és 
nyilvántartásba vételére irányuló eljárásban.

 (3) Budapest Főváros Kormányhivatala jár el a  pénzmosás és a  terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 
megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (a továbbiakban: Pmtv.) 5. § f ) pontja szerinti felügyeletet ellátó 
szerv feladatkörében a Pmtv.
a) 1. § (1) bekezdés j) pontjában meghatározott tevékenység, valamint
b) 1. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott tevékenység
tekintetében.

 (4) A  Kormány a  (2)  bekezdésben meghatározott tevékenységek tekintetében a  szolgáltatási tevékenység 
megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvény szerinti, a  szolgáltatás felügyeletét ellátó 
hatóságként Budapest Főváros Kormányhivatalát jelöli ki.

 (5) Az  idegenvezetői tevékenység bejelentésére és nyilvántartásba vételére irányuló, illetve az  azzal kapcsolatos 
ellenőrzési eljárásokban bizonyítási eszköznek minősül:
a) az  idegenvezetői szolgáltatást ténylegesen végző személy idegenvezető szakképesítését igazoló okirat 

másolata,
b) az idegenvezetői szolgáltatást ténylegesen végző személy nyelvismeretét tanúsító nyelvvizsga-bizonyítvány 

másolata vagy azzal egyenértékű nyelvismeretet igazoló okirat másolata.
 (6) A  lovas szolgáltatók bejelentésére és nyilvántartásba vételére irányuló, illetve az  azzal kapcsolatos ellenőrzési 

eljárásokban bizonyítási eszköznek minősül a szolgáltatás igénybevevőjének lovagoltatásával járó lovas szolgáltató 
tevékenység esetén a szakmai tevékenységért felelős személy szakképesítését igazoló okirat.
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4. A piacfelügyeleti hatóság kijelölése

4. § (1) A  Kormány – a  (2)  bekezdésben meghatározott körben – piacfelügyeleti hatóságként Budapest Főváros 
Kormányhivatalát jelöli ki.

 (2) A piacfelügyeleti eljárás a jogszabály szerinti egyes gazdasági célfelhasználásra szánt
a) nyomástartó berendezések és rendszerek biztonsági követelményeinek és megfelelőség tanúsításának,
b) egyes szállítható nyomástartó berendezések biztonsági követelményeinek és megfelelőség tanúsításának,
c) gázfogyasztó készülékek kialakításának és megfelelőség tanúsításának,
d) villamossági termékek biztonsági követelményeinek és az azoknak való megfelelőség értékelésének,
e) gépek biztonsági követelményeinek és megfelelősége tanúsításának,
f ) egyes potenciálisan robbanásveszélyes környezetben történő alkalmazásra szánt berendezések, védelmi 

rendszerek vizsgálatának és tanúsításának,
g) egyes az energiával kapcsolatos termékek

ga) környezetbarát tervezési követelményeinek,
gb) energia- és egyéb erőforrás-fogyasztásának címkézéssel és előírt termékismertetővel történő 

megadásának,
h) egyes kültéri berendezések zajkibocsátási követelményeinek és megfelelőségük tanúsításának,
i) a kötelező hitelesítés körébe tartozó egyes mérőeszközök méréstechnikai követelményeinek és megfelelőség 

tanúsításának,
j) aeroszol termékek és aeroszol csomagolások forgalmazási követelményeinek
ellenőrzésére terjed ki.

 (3) A piacfelügyeleti eljárás a kötelező hitelesítés körébe tartozó egyes mérőeszközök forgalmazási követelményeknek 
való megfelelősége ellenőrzésére terjed ki.

 (4) A  piacfelügyeleti eljárás a  felvonók, mozgólépcsők és mozgójárdák biztonsági követelményeinek és megfelelőség 
tanúsításának ellenőrzésére terjed ki.

5. A piacfelügyeleti hatósági eljárás szabályai

5. § (1) Budapest Főváros Kormányhivatala piacfelügyeleti hatóságként (a  továbbiakban: piacfelügyeleti hatóság) 
ellenőrzi a  4.  § (2)–(4)  bekezdésben, illetve jogszabályban meghatározott termékek (a  továbbiakban: termék) 
megfelelőségére vonatkozó, a jogszabályokban foglalt alapvető védelmi követelmények betartását.

 (2) Piacfelügyeleti eljárás keretében kell az olyan termékek megfelelőségét is elbírálni, amelyek
a) használatbavételéhez összeszerelés, helyre szerelés vagy más installációs műveletek elvégzése szükséges,
b) alkalmazhatóságára a forgalmazási műveletek – különösen a szállítás, raktározás – hatással lehetnek,
c) esetében nem történt kereskedelmi forgalomba hozatal a  használatbavételt megelőzően, így különösen 

a saját használatra, a közvetlen vagy egyedi megrendelésre gyártott termékek esetén.
 (3) A  piacfelügyeleti hatóság a  saját laboratóriumában vagy amennyiben a  vizsgálat alá vont termék tulajdonságai 

(így például a mérete, összetettsége) ezt nem teszik lehetővé, a gyártó vagy az üzemeltető telephelyén a terméket 
az előírt követelmények teljesítése tekintetében vizsgálat alá vonhatja.

 (4) A  piacfelügyeleti hatóság eljárása során a  szükséges vizsgálatok elvégzéséhez akkreditált vagy bejelentett 
szervezetek közreműködését veheti igénybe, vagy elrendelheti azok igénybevételét a megfelelőség igazolásához.

 (5) A piacfelügyeleti hatóság megbízására nem járhat el olyan akkreditált vagy bejelentett szervezet, amely a  termék 
megfelelőségét korábban vizsgálta.

 (6) A piacfelügyeleti hatóság a felhasználók széles körét érintő vizsgálatok eredményeit és tapasztalatait nyilvánosságra 
hozza.

 (7) Ha a  piacfelügyeleti hatóság az  üzleti titok körébe tartozó információkhoz jut hozzá, gondoskodik ezen 
információk védelméről. Az  üzleti titok nem akadályozhatja azt, hogy a  piacfelügyeletre irányuló tevékenységek 
hatékonyságának biztosítása szempontjából jelentős információkat az  illetékes piacfelügyeleti hatóságok egymás, 
valamint a vizsgáló és tanúsító intézmények a piacfelügyeleti hatóság tudomására hozzák.
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6. § (1) A piacfelügyeleti hatóság a piacfelügyeleti ellenőrzés során jogosult:
a) tájékoztatást kérni a gyártótól, a forgalmazótól és egyes esetekben az üzemeltetőtől,
b) biztonságossági és más megfelelőségi vizsgálatok elvégzése céljából jegyzőkönyv felvétele mellett 

a  gyártótól, a  forgalmazótól és – ha a  vizsgálat roncsolás mentes – az  üzemeltetőtől ingyenes mintát és 
ellenmintát venni,

c) belépni a termék megfelelőségének ellenőrzéséhez szükséges valamennyi helyiségbe, telephelyre,
d) akadályoztatása esetén a rendőrséget igénybe venni,
e) az ellenőrzéshez szükséges valamennyi dokumentumot megtekinteni és azokról másolatot készíteni,
f ) az ellenőrzés lefolytatásához szükséges hang- és képfelvételt készíteni,
g) a  biztonságossági és más megfelelőségi vizsgálathoz szükséges időtartamra ideiglenes intézkedéssel 

a  termék forgalmazását, reklámozását, illetve kiállításon való bemutatását megtiltani, ha a  termék 
megfelelőségéhez alapos kétség fér.

 (2) A piacfelügyeleti hatóság feladatkörében eljárva próbavásárlást végezhet.
 (3) A  próbavásárláshoz a  piacfelügyeleti hatóság közreműködő személyt vehet igénybe. A  közreműködő személlyel 

megbízási szerződés köthető, amely alapján megbízási díjra jogosult.
 (4) A  közreműködő személy részére a  közreműködést igénybe vevő piacfelügyeleti hatóság megbízólevelet állít ki, 

amely tartalmazza a  közreműködő személy nevét, továbbá azt, hogy mely gazdasági szereplőnél milyen típusú 
ellenőrzésben vehet részt.

 (5) A közreműködő személyre az ügyintézőre vonatkozó kizárási szabályokat kell alkalmazni.
 (6) Próbavásárlás esetén a piacfelügyeleti hatóság az ellenőrzési jogosultságát a próbavásárlás befejezésekor igazolja.
 (7) Termék próbavásárlását követően az ellenőrzési jogosultság igazolásakor a gazdasági szereplő képviseletében eljáró 

személy a termék visszavétele mellett köteles annak árát visszatéríteni.
 (8) Ha próbavásárlásra elektronikus kereskedelmi szolgáltatást nyújtó, vagy egyéb megrendelésen alapuló 

termékértékesítést folytató gazdasági szereplőnél kerül sor, a piacfelügyeleti hatóság az ellenőrzés megállapításairól 
szóló jegyzőkönyvet minden esetben a gazdasági szereplő részére kézbesíti.

7. § (1) Ha a  termék nem elégíti ki a  jogszabály szerinti védelmi követelményeket, a  piacfelügyeleti hatóság a  termékek 
piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény 15–17. §-ában foglaltak szerint jár el.

 (2) A  piacfelügyeleti hatóság a  termék visszahívását végső esetben rendelheti el, ha a  fennálló veszélyek elhárítására 
más intézkedések nem elégségesek. Ha a  gazdasági szereplő szükségesnek tartja, a  terméket hatósági határozat 
hiányában is önként visszahívhatja. Ha a gazdasági szereplő a  terméket önként nem hívja vissza, a piacfelügyeleti 
hatóság a visszahívás helyett dönthet a termék használatra alkalmatlanná tételéről.

 (3) A  piacfelügyeleti hatóság vizsgálata során megállapítja, mely termék nem felel meg a  jogszabályokban foglalt 
alapvető védelmi követelményeknek, a  hatóság ezen megállapítása a  tételazonosítóval rendelkező termék esetén 
az  azonos tételazonosítóval legyártott, illetve forgalomba hozott mennyiségre vonatkozik; tételazonosítóval 
nem megjelölt termékek esetén pedig a  teljes legyártott, illetve forgalomba hozott mennyiségre vonatkozik. 
Ha a  hiba természetéből adódóan megszüntethető, és a  gyártó a  már legyártott mennyiségre vonatkozóan 
utólag a  veszélyforrást megszünteti, az  ismételt forgalomba hozatalra csak módosított tételazonosító, illetve 
termékazonosító alkalmazásával kerülhet sor.

 (4) A terméknek a jogszabályokban foglalt előírásoknak való megfelelése nem zárja ki, hogy a piacfelügyeleti hatóság 
a  termék forgalomba hozatalának korlátozását, piacról történő kivonását vagy visszahívását rendelje el, ha azt 
állapítja meg, hogy a termék a megfelelősége ellenére veszélyes.

 (5) Ha a piacfelügyeleti hatóság a piacfelügyeleti ellenőrzés során megállapítja, hogy a CE megfelelőségi jelölést nem 
jogszerűen tüntették fel, a jogszabályban meghatározottak szerint jár el.

 (6) A piacfelügyeleti hatóság a meghozott intézkedéséről a jogszabályban meghatározottak szerint értesíti az Európai 
Bizottságot és a többi tagállamot.

8. §  A piacfelügyeleti hatóság jogait és kötelezettségeit a  veszély súlyosságával arányos módon és az  érintett felek 
érdekeinek figyelembevételével gyakorolhatja.

9. §  A gazdasági szereplő vagy ennek hiányában az üzemeltető köteles
a) a  termékek piacfelügyeleti ellenőrzésére jogosult szervezet kérésére a  feladatai ellátásához szükséges 

információkat megadni,
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b) az általa forgalomba hozott termékek által jelentett veszélyek elkerülése érdekében tett intézkedések során 
a piacfelügyeleti hatósággal együttműködni,

c) az elrendelt intézkedéseket végrehajtani.

6. Közraktározás-felügyeleti hatóság kijelölése

10. §  A Kormány közraktározás-felügyeletként Budapest Főváros Kormányhivatalát jelöli ki.

7. Nemesfémvizsgáló és -hitelesítő hatóság kijelölése

11. § (1) A Kormány nemesfémvizsgáló és -hitelesítő hatóságként Budapest Főváros Kormányhivatalát jelöli ki.
 (2) A  nemesfém tárgyak vizsgálatáról, hitelesítéséről és nemesfémtartalmuk tanúsításáról, valamint a  hitelesítés és 

tanúsítás egyenértékűségéről szóló kormányrendeletben meghatározott feladatkörben országos illetékességgel 
a nemesfémvizsgáló és -hitelesítő feladatkörében eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala jár el.

8. Mérésügyi hatóság kijelölése

12. § (1) A  Kormány mérésügyi hatóságként – a  (2)  bekezdésben foglalt kivételekkel – első fokon az  1.  melléklet szerinti, 
mérésügyi feladatkörben eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalát, másodfokon 
Budapest Főváros Kormányhivatalát jelöli ki.

 (2) A Kormány mérésügyi hatóságként országos illetékességgel – az alábbi ügyfajták tekintetében – Budapest Főváros 
Kormányhivatalát jelöli ki:
a) mérőeszköz és szerencsejáték eszköz tekintetében hitelesítési engedélykérelem, közösségi típusjóváhagyási 

engedélykérelem elbírálásával,
b) zajszintmérők hitelesítésével,
c) az E1, E2, F1 pontosságú súlyok hitelesítésével,
d) a sűrűségmérő eszközök hitelesítésével – az areométerek kivételével –,
e) a sugárvédelmi és gyógyászati alkalmazású dózismérők és felületi szennyezettségmérők hitelesítésével,
f ) a légzési alkoholmérők hitelesítésével,
g) a  sorsoló programok és eszközök, rulettkerekek és közúti ellenőrzésre szolgáló járműsebesség-mérők 

hitelesítésével,
h) – az üzemanyagmérők kivételével – a víztől eltérő folyadékok mérőrendszereivel,
i) nagyfeszültségű és nagyáramú mérőváltók hitelesítésével,
j) játékkaszinókban üzemelő pénznyerő automaták hitelesítésével,
k) hitelesítést helyettesítő minősítő laborok (szervezetek) engedélyezésével és ellenőrzésével kapcsolatos 

mérésügyi eljárásokban.
 (3) A  (2)  bekezdés h)–j)  pontban meghatározott hatáskörök ellátásához Budapest Főváros Kormányhivatala 

az  1.  melléklet szerinti, mérésügyi feladatkörben eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal járási hivatala 
közreműködését veheti igénybe a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi 
CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) rendelkezései szerint.

9. A műszaki biztonsági hatóság kijelölése

13. § (1) A  Kormány – a  (3) és (5)  bekezdésben foglalt kivétellel – műszaki biztonsági hatóságként az  1.  melléklet szerinti, 
műszaki biztonsági feladatkörben eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalát, 
másodfokon Budapest Főváros Kormányhivatalát jelöli ki.

 (2) Az (1) bekezdés szerinti hatóság
a) a  14.  § (2)  bekezdésében meghatározott, műszaki biztonsági szempontból veszélyes berendezésekkel és 

létesítményekkel kapcsolatos eljárásokban műszaki biztonsági hatóságként jár el,
b) ellátja a gáz csatlakozóvezeték- és a felhasználói berendezés-létesítési, a biztonsági előírást érintő felszerelési 

és időszaki ellenőrzési tevékenységgel kapcsolatos hatósági feladatokat, valamint e  tevékenységek 
tekintetében a  szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 
törvény szerinti hatósági feladatokat,
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c) műszaki biztonsági hatóságként jár el a  felvonó, mozgólépcső létesítésének, áthelyezésének, főbb 
műszaki adatainak megváltoztatásával járó átalakításának, használatbavételének, valamint elbontásának 
engedélyezésével kapcsolatos hatósági eljárásokban a vasúti építmények építésügyi hatósági engedélyezési 
eljárásainak részletes szabályairól szóló kormányrendeletben meghatározott felvonókkal, mozgólépcsőkkel 
és mozgójárdákkal kapcsolatos hatósági eljárások kivételével, továbbá

d) eljár a kőolaj-feldolgozás és a kőolajtermék-tárolás tekintetében az energetikai létfontosságú rendszerekkel 
és létesítményekkel kapcsolatos hatósági eljárásokban.

 (3) A Kormány műszaki biztonsági hatóságként Budapest Főváros Kormányhivatalát jelöli ki
a) az egyes hegesztett szerkezetek gyártását, szerelését, átalakítását és javítását végző gazdálkodó szervezetek 

nyilvántartásba vételével,
b) a  tartályok, tároló létesítmények és berendezéseik gyártását és a  tartályokhoz kapcsolódó helyszíni 

technológiai szerelést, a tartályok javítását, átalakítását, tisztítását, szivárgásvizsgálatát, időszakos vizsgálatát 
végző gazdálkodó szervezetek nyilvántartásba vételével,

c) a  földgázellátásról szóló 2008.  évi XL.  törvény 118/A.  §-a alkalmazásában a  turista használatú palackba 
történő PB-gáz-átfejtési tevékenység engedélyezésével,

d) a gázpalackokkal kapcsolatos rendkívüli események kivizsgálásával,
e) az egyes hegesztett szerkezetek gyártását, szerelését, átalakítását és javítását végző gazdálkodó szervezetek 

alkalmasságát igazoló szervezetek kijelölésével és felügyeletével,
f ) a  tartályok, tároló létesítmények és berendezéseik gyártását és a  tartályokhoz kapcsolódó helyszíni 

technológiai szerelést, a tartályok javítását, szivárgásvizsgálatát, átalakítását, tisztítását, időszakos vizsgálatát 
végző gazdálkodó szervezetek alkalmasságát igazoló szervezetek kijelölésével és felügyeletével,

g) az  üzemanyag töltőállomásokon szénhidrogén emisszió mérését, a  pisztolygáz visszavezető és gázinga 
rendszerek beállítását végző szervezetek kijelölésével és felügyeletével,

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, 
az  érintésvédelmi szabványossági felülvizsgáló, az  erősáramú berendezések felülvizsgálója, a  villámvédelmi 
berendezések felülvizsgálója, valamint a  felvonó- és mozgólépcső ellenőr, továbbá a  földgázellátásban 
műszaki biztonsági szempontból jelentős munkakörök esetében szükséges felkészítő tanfolyam és 
továbbképzés képzési programjának jóváhagyásával,

i) a  felvonó- és mozgólépcső-ellenőrök nyilvántartásba vételével, a  nyilvántartott szervezetekkel, valamint 
a felvonók, mozgólépcsők és mozgójárdák országos nyilvántartásának vezetésével,

j) a  műszaki-biztonsági hatósági felügyelet alatt álló, cseppfolyós propán-, butángázok és ezek elegyei 
tárolására szolgáló, legfeljebb 13 000 l össztérfogatú nyomástartó berendezések és kriogén tartályok 
létesítésének tervezésére, létesítésére, üzembe helyezésére, üzemeltetésére, átalakítására, javítására, 
időszakos ellenőrzésére és megszüntetésére vonatkozó műszaki-biztonsági irányítási rendszert működtető 
ellenőrző szervezet nyilvántartásba vételével és felügyeletével,

k) a  műszaki biztonsági szempontból jelentős ipari szakképesítés (nyomástartó berendezés kezelője, 
nyomástartó berendezés vizsgálója, tartálytisztító, tartályvizsgáló) megszerzéséhez szükséges 
vizsgakötelezettség teljesítéséhez igénybe vehető hatósági jellegű képzés programjának jóváhagyásával és 
a képzési tevékenység felügyeletével,

l) az  aeroszol termékek és aeroszol csomagolások forgalmazásának követelményeiről szóló miniszteri 
rendeletben meghatározott vizsgálatok esetében a vizsgálati módszer jóváhagyásával

kapcsolatos eljárásokban.
 (4) A  (3)  bekezdés a) és b)  pontjában foglalt nyilvántartás – a  természetes személyazonosító és a  lakcím-azonosító 

adatok kivételével – közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősül.
 (5) 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 
hatóságként Budapest Főváros Kormányhivatalát jelöli ki.

 (6) A  műszaki biztonsági hatóság a  műszaki-biztonsági szakhatósági közreműködést igénylő ügyben az  ügyfélnek 
az  eljárás megindítása előtt benyújtott kérelmére 6 hónapig felhasználható, előzetes szakhatósági állásfoglalást 
ad ki.

 (7) A mérésügyi és műszaki biztonsági tevékenységért jogszabály alapján befizetett igazgatási szolgáltatási díjbevétel 
50%-a a  fővárosi és megyei kormányhivatalokat, 50%-a Budapest Főváros Kormányhivatalát illetik meg. Budapest 
Főváros Kormányhivatala a díjbevételt a tárgyhónapot követő hónap 25. napjáig utalja át a jogosultak részére.
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10. A műszaki biztonsági hatósági tevékenység szabályai

14. § (1) A műszaki biztonsági hatóság műszaki biztonsági hatósági tevékenységének keretében ellenőrzi a (2) bekezdésben 
meghatározott létesítmények, berendezések:
a) létesítésére, kivitelezésére, felállítására,
b) üzembe helyezésére,
c) üzemeltetésére,
d) időszakos ellenőrzésére,
e) átalakítására, javítására, bontására, megszüntetésére,
f ) vizsgálatát, átalakítását, javítását végző szervezetek tevékenységének ellenőrzésére,
g) kezelését végzők szakképesítésére,
h) vonatkozásában műszaki biztonsági tevékenységet ellátó szervezetek tevékenységének ellenőrzésére,
i) alkalmazásával szolgáltatást végző szervezetek tevékenységére
vonatkozó jogszabályi rendelkezések megtartását és érvényesülését.

 (2) Törvény vagy kormányrendelet eltérő rendelkezése hiányában a  műszaki biztonsági hatóság jár el a  következő 
berendezések, létesítmények tekintetében:
a) a földgáz csatlakozóvezetékei, felhasználói berendezései és telephelyi vezetékei, ezek tartozékai,
b) a nyomástartó berendezések és létesítmények, beleértve az autógáztöltő állomásokat,
c) a szállítható nyomástartó berendezések,
d) a  b) és c)  pontban meghatározott nyomástartó berendezés töltésére szolgáló berendezések, valamint 

az egyedi sűrített földgáztöltő berendezések,
e) a nyomástartó berendezésnek nem minősülő gáztárolók és üzemi berendezések,
f ) a gázüzemű közúti jármű üzemanyag-ellátó berendezései, munkagép és nem közúti gép üzemanyag-ellátó 

berendezései,
g) a  veszélyes áruk szállítására használt nem nyomástartó tartályok, tartányok, csomagolóeszközök, kivéve 

az ezek szállítására vonatkozó szállítóeszközök,
h) a veszélyes folyadékok és olvadékok – nyomástartó berendezésnek nem minősülő – tárolótartályai és tároló 

létesítményei, beleértve az  üzemanyagtöltő állomást, valamint azok működéséhez szükséges technológiai, 
biztonsági berendezések, csővezetékek, szerelvények, tartozékok,

i) az  ipari, mezőgazdasági vagy szolgáltatási célú, megújuló energiaforrást átalakító, biogázt, biodízelt 
bioetanolt, biomasszát előállító vagy tároló berendezések, létesítmények,

j) az  ipari, mezőgazdasági vagy szolgáltatási célú hőfejlesztő-hőhasznosító, gáz- és olajfogyasztó energetikai 
berendezések, létesítmények,

k) a  távhőszolgáltatásról szóló törvény szerinti műszaki biztonsági hatósági eljárások hatálya alá tartozó 
berendezések, létesítmények,

l) a  villamos energiáról szóló törvény szerinti csatlakozó-, összekötő és felhasználói berendezések, 
villamosművek, valamint a  potenciálisan robbanásveszélyes közegben működő villamos berendezések és 
védelmi rendszerek,

m) a  felvonókról, mozgólépcsőkről és mozgójárdákról szóló kormányrendeletben meghatározott felvonók, 
mozgólépcsők és mozgójárdák.

 (3) A műszaki biztonsági hatóság a (2) bekezdés szerinti létesítmények, berendezések, valamint az (1) bekezdés szerinti 
szervezetek vonatkozásában:
a) engedélyezési és hatósági ellenőrzési jogkört gyakorol, a  villamos összekötő vagy felhasználói berendezés 

üzembe helyezése esetén a  balesetelhárítási, illetve az  élet-, testiépség-, egészség- és vagyonvédelmet, 
valamint az üzembiztonságot szolgáló jogszabályi rendelkezések megtartásának vizsgálata céljából villamos 
biztonságtechnikai ellenőrzést folytat le igazgatási szolgáltatási díj ellenében,

b) bejelentés alapján kivizsgálja a hatáskörébe tartozó rendkívüli események okait és következményeit.
 (4) A  műszaki biztonsági hatóság a  műszaki biztonsági felügyeleti feladat- és hatáskörében a  műszaki biztonsági 

követelmények megtartása érdekében ellátja mindazokat a  feladatokat, amelyeket a  jogszabályok a  hatáskörébe 
utalnak.

15. § (1) Ha a  műszaki biztonsági hatóság eljárása során a  megfelelő biztonsággal és megbízhatósággal kapcsolatos 
előírások teljesülésében hibát, hiányosságot állapít meg, és a létesítmény, berendezés az egészség, az anyagi javak, 
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vagy a  környezet sérülésének, károsodásának forrásává válhat, vagy a  működése ezek sérülését okozó helyzetet 
teremthet, úgy jogosult
a) a hiányosság megszüntetését, illetve a hiba kijavítását – a körülmények figyelembevételével, a teljesítéshez 

szükséges határidő vagy határnap megállapítása mellett – elrendelni,
b) a  létesítménynek, berendezésnek – közvetlen veszélyhelyzetet előidéző hibája esetén – a  használatát 

azonnali hatállyal véglegesen, vagy ha a  veszélyhelyzet megszüntethető, annak megszüntetéséig 
ideiglenesen megtiltani,

c) az  engedélyek kiadását megelőzően vizsgált feltételek megváltozása vagy rendeltetéstől eltérő használat 
esetén a vonatkozó engedélyt ideiglenesen, vagy véglegesen visszavonni.

 (2) Ha a műszaki biztonsági hatóság műszaki biztonsági feladatkörében végzett tevékenysége során Budapest Főváros 
Kormányhivatalának piacfelügyeleti feladatkörébe tartozó termék olyan hibáját észleli, amely alapján feltételezhető, 
hogy az  adott termék nem elégíti ki a  vonatkozó jogszabály szerinti alapvető védelmi követelményeket, azonnal 
értesíti az eljárásra jogosult piacfelügyeleti hatóságot.

16. § (1) A rendelet hatálya alá tartozó létesítmények, berendezések üzemeltetője az azok üzemeltetése, tárolása, szállítása 
során bekövetkezett rendkívüli eseményeket köteles bejelenteni a  műszaki biztonsági hatóságnak. A  rendelet 
alkalmazásában rendkívüli esemény különösen a létesítmény, berendezés üzemeltetése során bekövetkezett
a) a létesítmény, berendezés sérülése,
b) robbanás,
c) tűzeset,
d) a létesítmény, berendezés működésével összefüggésében bekövetkezett személyi sérülés,
e) egyéb súlyos üzemzavar.

 (2) Ha más hatóság a  műszaki biztonsági hatóság műszaki biztonsági tevékenységével összefüggő rendkívüli 
eseményről szerez tudomást, a műszaki biztonsági hatóságot arról tájékoztatja.

 (3) Ha jogszabály másként nem rendelkezik, a  műszaki biztonsági hatóság vizsgálja ki az  (1)  bekezdés szerinti 
események körülményeit, okát, ennek során az  élet- és vagyonvédelem érdekében az  üzemeltetőt a  szükséges 
intézkedések megtételére kötelezi.

17. § (1) Az  egyes hegesztett szerkezetek gyártását végző gazdálkodó szervezetek alkalmasságának igazolásáról szóló 
miniszteri rendeletben meghatározott hegesztett szerkezetek gyártóművi, illetve helyszíni gyártására, szerelésére, 
átalakítására és javítására való alkalmasság követelményeinek teljesítését a műszaki biztonsági hatóság által kijelölt 
tanúsító szervezetek igazolják.

 (2) A kijelölést kérelmező szervezet kijelölés iránti kérelmét a műszaki biztonsági hatósághoz nyújtja be. A kérelmezővel 
szemben támasztott, a  tevékenységhez kapcsolódó személyi, szakmai és tárgyi feltételeket a  2.  melléklet 
tartalmazza.

 (3) A kijelölésről a műszaki biztonsági hatóság engedélyt ad ki, amely a megadásának napjától számított három évig 
hatályos. A  műszaki biztonsági hatóság évente legalább egy alkalommal ellenőrzi, hogy a  tanúsító szervezet 
teljesíti-e az  e  rendeletben foglalt követelményeket, és amennyiben nem felel meg ezeknek a  követelményeknek 
a  Ket. 94.  §-a szerinti eljárás eredménytelen lefolytatását követően a  műszaki biztonsági hatóság az  engedélyt 
visszavonja és törli a tanúsító szervezetet a (4) bekezdés szerinti nyilvántartásból.

 (4) A műszaki biztonsági hatóság a tanúsító szervezetet közhiteles hatósági nyilvántartásba veszi. A műszaki biztonsági 
hatóság a nyilvántartásba vett tanúsító szervezetek jegyzékét a műszaki biztonsági hatóság elektronikus tájékoztató 
oldalán félévenként közzéteszi. A  műszaki biztonsági hatóság a  tanúsító szervezet megnevezésén, székhelyének 
címén, a  kijelölési okirat számán, valamint a  nyilvántartásba vételének időpontján és időbeli hatályán kívül csak 
olyan adatokat tehet közzé, amelyek közzétételéhez a szervezet előzetesen hozzájárult.

18. § (1) A  veszélyes folyadékok vagy olvadékok tárolótartályainak és tároló létesítményeinek műszaki biztonsági 
követelményeiről, hatósági felügyeletéről szóló miniszteri rendeletben a  tárolótartályok és berendezéseik 
gyártására, helyszíni technológiai szerelésére, javítására, átalakítására, tisztítására, időszakos ellenőrző vizsgálatára 
(tömörségének ellenőrzésére) való alkalmasság követelményeinek teljesítését a  műszaki biztonsági hatóság által 
kijelölt tanúsító szervezetek igazolják.

 (2) A kijelölést kérelmező szervezet kijelölés iránti kérelmét a műszaki biztonsági hatósághoz nyújtja be. A kérelmezővel 
szemben támasztott, a  tevékenységhez kapcsolódó személyi, szakmai és tárgyi feltételeket a  3.  melléklet 
tartalmazza.
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 (3) A kijelölésről a műszaki biztonsági hatóság engedélyt ad ki, amely a megadásának napjától számított három évig 
hatályos. A  műszaki biztonsági hatóság évente legalább egy alkalommal ellenőrzi, hogy a  tanúsító szervezet 
teljesíti-e az  e  rendeletben foglalt követelményeket, és amennyiben nem felel meg ezeknek a  követelményeknek 
a  Ket. 94.  §-a szerinti eljárás eredménytelen lefolytatását követően a  műszaki biztonsági hatóság az  engedélyt 
visszavonja és törli a tanúsító szervezetet a (4) bekezdés szerinti nyilvántartásból.

 (4) A műszaki biztonsági hatóság a tanúsító szervezetet közhiteles hatósági nyilvántartásba veszi. A műszaki biztonsági 
hatóság a nyilvántartásba vett tanúsító szervezetek jegyzékét a műszaki biztonsági hatóság elektronikus tájékoztató 
oldalán félévenként közzéteszi. A  műszaki biztonsági hatóság a  tanúsító szervezet megnevezésén, székhelyének 
címén, a  kijelölési okirat számán, valamint a  nyilvántartásba vételének időpontján és időbeli hatályán kívül csak 
olyan adatokat tehet közzé, amelyek közzétételéhez a szervezet előzetesen hozzájárult.

19. § (1) Az üzemanyag töltőállomásokon elvégzendő szénhidrogén emisszió mérését, a pisztolygáz visszavezető és gázinga 
rendszerek beállítását csak a műszaki biztonsági hatóság által kijelölt tanúsító szervezet végezheti.

 (2) A kijelölést kérelmező szervezet kijelölés iránti kérelmét a műszaki biztonsági hatósághoz nyújtja be. A kérelmezővel 
szemben támasztott, a  tevékenységhez kapcsolódó személyi, szakmai és tárgyi feltételeket a  4.  melléklet 
tartalmazza.

 (3) A kijelölésről a műszaki biztonsági hatóság engedélyt ad ki, amely a megadásának napjától számított három évig 
hatályos. A  műszaki biztonsági hatóság évente legalább egy alkalommal ellenőrzi, hogy a  tanúsító szervezet 
teljesíti-e az  e  rendeletben foglalt követelményeket, és amennyiben nem felel meg ezeknek a  követelményeknek 
a  Ket. 94.  §-a szerinti eljárás eredménytelen lefolytatását követően a  műszaki biztonsági hatóság az  engedélyt 
visszavonja és törli a tanúsító szervezetet a (4) bekezdés szerinti nyilvántartásból.

 (4) A műszaki biztonsági hatóság a tanúsító szervezetet közhiteles hatósági nyilvántartásba veszi. A műszaki biztonsági 
hatóság a nyilvántartásba vett tanúsító szervezetek jegyzékét a műszaki biztonsági hatóság elektronikus tájékoztató 
oldalán félévenként közzéteszi. A  műszaki biztonsági hatóság a  tanúsító szervezet megnevezésén, székhelyének 
címén, a  kijelölési okirat számán, valamint a  nyilvántartásba vételének időpontján és időbeli hatályán kívül csak 
olyan adatokat tehet közzé, amelyek közzétételéhez a szervezet előzetesen hozzájárult.

20. § (1) A  Kormány a  műszaki biztonsági hatóságnak a  veszélyes folyadékok és olvadékok – nyomástartó berendezésnek 
nem minősülő – tárolótartályainak és tároló létesítményeinek létesítési, használatbavételi, átalakítási és 
megszüntetési engedélyezésére irányuló első és másodfokú eljárásában, az  5.  mellékletben meghatározott 
feltételek fennállása esetén és szakkérdésben, az  5.  mellékletben meghatározott hatóságokat szakhatóságként 
jelöli ki.

 (2) Az  (1)  bekezdés szerinti tárolótartály és tároló létesítmény létesítési, használatbavételi, átalakítási eljárásában 
az  érintett repülőtér üzemeltetője közreműködik. Az  üzemeltető nyilatkozatát a  tervező köteles beszerezni. 
Az  érintett repülőtér üzemeltetőjének arról kell nyilatkoznia, hogy megadja-e a  hozzájárulását a  tárolótartály és 
tároló létesítmény (1)  bekezdés szerinti létesítéséhez, használatbavételéhez, átalakításához, vagy megtagadja 
a  hozzájárulás megadását, figyelemmel a  polgári légiközlekedés biztonságának követelményeire. Ha a  kérelmező 
a  repülőtér-üzemeltetői hozzájárulás megtagadását sérelmesnek tartja, akkor a  műszaki biztonsági hatóság 
az  5.  mellékletben foglalt táblázat 4. sorában meghatározott feltételek fennállása esetén és szakkérdésben, 
az 5. mellékletben foglalt táblázat 4. sorában meghatározott hatóságot szakhatóságként vonja be az eljárásba.

 (3) A  Kormány a  műszaki biztonsági hatóságnak a  nyomástartó berendezések és nyomástartó létesítmények 
létesítési, üzemeltetési, átalakítási és megszüntetési engedélyezésére irányuló első és másodfokú eljárásában, 
a  6.  mellékletben meghatározott feltételek fennállása esetén és szakkérdésben, a  6.  mellékletben meghatározott 
hatóságokat szakhatóságként jelöli ki.

 (4) A műszaki biztonsági hatóság a veszélyes folyadékok és olvadékok – nyomástartó berendezésnek nem minősülő – 
tárolótartályainak és tároló létesítményeinek létesítési, használatbavételi és átalakítási engedélyezésére irányuló 
eljárásában a 7. melléklet szerinti szakkérdést is vizsgálja.

 (5) Ha a (4) bekezdés szerinti eljárásban hozott elsőfokú határozattal szembeni fellebbezés érinti az első fokú eljárásban 
vizsgált szakkérdést, a másodfokon eljáró hatóság a 7. mellékletben meghatározott szakkérdés vizsgálatára az ott 
megjelölt szervet rendelheti ki szakértőként.

 (6) A műszaki biztonsági hatóság a nyomástartó berendezések és nyomástartó létesítmények létesítési, üzemeltetési, 
átalakítási és megszüntetési engedélyezésére irányuló első és másodfokú eljárásában a  8.  melléklet szerinti 
szakkérdést is vizsgálja.
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 (7) Ha a (6) bekezdés szerinti eljárásban hozott elsőfokú határozattal szembeni fellebbezés érinti az első fokú eljárásban 
vizsgált szakkérdést, a másodfokon eljáró hatóság a 8. mellékletben meghatározott szakkérdés vizsgálatára az ott 
megjelölt szervet rendelheti ki szakértőként.

21. § (1) A  műszaki-biztonsági hatósági felügyelet alá tartozó, cseppfolyós propán-, butángázok és ezek elegyei tárolására 
szolgáló, legfeljebb 13 000 l össztérfogatú nyomástartó berendezések és kriogén tartályok létesítésének tervezésére, 
létesítésére, üzemeltetésére, átalakítására, javítására, időszakos ellenőrzésére és megszüntetésére vonatkozó 
műszaki-biztonsági irányítási rendszert a műszaki biztonsági hatóság által nyilvántartott szervezet vagy természetes 
személy (a továbbiakban: szervezet) működtethet.

 (2) A  műszaki biztonsági hatóság az  (1)  bekezdésben foglalt műszaki-biztonsági irányítási rendszer működtetésére 
engedélyt ad ki a  tevékenységhez kapcsolódó 9.  melléklet szerinti személyi, szakmai és tárgyi feltételek alapján. 
Az engedély a jogerőre emelkedésétől számított három évig hatályos.

 (3) A műszaki biztonsági hatóság az engedély adatai alapján a szervezetet nyilvántartásba veszi. A műszaki biztonsági 
hatóság évente legalább egy alkalommal ellenőrzi, hogy a  nyilvántartott szervezet teljesíti-e az  engedélyben 
foglalt követelményeket, és amennyiben nem felel meg ezeknek a követelményeknek a Ket. 94. §-a szerinti eljárás 
eredménytelen lefolytatását követően a műszaki biztonsági hatóság az engedélyt visszavonja és törli a szervezetet 
a nyilvántartásból.

11. Építésügyi hatóság kijelölése

22. § (1) A  Kormány – a  (2)  bekezdésben meghatározott körben – építésügyi hatóságként az  1.  melléklet szerinti műszaki 
biztonsági feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalát, másodfokon 
a műszaki biztonsági feladatkörében eljáró Budapest Főváros Kormányhivatalát jelöli ki.

 (2) A (1) bekezdés szerinti hatóság építésügyi hatóságként jár el az alábbi sajátos építményfajták tekintetében:
a) a  nyomástartó berendezések és rendszerek elhelyezését vagy védelmét közvetlenül szolgáló építmény 

(ideértve a  közforgalmú autógáztöltő-állomásokat és az  azok rendeltetésével szorosan összefüggő 
rendeltetésű építményeket),

b) a közforgalmú üzemanyagtöltő-állomások műtárgyai az utak kivételével,
c) a veszélyes folyadék- és olvadéktárolók elhelyezését vagy védelmét közvetlenül szolgáló építmény,
d) a  nyomástartó berendezésnek nem minősülő gáztárolók elhelyezését vagy védelmét közvetlenül szolgáló 

építmény,
e) az 50 kVA-nál nagyobb névleges teljesítőképességű kiserőművet ellátó hőtermelési rendeltetésű berendezés 

védelmét vagy a  0,5 MW-nál nagyobb hőteljesítményű hőtermelési és hőszolgáltatási berendezés (ideérve 
a fűtőművet is) védelmét közvetlenül szolgáló építmény,

f ) a biogáz- és komposztálótelep technológiáinak elhelyezését vagy védelmét közvetlenül szolgáló építmény, 
az  ipari, mezőgazdasági vagy szolgáltatási célú, megújuló energiaforrást átalakító, biogázt, biodízelt, 
bioetanolt előállító és tároló építmény, a villamosmű kivételével,

g) az építménybe beépített terménytisztító vagy szárító,
h) az épített üvegipari vagy fémipari kemence,
i) építménynek minősülő helyhez kötött útépítő berendezés (aszfaltkeverő telep építményei),
j) ipari és mezőgazdasági célú, földgázfogyasztó vagy propán-bután gázokat és ezek elegyeiből álló gázokat 

fogyasztó hőfejlesztő-hőhasznosító berendezés, az  elhelyezését vagy védelmét közvetlenül szolgáló 
építménnyel együtt,

k) a  hőtávvezetéket tartó vagy magában foglaló építmény, beleértve a  hőszolgáltatás nyomvonal jellegű 
építményeit is,

l) a jogszabályban meghatározott villamosmű, a termelői vezeték, a magánvezeték és a közvetlen vezeték.
 (3) Ha az  engedélykérelemmel érintett közcélú vezeték, termelői vezeték, magánvezeték vagy a  közvetlen vezeték 

a fővárosi és megyei kormányhivatal több műszaki biztonsági feladatkörben eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatala 
illetékességi területén halad át, akkor az  illetékes eljárni, amelyiknek az  illetékességi területére a  vezetékből 
hosszabb szakasz esik.
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12. A termékinformációs kapcsolattartó pont feladatainak ellátása

23. §  A miniszter termékinformációs kapcsolattartó pontként – az  áruk és egyes szolgáltatások szabad áramlásának 
biztosításával összefüggésben egyes európai uniós jogi aktusokban előírt bejelentési, értesítési, tájékoztatási 
és  jelentéstételi kötelezettségek teljesítéséről szóló kormányrendeletben meghatározottak szerint – ellátja 
a  764/2008/EK parlamenti és tanácsi rendeletben, továbbá a  305/2011/EU parlamenti és tanácsi rendeletben 
meghatározott feladatokat.

13. Egyéb feladatok

24. §  Budapest Főváros Kormányhivatala
a) közreműködik a  két- vagy többoldalú kereskedelmi, gazdasági együttműködési kapcsolatok szervezésével 

összefüggő feladatok és a kétoldalú gazdasági vegyes bizottságok működtetése teendőinek ellátásában,
b) ellátja a  külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló jogszabályok alapján egyes szabályozott 

szakmák vonatkozásában a  hatáskörébe utalt hatósági feladatokat vonatkozásában a  határon átnyúló 
szolgáltatások bejelentésével kapcsolatos feladatokat,

c) ellátja az  Európai Közösségbe irányuló faanyag-behozatalhoz egyes harmadik országok által kiadott 
ún. FLEGT engedélyek ellenőrzésével kapcsolatos hatósági feladatokat,

d) ellátja az  iparügyekért felelős miniszter szabályozási feladatkörében előírt forgalmazási követelmények 
tekintetében a termékek megfelelőségértékelésére jogosult szervek kijelölésével kapcsolatos feladatokat,

e) ellátja az  építési termékek forgalmazására vonatkozó harmonizált feltételek megállapításáról és  
a  89/106/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2011. március 9-i 305/2011/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendelet
ea) 29. cikk (1) bekezdése szerint a műszaki értékelést végző szervezetek, valamint
eb) 39. cikke és V. melléklet 2. pontja, valamint az építési termék építménybe történő betervezésének és 

beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól szóló kormányrendelet 
szerinti az  építési termékek teljesítmény állandóságának értékelésébe és ellenőrzésébe bevont 
szervezetek

 kijelölésével és bejelentésével kapcsolatos feladatokat,
f ) ellátja a  veszélyes áruk szállítására használt nyomástartó tartályok, tartányok vonatkozásában 

megfelelőségértékelési tevékenységet végző szervek kijelölésével kapcsolatos feladatokat,
g) kezeli a hatósági jogkörének gyakorlásához szükséges adatokat, valamint e körben irányítja és összehangolja 

az információfeldolgozó, -elemző munkát.

14. A Budapest Főváros Kormányhivatala eljárásaiban közreműködő szakhatóságok, valamint közmű-, 
közút- és vasútüzemeltetők kijelölése

25. §  A Kormány a  pénztárgépek műszaki követelményeiről, a  nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek 
forgalmazásáról, használatáról és szervizeléséről, valamint a  pénztárgéppel rögzített adatok adóhatóság felé 
történő szolgáltatásáról szóló 48/2013. (XI. 15.) NGM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) szerinti online pénztárgép 
forgalmazási engedély iránti kérelemmel kapcsolatban – annak elbírálása kérdésében, hogy a  kérelemmel együtt 
előterjesztett etalon példány a Rendelet 5. § (2) és (4) bekezdésében, valamint 3–10. mellékletében meghatározott 
adóügyi és adójogi követelményeknek megfelel-e – a Nemzeti Adó- és Vámhivatalt szakhatóságként jelöli ki.

26. § (1) Budapest Főváros Kormányhivatala a  lovas szolgáltató tevékenységgel kapcsolatos nyilvántartásba vételi 
eljárásában szakkérdésként vizsgálja az  állat-egészségügyi, állatvédelmi követelményeknek való megfelelés 
kérdését.

 (2) A  Kormány Budapest Főváros Kormányhivatalának a  biztonsági papírok országhatárt, illetve vámhatárt átlépő 
kereskedelmének engedélyezésére irányuló eljárásában
a) a  kérelemben meghatározott, vizsgált papírminta biztonsági papírnak minősíthetősége, vagyis a  vizsgált 

papírmintának a  biztonsági papír jogszabályban meghatározott feltételrendszerének való megfelelősége 
és a  kérelemben meghatározott, vizsgált papírminta biztonsági papírnak minősítése esetén a  vizsgált 
papírminta és bármely forgalomban lévő magyar bankjegy, biztonsági okmány vagy értékpapír közötti 
azonosság megállapításának kérdésében a Nemzetbiztonsági Szakszolgálatot, valamint
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b) a kérelemben meghatározott, vizsgált papírminta biztonsági papírnak minősítése esetén a biztonságos őrzés, 
tárolás feltételeinek való megfelelőség kérdésében az Országos Rendőr-főkapitányságot

szakhatóságként jelöli ki.

27. § (1) A  Kormány Budapest Főváros Kormányhivatalának a  273/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 3.  cikk 
(2)  bekezdésében, illetve a  111/2005/EK tanácsi rendelet 6.  cikk (1)  bekezdésében hivatkozott jegyzékekben 
szereplő anyagok (a továbbiakban: kábítószer-prekurzor)
a) birtoklására, forgalomba hozatalára, illetve azok behozatalával, kivitelével vagy kereskedelmi közvetítésével 

kapcsolatos tevékenységre vonatkozó engedély kiadására irányuló eljárásában – a  kábítószer-prekurzorok 
eltérítésének megakadályozását szolgáló tárolási feltételek és a nyilvántartási dokumentációk előírása, illetve 
ezen feltételek vizsgálata kérdésében – az Országos Rendőr-főkapitányságot, valamint

b) behozatalával és kivitelével kapcsolatos, a 111/2005/EK tanácsi rendelet 12. és 20. cikke szerinti eljárásában 
–  annak elbírálása kérdésében, hogy a  kérelemben feltüntetett határátkelőhelyen a  kérelem szerinti 
termékek forgalma engedélyezhető-e a vámeljárásra vonatkozó követelmények alapján – a Nemzeti Adó- és 
Vámhivatalt

szakhatóságként jelöli ki.
 (2) Budapest Főváros Kormányhivatala a  gyógyszertárnak a  kábítószer-prekurzorokkal kapcsolatos egyes hatósági 

eljárási szabályok, valamint a  hatósági feladat- és hatáskörök megállapításáról szóló 159/2005. (VIII. 16.) 
Korm.  rendelet 3.  § (2)  bekezdésében meghatározott hivatalos feladatai körébe nem sorolható, kábítószer-
prekurzorral kapcsolatos tevékenységére vonatkozó kérelem elbírálására irányuló eljárásban népegészségügyi 
szakkérdésként vizsgálja a kábítószer-prekurzor tárolása és felhasználása dokumentációja szabályai megtartását.

28. §  A Kormány Budapest Főváros Kormányhivatalának a  szerencsejáték eszköz hitelesítési engedélyének kiadására 
irányuló eljárásában – annak elbírálása kérdésében, hogy a kérelem szerinti készüléktípus megfelel-e a pénznyerő 
automatára, illetve a  játékautomatára vonatkozó jogszabályi előírásoknak – a  Nemzeti Adó- és Vámhivatalt 
szakhatóságként jelöli ki.

29. § (1) A  Kormány Budapest Főváros Kormányhivatalának a  kettős felhasználású nukleáris termékek és technológiák 
exportjával és Közösségen belüli átadásának engedélyezésére irányuló eljárásában – annak elbírálása kérdésében, 
hogy az importált termék, technológia reexportja, továbbá az importált létesítmény, berendezés vagy technológia 
segítségével előállított nukleáris termék exportja az atomenergia békés célú alkalmazására vonatkozó nemzetközi 
kötelezettségvállalásoknak, valamint a  nukleáris biztonsági előírásoknak megfelel-e – az  Országos Atomenergia 
Hivatalt szakhatóságként jelöli ki.

 (2) A  Kormány Budapest Főváros Kormányhivatalának a  kettős felhasználású nukleáris termékek és technológiák 
importjával kapcsolatos Nemzetközi Importigazolás kiadása iránti eljárásában – annak elbírálására, hogy 
az  importált terméknek a  Nukleáris Termékellenőrzési Jegyzék, illetve a  Nukleáris Kettős Felhasználású Termékek 
Ellenőrzési Jegyzéke szerinti besorolása megfelelő-e, illetve amennyiben a  kiszállításhoz a  fogadó állam 
írásbeli kötelezettségvállalása szükséges, az  atomenergia békés célú alkalmazására vonatkozó nemzetközi 
kötelezettségvállalásoknak, valamint a  nukleáris biztonsági előírásoknak megfelel-e – az  Országos Atomenergia 
Hivatalt szakhatóságként jelöli ki.

 (3) A  Kormány Budapest Főváros Kormányhivatalának a  nukleáris termékek nukleáris fegyverrel nem rendelkező 
országba történő exportjának engedélyezésére irányuló eljárásában – annak elbírálása kérdésében, hogy a nukleáris 
és nukleáris kettős felhasználású termékek nemzetközi forgalmának szabályozásáról szóló 144/2011. (VII. 27.) 
Korm.  rendelet 2.  §-ában és 8.  §-ában meghatározott feltételek teljesültek-e – az  Országos Atomenergia Hivatalt 
szakhatóságként jelöli ki.

 (4) A  Kormány Budapest Főváros Kormányhivatalának a  nukleáris termékek exportjának engedélyezésére irányuló 
eljárásában – annak elbírálása kérdésében, hogy a nukleáris és nukleáris kettős felhasználású termékek nemzetközi 
forgalmának szabályozásáról szóló 144/2011. (VII. 27.) Korm. rendelet 3.  §-ában és 8.  §-ában meghatározott 
feltételek teljesültek-e – az Országos Atomenergia Hivatalt szakhatóságként jelöli ki.

 (5) A  Kormány Budapest Főváros Kormányhivatalának a  nukleáris kettős felhasználású termékek exportjának 
engedélyezésére irányuló eljárásában – annak elbírálása kérdésében, hogy a  nukleáris és nukleáris kettős 
felhasználású termékek nemzetközi forgalmának szabályozásáról szóló 144/2011. (VII. 27.) Korm. rendelet 4. §-ában, 
5. §-ában és 8. §-ában meghatározott feltételek teljesültek-e – az Országos Atomenergia Hivatalt szakhatóságként 
jelöli ki.
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 (6) A Kormány Budapest Főváros Kormányhivatalának a nukleáris termékek Magyarország területéről az Európai Unió 
másik tagállamába, illetve az  Európai Unió másik tagállamának területéről Magyarországra történő szállításának 
és a  nukleáris kettős felhasználású termékek Magyarország területéről az  Európai Unióba történő szállításának 
az  engedélyezésére irányuló eljárásában – annak elbírálása kérdésében, hogy a  nukleáris és nukleáris kettős 
felhasználású termékek nemzetközi forgalmának szabályozásáról szóló 144/2011. (VII. 27.) Korm. rendelet 7. §-ában 
és 8. §-ában meghatározott feltételek teljesültek-e – az Országos Atomenergia Hivatalt szakhatóságként jelöli ki.

 (7) Az  (1)–(6)  bekezdésben felsorolt esetekben az  Országos Atomenergia Hivatal az  ügyfél eljárás megindítása előtt 
benyújtott kérelmére hat hónapig felhasználható előzetes szakhatósági állásfoglalást ad ki.

30. §  A Kormány Budapest Főváros Kormányhivatalának a  közbiztonságra különösen veszélyes eszközök behozatalának 
engedélyezésével kapcsolatos eljárásában – annak elbírálása kérdésében, hogy a  kérelemben megjelölt, 
közbiztonságra különösen veszélyes eszköz, annak behozatali céljára figyelemmel közbiztonsági kockázatot 
jelent-e – az Országos Rendőr-főkapitányságot szakhatóságként jelöli ki.

15. Budapest Főváros Kormányhivatala szakhatósági közreműködése

31. §  A mérésügyi és műszaki biztonsági feladatkörben eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatal által kiadott szakhatósági 
állásfoglalások tekintetében – ha jogszabály eltérően nem rendelkezik – Budapest Főváros Kormányhivatala jár el 
szakhatóságként a másodfokú eljárásban.

16. Záró rendelkezések

32. §  Felhatalmazást kap az iparügyekért felelős miniszter, hogy
a) a nyomástartó berendezés, nyomástartó létesítmény létesítésének, üzembe helyezésének, üzemeltetésének 

és megszüntetésének műszaki biztonsági követelményeire, feltételeire és az  ehhez kapcsolódó műszaki 
biztonsági hatósági engedélyek kiadásának rendjére, a  Műszaki Biztonsági Szabályzatra, a  Műszaki 
Szakbizottság működésére és feladataira, valamint az üzemeltetéshez kapcsolódó tevékenységekre jogosító 
engedélyek kiadásának rendjére, a műszaki biztonsági dokumentáció tartalmára, az engedélyesekről vezetett 
nyilvántartás vezetésére vonatkozó szabályokra, a  műszaki biztonsági szempontból jelentős munkakörök 
esetén szükséges továbbképzések követelményeire, továbbá az engedélyesekre jogszabályban vagy hatósági 
határozatban előírt kötelezettségek be nem tartásának esetén alkalmazandó jogkövetkezményekre,

b) a  szállítható nyomástartó berendezés létesítésének, üzembe helyezésének, üzemeltetésének és 
megszüntetésének műszaki biztonsági követelményeire, feltételeire és az  ehhez kapcsolódó műszaki 
biztonsági hatósági engedélyek kiadásának rendjére, a  Műszaki Biztonsági Szabályzatra, a  Műszaki 
Szakbizottság működésére és feladataira, valamint az üzemeltetéshez kapcsolódó tevékenységekre jogosító 
engedélyek kiadásának rendjére, a műszaki biztonsági dokumentáció tartalmára, az engedélyesekről vezetett 
nyilvántartás vezetésére vonatkozó szabályokra, a  műszaki biztonsági szempontból jelentős munkakörök 
esetén szükséges továbbképzések követelményeire, továbbá az engedélyesekre jogszabályban vagy hatósági 
határozatban előírt kötelezettségek be nem tartásának esetén alkalmazandó jogkövetkezményekre,

c) az  a) és b)  pontban meghatározott nyomástartó berendezés töltésére szolgáló berendezés, valamint 
a  kisteljesítményű sűrített gáztöltő berendezés létesítésének, üzembe helyezésének, üzemeltetésének 
és megszüntetésének műszaki biztonsági követelményeire, feltételeire és az  ehhez kapcsolódó 
műszaki biztonsági hatósági engedélyek kiadásának rendjére, valamint az  üzemeltetéshez kapcsolódó 
tevékenységekre jogosító engedélyek kiadásának rendjére, a  műszaki biztonsági dokumentáció tartalmára, 
az  engedélyesekről vezetett nyilvántartás vezetésére vonatkozó szabályokra, a  műszaki biztonsági 
szempontból jelentős munkakörök esetén szükséges továbbképzések követelményeire, továbbá 
az  engedélyesekre jogszabályban vagy hatósági határozatban előírt kötelezettségek be nem tartásának 
esetén alkalmazandó jogkövetkezményekre,

d) az éghető gázok tárolására szolgáló, nyomástartó berendezésnek nem minősülő, ipari, mezőgazdasági vagy 
szolgáltatási célú gáztárolók és üzemi berendezés létesítésének, üzembe helyezésének, üzemeltetésének 
és megszüntetésének műszaki biztonsági követelményeire, feltételeire és az  ehhez kapcsolódó 
műszaki biztonsági hatósági engedélyek kiadásának rendjére, valamint az  üzemeltetéshez kapcsolódó 
tevékenységekre jogosító engedélyek kiadásának rendjére, a  műszaki biztonsági dokumentáció tartalmára, 
az  engedélyesekről vezetett nyilvántartás vezetésére vonatkozó szabályokra, a  műszaki biztonsági 
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szempontból jelentős munkakörök esetén szükséges továbbképzések követelményeire, továbbá 
az  engedélyesekre jogszabályban vagy hatósági határozatban előírt kötelezettségek be nem tartásának 
esetén alkalmazandó jogkövetkezményekre,

e) a gázüzemű közúti jármű, munkagép és nem közúti gép üzemanyag-ellátó berendezés üzembe helyezésének 
és üzemeltetésének műszaki biztonsági követelményeire, feltételeire és az  ehhez kapcsolódó műszaki 
biztonsági hatósági engedélyek kiadásának rendjére, valamint az  engedélyesekre jogszabályban vagy 
hatósági határozatban előírt kötelezettségek be nem tartásának esetén alkalmazandó jogkövetkezményekre,

f ) a  veszélyes áruk szállítására használt nem nyomástartó tartály, tartány, csomagolóeszköz (kivéve az  ezek 
szállítására szolgáló szállítóeszköz) üzembe helyezésének és üzemeltetésének műszaki biztonsági 
követelményeire, feltételeire és az  ehhez kapcsolódó műszaki biztonsági hatósági engedélyek kiadásának 
rendjére, valamint az  engedélyesekre jogszabályban vagy hatósági határozatban előírt kötelezettségek be 
nem tartásának esetén alkalmazandó jogkövetkezményekre,

g) a veszélyes folyadékok és olvadékok – nyomástartó berendezésnek nem minősülő – tárolótartályai és tároló 
létesítményei, valamint azok működéséhez szükséges technológiai, biztonsági berendezés, csővezeték, 
szerelvény, tartozék létesítésének, üzembe helyezésének, üzemeltetésének és megszüntetésének műszaki 
biztonsági követelményeire, feltételeire és az  ehhez kapcsolódó műszaki biztonsági hatósági engedélyek 
kiadásának rendjére, a Műszaki Biztonsági Szabályzatra, a Műszaki Szakbizottság működésére és feladataira, 
valamint az  üzemeltetéshez kapcsolódó tevékenységekre jogosító engedélyek kiadásának rendjére, 
a  műszaki biztonsági dokumentáció tartalmára, az  engedélyesekről vezetett nyilvántartás vezetésére 
vonatkozó szabályokra, a  műszaki biztonsági szempontból jelentős munkakörök esetén szükséges 
továbbképzések követelményeire, továbbá az  engedélyesekre jogszabályban vagy hatósági határozatban 
előírt kötelezettségek be nem tartásának esetén alkalmazandó jogkövetkezményekre,

h) ipari, mezőgazdasági vagy szolgáltatási célú hőfejlesztő-hőhasznosító, gáz- és olajfogyasztó technológia, 
létesítmény létesítésének, üzembe helyezésének, üzemeltetésének és megszüntetésének műszaki biztonsági 
követelményeire, feltételeire és az  ehhez kapcsolódó műszaki biztonsági hatósági engedélyek kiadásának 
rendjére, valamint az üzemeltetéshez kapcsolódó tevékenységekre jogosító engedélyek kiadásának rendjére, 
a  műszaki biztonsági dokumentáció tartalmára, az  engedélyesekről vezetett nyilvántartás vezetésére 
vonatkozó szabályokra, a  műszaki biztonsági szempontból jelentős munkakörök esetén szükséges 
továbbképzések követelményeire, továbbá az  engedélyesekre jogszabályban vagy hatósági határozatban 
előírt kötelezettségek be nem tartásának esetén alkalmazandó jogkövetkezményekre,

i) az  a), d), g) és h)  pont hatálya alá nem tartozó, ipari, mezőgazdasági vagy szolgáltatási célú, megújuló 
energiaforrást átalakító, biogázt, biodízelt előállító vagy tároló berendezés, létesítmény létesítésének, 
üzembe helyezésének, üzemeltetésének és megszüntetésének műszaki biztonsági követelményeire, 
feltételeire és az  ehhez kapcsolódó műszaki biztonsági hatósági engedélyek kiadásának rendjére valamint 
az  üzemeltetéshez kapcsolódó tevékenységekre jogosító engedélyek kiadásának rendjére, a  műszaki 
biztonsági dokumentáció tartalmára, az  engedélyesekről vezetett nyilvántartás vezetésére vonatkozó 
szabályokra, a  műszaki biztonsági szempontból jelentős munkakörök esetén szükséges továbbképzések 
követelményeire, továbbá az  engedélyesekre jogszabályban vagy hatósági határozatban előírt 
kötelezettségek be nem tartásának esetén alkalmazandó jogkövetkezményekre,

j) a  villamos felhasználói és összekötő berendezések, valamint a  potenciálisan robbanásveszélyes közegben 
működő villamos berendezések és védelmi rendszerek üzembe helyezésének műszaki követelményeit 
tartalmazó Műszaki Biztonsági Szabályzatra, a  Műszaki Szakbizottság működésére és feladataira, valamint 
az érintésvédelmi szabványossági felülvizsgáló és az erősáramú berendezések felülvizsgálója – mint műszaki 
biztonsági szempontból jelentős munkakörök esetén – szükséges továbbképzések követelményeire,

k) a  hegesztett szerkezet helyszíni gyártásánál, szerelésénél, átalakításánál, javításánál ömlesztőhegesztést 
végzők nyilvántartásba vételének feltételeire és a  tevékenység folytatásának részletes szabályaira, 
a nyilvántartásba vétel rendjére, az e tevékenységet végzőkről vezetett nyilvántartás személyes adatot nem 
tartalmazó adattartalmára, és a nyilvántartás vezetésére, valamint az e tevékenységekre jogszabályban vagy 
hatósági határozatban előírt kötelezettségek be nem tartásának esetén alkalmazandó jogkövetkezményekre,

l) a  tartályok, tároló létesítmények és berendezéseik gyártását és a  tartályokhoz kapcsolódó helyszíni 
technológiai szerelését, a tartályok javítását, átalakítását, tisztítását, szivárgásvizsgálatát, időszakos vizsgálatát 
végző gazdálkodó szervezetek nyilvántartásba vételének feltételeire és a tevékenység folytatásának részletes 
szabályaira, a nyilvántartásba vétel rendjére, az e tevékenységet végzőkről vezetett nyilvántartás személyes 
adatot nem tartalmazó adattartalmára, és a  nyilvántartás vezetésére, valamint az  e  tevékenységekre 
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jogszabályban vagy hatósági határozatban előírt kötelezettségek be nem tartásának esetén alkalmazandó 
jogkövetkezményekre,

m) az adópolitikáért felelős miniszterrel egyetértésben a kijelölt műszaki biztonsági hatóság részére a kérelemre 
indult eljárásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak mértékére, valamint a díjak fizetésére

vonatkozó részletes szabályokat rendeletben állapítsa meg.

33. §  Ez a rendelet 2017. január 1-jén lép hatályba.

34. § (1) E rendelet
 1. a 2005/32/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a tömszelence nélküli önálló keringetőszivattyúkra, 

illetve termékekbe beépített tömszelence nélküli keringetőszivattyúkra vonatkozó környezetbarát tervezési 
követelmények tekintetében történő végrehajtásáról szóló, 2009. július 22-i 641/2009/EK bizottsági rendelet 
5. cikkének,

 2. a 2005/32/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az elektromos motorok környezetbarát tervezésére 
vonatkozó követelmények tekintetében történő végrehajtásáról szóló, 2009. július 22-i 640/2009/EK 
bizottsági rendelet 5. cikkének,

 3. a  2005/32/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a  beépített előtét nélküli fénycsövek, nagy 
intenzitású kisülőlámpák és az ilyen lámpák működtetésére alkalmas előtétek és lámpatestek környezetbarát 
tervezési követelményei tekintetében történő végrehajtásáról, valamint a  2000/55/EK európai parlamenti 
és tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. március 18-i 245/2009/EK bizottsági rendelet 
5. cikkének,

 4. a  2005/32/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az  egyszerű set-top boxokra vonatkozó 
környezetbarát tervezési követelmények tekintetében történő végrehajtásáról szóló, 2009. február 4-i 
107/2009/EK bizottsági rendelet 6. cikkének,

 5. a  2005/32/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az  elektromos és elektronikus háztartási és irodai 
berendezések készenléti és kikapcsolt üzemmódban fellépő elektromosáram-fogyasztására vonatkozó 
környezetbarát tervezési követelmények tekintetében történő végrehajtásáról szóló, 2008. december 17-i 
1275/2008/EK bizottsági rendelet 5. cikkének,

 6. a  2005/32/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a  külső tápegységek üresjáratú üzemmódban 
fellépő elektromosáram-fogyasztására és aktív üzemmódban mért átlagos hatékonyságára vonatkozó 
környezetbarát tervezési követelmények tekintetében történő végrehajtásáról szóló, 2009. április 6-i 
278/2009/EK bizottsági rendelet 5. cikkének,

 7. az  egyes nemzeti műszaki szabályoknak a  valamely másik tagállamban jogszerűen forgalmazott 
termékekre történő alkalmazására vonatkozó eljárások megállapításáról és a  3052/95/EK határozat 
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. július 9-i 764/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 9. cikk 
(1) bekezdésének,

 8. az  Európai Közösségbe irányuló faanyag-behozatal FLEGT engedélyezési rendszerének létrehozásáról 
szóló, 2005. december 20-i 2173/2005/EK tanácsi rendelet I. fejezet 2.  cikk 8.  pontjának, valamint 
az  Európai Közösségbe irányuló faanyag-behozatal FLEGT engedélyezési rendszerének létrehozásáról szóló  
2173/2005/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes rendelkezések megállapításáról szóló, 
2008. október 17-i 1024/2008/EK bizottsági rendelet I. fejezet 2. cikk 4. pontjának,

 9. az  építési termékek forgalmazására vonatkozó harmonizált feltételek megállapításáról és a  89/106/EGK 
tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2011. március 9-i 305/2011/EU európai parlamenti és 
tanácsi rendelet 10. cikk (1) bekezdésének, 29. cikk (1) bekezdésének, 39. cikkének,

10. az  Iránnal szembeni korlátozó intézkedésekről és a 961/2010/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 
2012. március 23-i 267/2012/EU tanácsi rendelet,

11. a robbanóanyag-prekurzorok forgalmazásáról és felhasználásáról szóló, 2013. január 15-i 98/2013/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendelet 4. cikk (3) bekezdésének,

12. a  2009/125/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a  számítógépek és a  kiszolgáló számítógépek 
környezettudatos tervezésére vonatkozó követelmények tekintetében történő végrehajtásáról szóló, 
2013. június 26-i 617/2013/EU bizottsági rendelet,

13. a  2010/30/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a  porszívók energiafogyasztásának címkézése 
tekintetében történő kiegészítéséről szóló, 2013. május 3-i 665/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági 
rendelet,
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14. az  elektromos és az  elektronikus háztartási és irodai berendezések készenléti és kikapcsolt üzemmódbeli 
villamosenergia-fogyasztására vonatkozóan a  környezettudatos tervezés követelményeit megállapító 
1275/2008/EK rendelet, valamint a  televíziókészülékek környezettudatos tervezésének követelményeit 
megállapító 642/2009/EK rendelet módosításáról szóló, 2013. augusztus 22-i 801/2013/EU bizottsági 
rendelet,

15. a  2010/30/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a  helyiségfűtő berendezések, a  kombinált 
fűtőberendezések, a  helyiségfűtő berendezésből, hőmérséklet-szabályozóból és napenergia-készülékből 
álló csomagok, valamint a  kombinált fűtőberendezésből, hőmérséklet-szabályozóból és napenergia-
készülékből álló csomagok energiafogyasztásának címkézése tekintetében történő kiegészítéséről szóló, 
2013. február 18-i 811/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet,

16. a 2010/30/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a vízmelegítők, a melegvíz-tároló tartályok, valamint 
a  vízmelegítőből és napenergia-készülékből álló csomagok energiafogyasztásának címkézése tekintetében 
történő kiegészítéséről szóló, 2013. február 18-i 812/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet,

17. a  2009/125/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a  helyiségfűtő berendezések és a  kombinált 
fűtőberendezések környezettudatos tervezésére vonatkozó követelmények tekintetében történő 
végrehajtásáról szóló, 2013. augusztus 2-i 813/2013/EU bizottsági rendelet

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.
 (2) E rendelet

1. a  gépekről és a  95/16/EK irányelv módosításáról szóló, 2006. május 17-i 2006/42/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelvnek,

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

3. az  energiával kapcsolatos termékek környezetbarát tervezésére vonatkozó követelmények megállapítási 
kereteinek létrehozásáról szóló, 2009. október 21-i 2009/125/EK európai parlament és tanácsi irányelvnek,

4. az  energiával kapcsolatos termékek energia- és egyéb erőforrás-fogyasztásának címkézéssel és szabványos 
termékismertetővel történő jelöléséről szóló, 2010. május 19-i 2010/30/EU európai parlamenti és tanácsi 
irányelvnek,

5. a  robbanásveszélyes légkörben való használatra szánt felszerelésekre és védelmi rendszerekre vonatkozó 
tagállami jogszabályok harmonizációjáról szóló, 2014. február 26-i 2014/34/EU európai parlamenti és tanácsi 
irányelvnek

való megfelelést szolgálja.

35. §  Hatályát veszti
a) a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról és a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról 

320/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet,
b) a  műszaki biztonsági hatóságok műszaki biztonsági tevékenységének és a  Magyar Kereskedelmi 

Engedélyezési Hivatal piacfelügyeleti eljárásának részletes szabályairól szóló 321/2010. (XII. 27.) 
Korm. rendelet.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet a 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelethez

A B

A fővárosi és megyei kormányhivatal mérésügyi és műszaki biztonsági feladatkörben eljáró 

járási (fővárosi kerületi) hivatala

megnevezése illetékességi területe

1. Budapest Főváros Kormányhivatala  XII. Kerületi 
Hivatala

mérésügyi alaptevékenységi és speciális eljárásokban: Budapest 
főváros, Pest megye

műszaki biztonsági, építésügyi és villamosenergia-ipari építésügyi 
eljárásokban:
Budapest főváros, Pest megye, valamint Ercsi város közigazgatási 
területéből a Százhalombattai Dunai Finomító területe

2. Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni 
Járási Hivatala

mérésügyi alaptevékenységi és speciális eljárásokban: Hajdú-Bihar 
megye, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

műszaki biztonsági, építésügyi és villamosenergia-ipari építésügyi 
eljárásokban: Hajdú-Bihar megye, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

3. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal
Szolnoki Járási Hivatala

mérésügyi alaptevékenységi és speciális eljárásokban: 
Jász-Nagykun-Szolnok megye

műszaki biztonsági, építésügyi és villamosenergia-ipari építésügyi 
eljárásokban: Jász-Nagykun-Szolnok megye

4. Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Győri 
Járási Hivatala

mérésügyi alaptevékenységi és speciális eljárásokban: 
Győr-Moson-Sopron megye

műszaki biztonsági, építésügyi és villamosenergia-ipari építésügyi 
eljárásokban: Győr-Moson-Sopron megye, Zala megye

5. Vas Megyei Kormányhivatal
Szombathelyi Járási Hivatala

mérésügyi alaptevékenységi és speciális eljárásokban: Vas megye

műszaki biztonsági, építésügyi és villamosenergia-ipari építésügyi 
eljárásokban: Vas megye

6. Zala Megyei Kormányhivatal
Nagykanizsai Járási Hivatala

mérésügyi alaptevékenységi és speciális eljárásokban: Zala megye

7. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal 
Miskolci Járási Hivatala

mérésügyi alaptevékenységi és speciális eljárásokban: 
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Heves megye, Nógrád megye

műszaki biztonsági, építésügyi és villamosenergia-ipari építésügyi 
eljárásokban: Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Heves megye, 
Nógrád megye

8. Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási 
Hivatala

mérésügyi alaptevékenységi és speciális eljárásokban: Baranya 
megye

műszaki biztonsági, építésügyi és villamosenergia-ipari építésügyi 
eljárásokban: Baranya megye, Somogy megye, Tolna megye

9. Somogy Megyei Kormányhivatal
Kaposvári Járási Hivatala

mérésügyi alaptevékenységi és speciális eljárásokban: Somogy 
megye

10. Tolna Megyei Kormányhivatal
Szekszárdi Járási Hivatala

mérésügyi alaptevékenységi és speciális eljárásokban: Tolna 
megye

11. Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási 
Hivatala

mérésügyi alaptevékenységi és speciális eljárásokban: Bács-Kiskun 
megye, Csongrád megye, Békés megye

műszaki biztonsági, építésügyi és villamosenergia-ipari építésügyi 
eljárásokban: Bács-Kiskun megye, Csongrád megye, Békés megye
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12. Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári 
Járási Hivatala

mérésügyi alaptevékenységi és speciális eljárásokban: Fejér 
megye, Veszprém megye, Komárom-Esztergom megye

műszaki biztonsági, építésügyi és villamosenergia-ipari építésügyi 
eljárásokban:
Fejér megye – kivéve Ercsi város közigazgatási területéből 
a Százhalombattai Dunai Finomító területe –, valamint Veszprém 
megye, Komárom-Esztergom megye

2. melléklet a 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelethez

A 17. §-ban meghatározott szervezetekre vonatkozó követelmények

 I. Személyi, szakmai feltétel: a személyzet feleljen meg az alábbi képzettségi és jártassági követelményeknek:
1. Műszaki egyetemi (főiskolai) diploma (oklevél).
2. Hegesztés szakirányú képzettség, amely lehet:

a) okleveles hegesztő mérnök,
b) okleveles hegesztő szakmérnök,
c) hegesztő tudományos fokozat,
d) IWE, EWE nemzetközi, európai hegesztő mérnök.

3. Legalább 5 év szakirányú gyakorlat.

 II. Tárgyi feltétel:
a) a szervezet rendelkezzen a tevékenységi területre vonatkozó szabványokkal és egyéb műszaki előírásokkal;
b) a  szervezetnek legyen belső szabályzata az  egyes hegesztett szerkezetek gyártását végző gazdálkodó 

szervezetek alkalmasságának vizsgálatára és értékelésére;
c) a  szervezet rendelkezzen az  irányítási rendszerek auditjára és tanúsítására vonatkozó szabvány szerint 

akkreditált rendszertanúsítással;
d) a szervezet legyen tagja a Magyar Hegesztéstechnikai és Anyagvizsgálati Egyesülésnek.

3. melléklet a 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelethez

A 18. §-ban meghatározott szervezetekre vonatkozó követelmények

 I. Személyi, szakmai feltétel: a személyzet feleljen meg az alábbi képzettségi és jártassági követelményeknek:
1. Műszaki egyetemi (főiskolai) diploma (oklevél).
2. Szakirányú képzettség, amely lehet:

a) minőségügyi szakképzettség, minőségügyi szakmérnök, 
energiagazdálkodási szakképzettség, energiagazdálkodási szakmérnök,

b) műszaki tudományok területén szerzett tudományos fokozat.
3. Legalább 5 év szakirányú gyakorlat, jártasság a  veszélyes folyadékok vagy olvadékok tárolótartályai 

üzemeltetéshez kapcsolódó tevékenységek területén, vagy a  településtervezési és az  építészeti-műszaki 
tervezési, valamint az  építésügyi műszaki szakértői jogosultság szabályairól szóló kormányrendelet szerint 
a Magyar Mérnöki Kamara által kiadott tervezői jogosultság, amely lehet:
a) gépészmérnöki tervező/energetikai tervező,
b) épületgépészeti tervező,
c) gáz- és olajmérnök tervező.

4. Munkavédelmi (biztonságtechnikai), tűzvédelmi ismertek.
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 II. Tárgyi feltétel:
a) a szervezet rendelkezzen a tevékenységi területre vonatkozó szabványokkal és egyéb műszaki előírásokkal;
b) a  szervezetnek legyen belső szabályzata a  veszélyes folyadékok vagy olvadékok tárolótartályai 

üzemeltetéséhez kapcsolódó szolgáltatási tevékenységet végző gazdálkodó szervezetek alkalmasságának 
vizsgálatára és értékelésére;

c) a  szervezet rendelkezzen az  irányítási rendszerek auditjára és tanúsítására vonatkozó szabvány szerint 
akkreditált rendszertanúsítással;

d) a  szervezet rendelkezzen felelősségbiztosítással, amely a  szervezetre felróható okból bekövetkező kár(ok) 
fedezetét biztosítani képes.

4. melléklet a 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelethez

A 19. §-ban meghatározott szervezetekre vonatkozó követelmények

A gazdálkodó szervezet akkor alkalmas az  üzemanyag töltőállomásokon elvégzendő szénhidrogén emisszió 
mérésére, a pisztolygáz visszavezető és gázinga rendszerek beállítására, ha:
a) rendelkezik az alábbi személyi, tárgyi és eljárási (technológiai) feltételekkel:

aa) tartályvizsgálói képesítéssel rendelkező alkalmazott,
ab) egyéni védőfelszerelés,
ac) antisztatikus ruházat,
ad) tűzoltó készülék(ek),
ae) munkahely elkerítő eszközök, tiltó táblák,
af ) hitelesített/kalibrált mérőeszközök,
ag) szikramentes szerszámok,
ah) tevékenységre vonatkozó munkautasítás,
ai) munkavédelmi utasítás,
aj) tűzvédelmi utasítás,
ak) környezetvédelmi utasítás,
al) érvényes munkavégzési engedély;

b) a  műszaki biztonsági hatóság a  jogszabályban meghatározottak szerint nyilvántartásba vette, mint 
a tárolótartályok technológiai szerelésére és szivárgásvizsgálatára való alkalmas gazdálkodó szervezetet;

c) a tevékenységre vonatkozó minőségirányítási rendszert működtet;
d) a  vizsgálat szempontjából a  vizsgálatot végző személyek függetlenek a  kivitelezést közvetlenül irányító 

vezetőtől;
e) rendelkezésre áll a gazdálkodó szervezet írásbeli nyilatkozata arról, hogy vizsgálataiknál az ellenőrzést végző 

hatósággal egyeztetett időpontban és módon járnak el.
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5. melléklet a 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelethez

A veszélyes folyadékok és olvadékok tárolótartályainak és tároló létesítményeinek létesítési, 
használatbavételi és átalakítási engedélyezési eljárásában kijelölt szakhatóságok

 A  B  C  D

1. Bevonás és közreműködés feltétele Szakkérdés Első fokú eljárásban Másodfokú eljárásban

2. Éghető töltet esetében 
tárolótartály létesítése, 
használatbavétele és átalakítása 
esetén.

A létesítésre vonatkozó 
tűzvédelmi előírásoknak 
és tűztávolságoknak való 
megfelelés.

első fokon eljáró 
tűzvédelmi szakhatóság

másodfokon eljáró 
tűzvédelmi szakhatóság

3. A vasúti pályától 50 méternél 
kisebb távolságban épülő tűz- és 
100 méternél kisebb távolságban 
épülő robbanásveszélyes 
anyagok gyártását, tárolását 
és forgalmazását szolgáló, 
építmények elhelyezésére irányuló 
eljárás esetén.

Annak elbírálása 
kérdésében, hogy 
a vasúti pálya területének 
nem közlekedési 
célú igénybevétele 
a kérelemben foglaltak 
szerint vagy további 
feltételek mellett 
– a tervezett igénybe vétel 
a vasút állagára, a vasúti 
forgalom biztonságára, 
a vasútkezelő fenntartási, 
üzemeltetési feladatainak 
ellátására, fejlesztési 
terveinek végrehajtására 
gyakorolt hatása alapján – 
engedélyezhető-e.

közlekedésért felelős 
miniszter

–

4. Repülőterek 5 kilométeres 
körzetében tárolótartály 
létesítése, használatbavétele, 
átalakítása esetén, ha a kérelmező 
a repülőtér-üzemeltetői 
hozzájárulás megtagadását 
sérelmesnek tartja.

Annak elbírálása 
kérdésében, hogy 
a tevékenység a polgári 
légiközlekedés biztonsága 
követelményeinek 
a kérelem szerint vagy 
további feltételek mellett 
megfelel-e.

közlekedésért felelős 
miniszter

–

5. Tárolótartály létesítése, 
használatbavétele és átalakítása 
esetén, ha a tevékenység 
megkezdéséhez környezetvédelmi 
engedély vagy egységes 
környezethasználati engedély 
nem szükséges.

1. Minden esetben annak 
elbírálása kérdésében, 
hogy a tervezett 
tárolótartály
a) a felszíni vizek 
és a felszín alatti 
vizek védelme 
követelményeinek 
a kérelem szerint vagy 
további feltételek mellett 
megfelel-e,
b) a vízbázis-védelem 
követelményeinek 
a kérelem szerint vagy 
további feltételek mellett 
megfelel-e.

a) területi vízvédelmi 
hatóság
b) területi vízügyi hatóság

a) országos vízvédelmi 
hatóság
b) országos vízügyi 
hatóság
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6. melléklet a 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelethez

A nyomástartó berendezések létesítési, használatbavételi, átalakítási és megszüntetési engedélyezési 
eljárásában kijelölt szakhatóságok

 A  B  C  D

1.  Bevonás és közreműködés feltétele  Szakkérdés  Első fokú eljárásban  Másodfokú eljárásban

2. Éghető töltetű nyomástartó 
berendezés létesítése, 
használatbavétele és átalakítása 
esetén.

A létesítésre vonatkozó 
tűzvédelmi előírásoknak 
és tűztávolságoknak való 
megfelelés.

első fokon eljáró 
tűzvédelmi szakhatóság

másodfokon eljáró 
tűzvédelmi szakhatóság

3. Veszélyes töltetű nyomástartó 
berendezés létesítése, 
használatbavétele, átalakítása 
és megszüntetése esetén, ha 
a tevékenység megkezdéséhez 
környezetvédelmi engedély vagy 
egységes környezethasználati 
engedély nem szükséges.

Minden esetben annak 
elbírálása kérdésében, 
hogy a tervezett 
nyomástartó berendezés
a) a felszíni vizek 
és a felszín alatti 
vizek védelme 
követelményeinek 
a kérelem szerint vagy 
további feltételek mellett 
megfelel-e,
b) a vízbázis-védelem 
követelményeinek 
a kérelem szerint vagy 
további feltételek mellett 
megfelel-e.

a) területi vízvédelmi 
hatóság
b) területi vízügyi hatóság

a) országos vízvédelmi 
hatóság
b) országos vízügyi 
hatóság

7. melléklet a 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelethez

A veszélyes folyadékok és olvadékok tárolótartályainak és tároló létesítményeinek létesítési, 
használatbavételi és átalakítási engedélyezési eljárásában a műszaki biztonsági hatóság által vizsgált 
szakkérdések

 A  B  C

1.  Szakkérdés vizsgálatának feltétele  Szakkérdés  Másodfokú eljárásban szakértőként 

kirendelhető szerv

2. A közút területén, az alatt vagy felett, 
a közutak külterületi szakaszán 
a közút tengelyétől számított 
50 méteren belüli építmény 
létesítése, használatbavétele esetén, 
ha a kérelmező a közútkezelői 
hozzájárulás megtagadását vagy 
a hozzájárulásban előírt feltételeket 
sérelmesnek tartja. Egyéb országos 
közút esetén, helyi közút esetén.

Annak elbírálása kérdésében, 
hogy a közút területének nem 
közlekedési célú igénybevétele 
a kérelemben foglaltak szerint vagy 
további feltételek mellett – a közúti 
forgalom biztonságra, a közút 
fejlesztési terveinek végrehajtására, 
a közútkezelő fenntartási, 
üzemeltetési feladatainak ellátására, 
a közút állagára gyakorolt hatása 
alapján – engedélyezhető-e.

közlekedésért felelős miniszter
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3. Tárolótartály létesítése, 
használatbavétele és átalakítása 
esetén, ha a tevékenység 
megkezdéséhez környezetvédelmi 
engedély vagy egységes 
környezethasználati engedély nem 
szükséges.

1. Minden esetben annak elbírálása 
kérdésében, hogy a tervezett 
tárolótartály a levegőtisztaság-
védelmi előírásoknak és 
határértékeknek, levegővédelmi 
szempontból az elérhető legjobb 
technika követelményeinek a kérelem 
szerint vagy további feltételek mellett 
megfelel-e.
2. Barlang védőövezetében 
létesítendő tárolótartály esetében, 
annak elbírálása kérdésében, hogy 
a tervezett tárolótartály a barlang 
védelmére vonatkozó jogszabályi 
követelményeknek a kérelem szerint 
vagy további feltételek mellett 
megfelel-e.

–

4. A kulturális örökségvédelmi 
hatósági nyilvántartásban szereplő 
nyilvántartott vagy védetté 
nyilvánított régészeti lelőhelyen, 
régészeti védőövezet területén 
megvalósuló létesítési vagy 
használatbavételi eljárás vagy 
műemléki területen megvalósuló 
vagy nyilvántartott műemléki 
értéket vagy műemlék telkét érintő 
tevékenység engedélyezésére 
irányuló eljárás.

Annak elbírálása kérdésében, hogy 
a tervezett tárolótartály a régészeti 
örökség védelme jogszabályban 
rögzített követelményeinek 
a kérelemben foglaltak szerint vagy 
további feltételek mellett megfelel-e.

a kulturális örökség védelméért 
felelős miniszter

5. Országos közúthálózatba tartozó 
autópálya, autóút területén, az alatt 
vagy felett, valamint kijelölt főútvonal 
esetén 100 méteren belüli építmény 
létesítése, használatbavétele esetén, 
ha a kérelmező a közútkezelői 
hozzájárulás megtagadását vagy 
a hozzájárulásban előírt feltételeket 
sérelmesnek tartja. Gyorsforgalmi út 
esetén.

Annak elbírálása kérdésében, 
hogy a közút területének nem 
közlekedési célú igénybevétele 
a kérelemben foglaltak szerint vagy 
további feltételek mellett – a közúti 
forgalom biztonságra, a közút 
fejlesztési terveinek végrehajtására, 
a közútkezelő fenntartási, 
üzemeltetési feladatainak ellátására, 
a közút állagára gyakorolt hatása 
alapján – engedélyezhető-e.

közlekedésért felelős miniszter

6. A víziutak tengelyétől és hajózási 
létesítményektől számított 
100 méteren belüli létesítés esetén.

A veszélyes anyag szállítására 
vonatkozó előírások, az (vízi) 
üzemanyagtöltő állomások 
engedélyezésével kapcsolatos 
hajózási hatósági érdekek 
érvényesítése.

közlekedésért felelős miniszter



77370 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2016. évi 184. szám 

8. melléklet a 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelethez

A nyomástartó berendezések létesítési, használatbavételi, átalakítási és megszüntetési engedélyezési 
eljárásában a műszaki biztonsági hatóság által vizsgált szakkérdések

 A  B  C

1.  A szakkérdés vizsgálatának feltétele  Szakkérdés
 Másodfokú eljárásban szakértőként 

kirendelhető szerv

2. Veszélyes töltetű nyomástartó 
berendezés létesítése, 
használatbavétele, átalakítása 
és megszüntetése esetén, ha 
a tevékenység megkezdéséhez 
környezetvédelmi engedély vagy 
egységes környezethasználati 
engedély nem szükséges.

1. Minden esetben annak elbírálása 
kérdésében, hogy a tervezett 
tárolótartály a levegőtisztaság-
védelmi előírásoknak és 
határértékeknek, levegővédelmi 
szempontból az elérhető legjobb 
technika követelményeinek a kérelem 
szerint vagy további feltételek mellett 
megfelel-e.
2. Barlang védőövezetében 
létesítendő tárolótartály esetében, 
annak elbírálása kérdésében, hogy 
a tervezett tárolótartály a barlang 
védelmére vonatkozó jogszabályi 
követelményeknek a kérelem szerint 
vagy további feltételek mellett 
megfelel-e.

–

9. melléklet a 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelethez

A 21. §-ban meghatározott szervezetekre vonatkozó követelmények

 I. Szervezeti feltétel: A nyilvántartott szervezet legalább az alábbi egységekből áll:
1. Felügyelet: jóváhagyási feladatokat látja el és ellenőrzi a szervezet működését.
2. Vizsgáló szervezet: a nyomástartó berendezések időszakos vizsgálatát végzi.

 II. Személyi, szakmai feltétel: a Felügyelet vezetője feleljen meg az alábbi képzettségi és jártassági követelményeknek:
1. Műszaki egyetemi (főiskolai) diploma (oklevél).
2. Legalább 5 év szakirányú gyakorlat.

 III. Tárgyi feltételek:
1. A szervezet rendelkezzen a tevékenységi területre vonatkozó szabványokkal és egyéb műszaki előírásokkal.
2. A  szervezetnek legyen belső szabályzata a  nyomástartó berendezések állandó helyen való létesítés, 

más helyre történő áttelepítés, a  létesítés feltételeinek megváltoztatása, a  megszüntetés eljárásaira és 
az alkalmazott dokumentum mintáira.

3. A  szervezet rendelkezzen az  MSZ EN ISO/IEC 17020:2012 szabványnak megfelelő B-típusú ellenőrző 
szervezetként akkreditált szerv akkreditációval a következő területeken:
a) robbanásveszélyes térségek különböző védelmi módú villamos berendezései, üzemi jelző és 

reteszrendszerek, irányítástechnikai berendezések, biztonsági szelepek, nyomástartó berendezések 
és rendszerek, hegesztés, felületvédelem (korrózióvédelem), nyomástartó rendszerek, túlnyomás 
elleni védelmet ellátó szerelvények megfelelő működésének ellenőrzése;

b) nyomástartó berendezések, rendszerek műszaki biztonsági megfelelőségének időszakos 
ellenőrzése.
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 IV. A szervezetre vonatkozó általános követelmények:
1. A  nyomástartó berendezések állandó helyen való létesítésének, más helyre történő áttelepítésének, 

a  létesítési feltételek megváltoztatásának, a  megszüntetésnek jóváhagyását és ellenőrzését a  Felügyelet 
végzi.

2. A nyomástartó berendezések időszakos és soron kívüli vizsgálatait a Vizsgáló szervezet végezi.
3. Az  üzemeltető részére előírt feladatok közül a  szervezetre átruházott feladatokat az  üzemeltetőnek és 

a szervezetnek együtt írásba kell foglalnia.
4. A  szervezet a  nyilvántartásba vétel tartalmát vagy feltételeit érintő bekövetkezett minden változást vagy 

eltérést köteles bejelenteni a műszaki biztonsági hatóságnak.
5. A szervezetnek a hatáskörébe tartozó nyomástartó berendezésekről nyilvántartást kell vezetnie.
6. A  szervezet a  műszaki biztonsági hatóság által előírt nyilvántartási adatokba online betekintést biztosít és 

kérésre további adatot szolgáltat.
7. A szervezet köteles

a) az időszakos ellenőrzést a ciklusidők szerint, és a műszaki biztonsági előírások betartásával végezni; 
minden időszakos ellenőrzésről bizonylatot kiállítani, amely tartalmazza az  ellenőrzés módszerét, 
eredményét és a következő ellenőrzés esedékességének időpontját;

b) a nyilvántartást naprakészen vezetni, amely tartalmazza:
ba) az  elvégzett időszakos ellenőrzése, vizsgálatok módját, időpontját, eredményét, 

a következő időszakos ellenőrzés időpontját és módját,
bb) a  javítás, átalakítás után elvégzett soron kívüli ellenőrzések módját, időpontját, 

eredményét;
c) a  felügyeleti ellenőrzéséhez a  műszaki biztonsági hatóságnak minden ellenőrzési adatot, 

információt rendelkezésre bocsátani;
d) a  műszaki biztonsági hatóság által végzett ellenőrzéseken képviselő útján részt venni; a  hatósági 

ellenőrzésekhez és a  rendkívüli események vizsgálatához a  nyomástartó berendezések 
nyilvántartásait és dokumentumait a műszaki biztonsági hatóság rendelkezésére bocsátani.

 V. A Felügyeletre vonatkozó sajátos követelmények:
1. A Felügyelet csak saját vállalkozása tulajdonában álló berendezések állandó helyen való létesítésének, más 

helyre történő áttelepítésének, a  létesítési feltételek megváltoztatásának, a  megszüntetésnek jóváhagyását 
és ellenőrzését végzi.

2. A  Felügyelet ellenőrzi az  üzemeltető által benyújtott dokumentumokat, és ha az  előírásoknak megfelel, 
jóváhagyja azokat.

 VI. A Vizsgáló szervezetre vonatkozó sajátos követelmények:
1. A Vizsgáló szervezet

a) csak saját vállalkozása tulajdonában álló berendezéseken végez ellenőrzést;
b) a vállalkozás különálló és szervezetileg azonosítható része;
c) személyzete független az  ítélet alkotását befolyásoló hatásoktól, különösen az  elvégzett 

ellenőrzések eredményében érdekelt külső személyek és szervezetek hatásától;
d) rendelkezik az ellenőrzés műszaki és adminisztratív feladatainak szakszerű elvégzéséhez szükséges 

személyzettel, felszereléssel és a  feladatai ellátásához szükséges tevékenységeket tartalmazó 
eljárásokkal. A  személyzete képes a  műszaki követelményeknek való megfelelés megítélésére, 
valamint az ellenőrzések dokumentálására;

e) vezetője felsőfokú szakirányú végzettséggel, valamint megfelelő gyakorlati tapasztalattal 
rendelkezik;

f ) személyzete az elvégzendő ellenőrzésekhez szükséges szakképzettségekkel, a vonatkozó előírások 
kielégítő ismeretével, és megfelelő gyakorlati tapasztalattal rendelkezik;

g) közvetlenül nem érintett az  általa ellenőrzött nyomástartó és töltő berendezések tervezésében, 
gyártásában, forgalmazásában, szerelésében, üzemeltetésében és karbantartásában.

2. A Vizsgáló szervezet és személyzete nem végezhet olyan tevékenységet, amely befolyásolhatja az ellenőrző 
tevékenységgel kapcsolatos ítéletalkotásuk függetlenségét és a  megvesztegethetetlenségüket. 
A  személyzete legyen független az  ítéletalkotásukat befolyásolható üzleti, pénzügyi és egyéb hatásoktól, 
különösen a  szervezetre kívülről ható azon személyek és szervezetek hatásától, akik, illetőleg amelyek 
az elvégzett ellenőrzések eredményében érdekeltek.
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3. A  Vizsgáló szervezet rendelkezzen az  ellenőrzés műszaki és adminisztratív feladatainak szakszerű 
elvégzéséhez szükséges személyzettel és felszereléssel, auditált minőségbiztosítási rendszert működtessen. 
Biztosítsa a különleges ellenőrzések elvégzéséhez szükséges eszközöket is.

4. A  Vizsgáló szervezet műszaki vezetője felsőfokú szakirányú végzettséggel és legalább 3 év szakmai 
gyakorlattal rendelkezzen. Az  ellenőrzésre illetékes személyzete (a vizsgáló szakember) az  elvégzendő 
ellenőrzésekhez szükséges szakképzettséggel, a  vonatkozó előírások kielégítő ismeretével, és e  téren 
legalább 3 éves szakmai gyakorlattal rendelkezzen. A  biztonság magas szintjének szavatolására 
a szervezetnek a nyomástartó berendezések biztonsága terén kellő szakismerete legyen. A személyzet legyen 
alkalmas az  általános követelményeknek való megfelelés szakszerű megítélésére a  vizsgálati eredmények 
és azok jegyzőkönyvei alapján. Ugyanígy legyen alkalmas az  ellenőrzések megtörténtét igazoló szükséges 
feljegyzések és jegyzőkönyvek készítésére.

5. A  Vizsgáló szervezet személyzete kellően ismerje az  általuk ellenőrzött nyomástartó berendezések 
gyártástechnológiáit, az ellenőrzésre használt vagy használni tervezett eljárásokat, valamint a használat vagy 
karbantartás során esetleg keletkező meghibásodásokat.

6. A  Vizsgáló szervezet és személyzete a  legnagyobb gondossággal köteles végezni az  értékeléseket és 
az  igazoló ellenőrzéseket. Az  ellenőrző szervezet köteles az  ellenőrző tevékenysége során szerzett 
értesüléseit bizalmasan kezelni. A  titoktartási kötelezettség nem áll fenn a  műszaki biztonsági hatósággal 
szemben.

7. Az  ellenőrzést végző személyek javadalmazása nem függhet sem közvetlenül az  elvégzett ellenőrzések 
számától, sem az ellenőrzések eredményétől.

8. A  Vizsgáló szervezet és személyzete nem lehet a  szervezet által ellenőrzött nyomástartó berendezés 
tervezője, gyártója, forgalmazója, üzemeltetője vagy szerelője, sem pedig ezek meghatalmazott 
képviselője. Nem lehetnek közvetlenül érintettek nyomástartó berendezések tervezésében, gyártásában, 
forgalmazásában vagy karbantartásában, és nem képviselhetik az  ilyen tevékenységekben érintett 
feleket. Ez a  feltétel nem gátolhatja a berendezés gyártója és a szervezet között a műszaki információcsere 
lehetőségét.

A Kormány 366/2016. (XI. 29.) Korm. rendelete
a külgazdasági és külügyi stratégiai kutatási és elemzési feladatokról

A Kormány az  Alaptörvény 15.  cikk (2) és (3)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az  Alaptörvény 
15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A külpolitikáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről 
szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 88.  § (2)  bekezdés a) és b), továbbá 89.  § (2)  bekezdés o) és p)  pontjában 
meghatározott feladatai keretében:
a) elemzi és értékeli a külgazdasági és külpolitikai tevékenységet, javaslatot tesz annak fejlesztésére;
b) ellátja a  külgazdasági és külpolitikai stratégiai-tervezési feladatokat, értékelő és elemző tevékenységgel 

hozzájárul a külügyi és külgazdasági szakpolitikai döntéshozatalhoz;
c) elemzi és értékeli a  külgazdasági és külpolitikai feladatok ellátásával kapcsolatos nemzetközi és hazai 

tudományos kutatások eredményeit, a  hatékonyabb feladatellátás fejlesztési lehetőségeit, és ezzel 
kapcsolatosan javaslatokat fogalmaz meg;

d) kapcsolatot tart és együttműködik más államok külgazdasági és külügyi, tudományos intézeteivel, valamint 
szakmai műhelyekkel;

e) tudományos, elemzési tevékenységgel segíti a  kulturális, tudományos és gazdaságdiplomácia kiemelt 
ügyeinek megvalósítását és intézményeinek fejlesztését;

f ) közreműködik a  külgazdasági és külpolitikai tevékenységeket érintő nemzetközi kutatásokban és 
kutatócsoportok munkájában;

g) támogatja a  külgazdasági és külpolitikai témájú szakmai könyv- és folyóirat-kiadást, ennek keretében 
gondoskodik különösen a Külügyi Szemle, valamint a Foreign Policy Review című folyóiratok kiadásáról;
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h) elemzi és értékeli a  külgazdasági és külügyi közfeladat-ellátás és az  ezt biztosító szervezetrendszer 
működését, hatékonyságának javítását, erre vonatkozóan fejlesztési javaslatokat fogalmaz meg;

i) információkat gyűjt és előrejelzéseket készít a  külföldi államok külpolitikáját és külgazdasági stratégiáját 
meghatározó eseményekről és döntésekről, valamint a külpolitikai folyamatokról;

j) közreműködik a magyar külgazdasági és külpolitikai feladatok ellátásában részt vevő szakemberek szakmai 
ismereteinek szélesítésében;

k) közreműködik a  diplomáciai feladatokat ellátó kormánytisztviselők képzési rendszerének tudományos és 
módszertani megalapozásában és kialakításában;

l) magyar és idegen nyelvű rendezvényekkel előmozdítja a magyar külgazdaság és külpolitika tudományos és 
civil kapcsolatainak fejlesztését, valamint a külpolitikai közgondolkodás erősítését;

m) részt vesz külgazdasági és külpolitikai tárgyú nyilvános információk terjesztésében;
n) külgazdasági és külügyi tudományos információs és kutatási rendszert és hálózatot működtet;
o) közreműködik a  Magyarországra érkező delegációk és más hivatalos meghívottak szakmai és tudományos 

előadásai feltételeinek biztosításában;
p) együttműködik a külgazdasági stratégia tudományos megalapozásában és rendszeres felülvizsgálatában;
q) elemzési tevékenységével segíti a külgazdasági attaséhálózat fejlesztését és hatékonyabb feladatellátását;
r) a külgazdasági és külügyi szakemberek szakmai ismereteinek bővítése érdekében közreműködik a  külföldi 

magyar misszióknál fellelhető szakmai tudás és jó gyakorlatok megosztásában;
s) tudományos, elemzési és kutatási tevékenységével közreműködik a  külgazdasági és külügyi 

közszolgáltatások szakpolitikai célokhoz igazodó fejlesztésében;
t) segíti a  külgazdasági és külügyi tudományos kutatások eredményeinek társadalmi és gazdasági 

hasznosítását, az erre irányuló együttműködési lehetőségek kiszélesítését.

2. §  A miniszter az  1.  § a)–p)  pontjában meghatározott feladatait a  Demokrácia Központ Közalapítványon keresztül 
látja el.

3. §  Ez a rendelet 2017. január 1-jén lép hatályba.

4. §  Hatályát veszti a Külügyi és Külgazdasági Intézetről szóló 182/2014. (VII. 25.) Korm. rendelet.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 367/2016. (XI. 29.) Korm. rendelete
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet módosításáról

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

1. § (1) A  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: Statútum 
rendelet) 109. § 10. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A nemzeti fejlesztési miniszter (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: miniszter) a Kormány]
„10. hulladékgazdálkodási közszolgáltatási és szolgáltatási díj megállapításáért,”
(felelős tagja.)

 (2) A Statútum rendelet 109. §-a a következő 12. ponttal egészül ki:
[A nemzeti fejlesztési miniszter (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: miniszter) a Kormány]
„12. hulladékgazdálkodási közszolgáltatásért,”
(felelős tagja.)
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2. §  A Statútum rendelet 117. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„117. § (1) A miniszter a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási és szolgáltatási díj megállapításáért való felelőssége 
keretében előkészíti a  díjmegállapításra vonatkozó jogszabályokat, és gondoskodik a  hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatás fenntartható működtetéséhez szükséges pénzügyi feltételek megteremtéséről.
(2) A  miniszter a  hulladékgazdálkodási közszolgáltatásért való felelőssége keretében előkészíti 
a  hulladékgazdálkodási közszolgáltató közszolgáltatási tevékenységére, valamint az  állami hulladékgazdálkodási 
közfeladat ellátására vonatkozó jogszabályokat.
(3) A  miniszter a  hulladékgazdálkodási közszolgáltatási és szolgáltatási díj megállapításáért, valamint 
a  hulladékgazdálkodási közszolgáltatásért való felelőssége keretében részt vesz a  hulladékgazdálkodás 
közszolgáltatás területén a  települési önkormányzatok, a  fogyasztók, a  közszolgáltatók és a  hulladékgazdálkodási 
szakterület érdekvédelmi szerveivel való szakmai kapcsolattartásban.”

3. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 368/2016. (XI. 29.) Korm. rendelete
egyes, a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 
kormányrendeletek módosításáról

A Kormány a  létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 2012. évi  
CLXVI. törvény 14.  § b), d), g) és h)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 15.  cikk (1)  bekezdésében 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 2012. 
évi CLXVI. törvény végrehajtásáról szóló 65/2013. (III. 8.) Korm. rendelet módosítása

1. § (1) A  létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 2012. évi  
CLXVI. törvény végrehajtásáról szóló 65/2013. (III. 8.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: Vhr.) 5.  § (1)  bekezdése 
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Ha az  üzemeltető által lefolytatott azonosítási eljárás alapján elkészített azonosítási jelentésben foglaltakkal 
vagy a javaslattevő hatóság európai létfontosságú rendszerelemmé történő kijelölésre irányuló kezdeményezésével 
a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter nem ért egyet, a kijelölő hatóság köteles megvizsgálni a nemzeti 
létfontosságú rendszerelemmé történő kijelölés kérdését, és a  jogszabályban meghatározott feltételek fennállása 
esetén dönt a nemzeti létfontosságú rendszerelemmé történő kijelölésről.”

 (2) A Vhr. 5. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(3) Ha az  EGT-állam európai létfontosságú rendszerelemmé történő kijelölés visszavonására irányuló 
kezdeményezésével, illetve az  üzemeltető európai létfontosságú rendszerelemmé történő kijelölés visszavonására 
irányuló kérelmével a  katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter egyetért, az  Lrtv. 3.  § (3)  bekezdése 
szerinti szabályok megfelelő alkalmazásával kell eljárni. A  kijelölő hatóság az  Lrtv. 3.  § (4)  bekezdése megfelelő 
alkalmazásával az  európai létfontosságú rendszerelemmé való kijelölést visszavonja, valamint a  jogszabályban 
meghatározott feltételek fennállása esetén dönt a nemzeti létfontosságú rendszerelemmé történő kijelölésről.
(4) Ha az  üzemeltető európai létfontosságú rendszerelemmé történő kijelölés visszavonására irányuló kérelmével 
a  katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter nem ért egyet, a  kijelölő hatóság tájékoztatja az  üzemeltetőt 
a  kijelölés fenntartásáról. Ha a  visszavonást EGT-állam kezdeményezi, az  Lrtv. 3.  § (3)–(4)  bekezdése szerinti 
szabályok megfelelő alkalmazásával kell eljárni.”

2. §  A Vhr. 6. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A biztonsági összekötő személynek, az adott ágazatnak megfelelő szakirányú végzettség mellett rendelkeznie kell)
„a) védelmi igazgatási, katasztrófavédelmi vagy rendészeti igazgatási szakon szerzett felsőfokú végzettséggel,”
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3. § (1) A Vhr. 7. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az üzemeltetői biztonsági tervet az üzemeltető az elkészítést követően szükség esetén módosítja.”

 (2) A Vhr. 7. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Az  üzemeltetői biztonsági tervet az  üzemeltető az  elkészítését követően kétévente felülvizsgálja. 
Az üzemeltető a felülvizsgálatról jegyzőkönyvet készít.”

 (3) A Vhr. 7. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Ha az  üzemeltetői biztonsági tervet a  (2)–(3)  bekezdés vagy az  Lrtv. 6.  § (6)  bekezdése alapján módosítani 
szükséges, akkor annak módosítással érintett részét, vagy jelentős tartalmi módosítás esetén a  módosításokkal 
egységes szerkezetbe foglalt üzemeltetői biztonsági tervet az  üzemeltető haladéktalanul megküldi tartalmi és 
formai ellenőrzésre a  kijelölő hatóságnak. A  (2)–(3)  bekezdés alapján módosított üzemeltetői biztonsági tervet 
az ágazati kijelölő hatóság a formai és tartalmi ellenőrzést követően megküldi a nyilvántartó hatóság részére.”

4. § (1) A Vhr. 8. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A honvédelmi létfontosságú rendszerelemek kivételével, a  létfontosságú rendszerelemek védelmét a helyszíni 
ellenőrzés lefolytatására jogosult szervek a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szervének koordinálásával 
ütemezett módon, éves ellenőrzési terv alapján összehangoltan is ellenőrzik, oly módon, hogy a  létfontosságú 
rendszerelem 5 évente kerüljön ellenőrzésre. Az  éves ellenőrzési tervet a  hivatásos katasztrófavédelmi szerv 
központi szerve a tárgyévet megelőző év november 30-ig állítja össze.
(2) Az  összehangolt ellenőrzésekről, az  ellenőrzési terv végrehajtásáról a  hivatásos katasztrófavédelmi szerv 
központi szerve összefoglaló jelentést készít a tárgyévet követő év március 1-jéig.”

 (2) A Vhr. 8. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A hivatásos katasztrófavédelmi szerv az összehangolt ellenőrzés keretében ellenőrzi
a) a nyilvántartó hatóság által az Lrtv. 5. § (1) bekezdése szerint nyilvántartott és kezelt adatok valódiságát,
b) az  üzemeltetői biztonsági tervben foglalt, a  létfontosságú rendszerelem teljes körű személyi, fizikai, 
adminisztratív védelmének, a folyamatos működést veszélyeztető kockázatoknak és kezelésüknek a teljeskörűségét.”

5. §  A Vhr. 11. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A  8.  § (1)  bekezdésében meghatározott ellenőrzési terv elkészítése érdekében az  érintett hatóságok 
az  együttműködés keretében, minden évben legkésőbb a  tárgyévet megelőző év október 15. napjáig megküldik 
a  hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szerve részére az  ellenőrzési terv elkészítéséhez szükséges 
javaslataikat, melyeket egyúttal a saját ellenőrzési rendszerükben is megjelenítenek.”

6. §  A Vhr. 13. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A 17. § 2023. július 1-jén lép hatályba.”

7. §  A Vhr. 13. alcíme a következő 15/B. §-sal és 15/C. §-sal egészül ki:
„15/B.  § Az  egyes, a  létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 
kormányrendeletek módosításáról szóló 368/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Módr1.) hatálybalépését 
megelőzően kijelölt létfontosságú rendszerelem üzemeltetői biztonsági tervét a  7.  § (2a)  bekezdése szerinti 
felülvizsgálatkor kell a Módr1.-gyel megállapított 1. mellékletnek megfelelően módosítani.
15/C.  § (1) A  Módr1.-gyel megállapított 8.  § (1)  bekezdése és 11.  § (4)  bekezdése szerinti határidőket a  2018. évi 
ellenőrzési terv összeállítása során kell először alkalmazni.
(2) A  2017. évi ellenőrzési terv összeállításához a  Módr1. hatálybalépését követő 30 napon belül kell a  11.  § 
(4)  bekezdésében meghatározott javaslatokat megküldeni a  hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szerve 
részére. A 2017. évi ellenőrzési tervet a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szerve a Módr1. hatálybalépését 
követő 60 napon belül állítja össze.”

8. §  A Vhr. 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
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2. A létfontosságú vízgazdálkodási rendszerelemek és vízilétesítmények azonosításáról, kijelöléséről 
és védelméről szóló 541/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

9. § (1) A  létfontosságú vízgazdálkodási rendszerelemek és vízilétesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről 
szóló 541/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: Vízr.) 2.  § (1) és (2)  bekezdése helyébe a  következő 
rendelkezések lépnek:
„(1) Az ivóvíz-szolgáltatás területén nemzeti létfontosságú rendszerelemként kell azonosítani
a) a felszíni ivóvízbázisként üzemeltetett tározót 2,5 millió m3 összes tározó térfogat felett, a felszíni és felszín alatti 
vízbázisra telepített víztisztító művet, ha a  vízjogi üzemeltetési engedélyben rögzített kapacitása meghaladja  
a 25 000 m3/d szolgáltatott ivóvízmennyiséget;
b) az ivóvíztároló medencét, ha térfogata meghaladja a 25 000 m3 értéket.
(2) A  szennyvízelvezetés és -tisztítás területén nemzeti létfontosságú rendszerelemként kell azonosítani azt 
a szennyvíztisztító telepet, amelynek kapacitása meghaladja a 250 000 lakosegyenérték szennyezőanyag-terhelést, 
és működésképtelenné válása a felszíni víz jelentősen kedvezőtlen állapotát eredményezi.”

 (2) A Vízr. 2. § (3) bekezdés b) pont ba) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Vízkárelhárítás területén nemzeti létfontosságú rendszerelemként kell azonosítani
az elsőrendű árvízvédelmi vízilétesítményt, ha)
„ba) legalább 2000 m3/sec éves középvízhozamú vagy államhatárt is alkotó folyók mentén olyan öblözetet véd, 
amelyben a kitört víz lokalizálására nincs lehetőség, és a védvonal nincs az előírt méretre kiépítve,”

3. Az egészségügyi létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és 
védelméről szóló 246/2015. (IX. 8.) Korm. rendelet módosítása

10. §  Az egészségügyi létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 
246/2015. (IX. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Eüvhr.) 13. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„13. § (1) A Vhr. 6. § (1) bekezdése szerinti, az egészségügyi ágazatnak megfelelő szakirányú végzettségnek minősül 
az orvosi végzettség.
(2) Laboratóriumban történő foglalkoztatás esetén az (1) bekezdésben foglaltakon túl
a) a biológus végzettség, illetve
b) a mikrobiológus végzettség
minősül a Vhr. 6. § (1) bekezdése szerinti, az egészségügyi ágazatnak megfelelő szakirányú végzettségnek.
(3) Gyógyszer-nagykereskedelemben történő foglalkoztatás esetén az (1) bekezdésben foglaltak helyett
a) a  gyógyszerek minőségbiztosítása érdekében meghatalmazott személy képesítési feltételeiről szóló miniszteri 
rendeletben meghatározott feltételeknek megfelelő végzettség, illetve
b) bármely műszaki, mérnöki, logisztikus, gépész, gyógyszerész, vegyész vagy informatikus szakon szerzett felsőfokú 
végzettség
minősül a  Vhr. 6.  § (1)  bekezdése szerinti, az  egészségügyi ágazatnak megfelelő szakirányú végzettségnek, 
azzal, hogy a  b)  pont szerinti esetben csak akkor, ha az  ott meghatározott végzettséggel rendelkező gyógyszer-
kereskedelmi, illetve egyéb gyógyszeripari tevékenységet végző gazdasági társaságnál, vállalkozásnál vagy ilyen 
területen működő hatóságnál, intézetnél vagy más szervezetnél legalább 3 év gyakorlatot szerzett a végzettségének 
megfelelő tevékenységet végezve foglalkoztatásra irányuló vagy megbízási jogviszony keretében.
(4) A gyógyszer-nagykereskedelemben történő foglalkoztatás kivételével az  (1) és (2) bekezdésben foglaltakon túl 
a Vhr. 6. § (1) bekezdése szerinti, az egészségügyi ágazatnak megfelelő szakirányú végzettségnek minősül minden 
egyéb – az (1) és (2) bekezdésben foglaltaktól eltérő – felsőfokú végzettség, ha a felsőfokú végzettséggel rendelkező 
egészségügyi igazgatási feladatkörben legalább 3 éves szakmai gyakorlatot szerzett foglalkoztatásra irányuló vagy 
megbízási jogviszony keretében.”

11. §  Az Eüvhr. 7. alcíme a következő 13/A. §-sal egészül ki:
„13/A.  § Az  aktív fekvőbeteg-ellátás alágazatba tartozó létfontosságú rendszerelemek közös fenntartója egy 
vagy több közös biztonsági összekötő személy foglalkoztatásával is gondoskodhat a  fenntartásába tartozó 
rendszerelemek tekintetében az Lrtv. 6. § (7) bekezdésében előírt kötelezettségnek.”
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12. §  Az Eüvhr. a következő 17/B. §-sal egészül ki:
„17/B.  § Az  egyes, a  létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről 
szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 368/2016. (XI. 29.) Korm. rendelettel (a  továbbiakban: Módr1.) 
megállapított 13.  §-t a  Módr1. hatálybalépését megelőzően kijelölt létfontosságú rendszerelemek tekintetében is 
alkalmazni kell.”

13. §  Az Eüvhr. 3. § (3) bekezdésében a „Bizottság elnöke és tagja” szövegrész helyébe a „Bizottság tagja” szöveg lép.

4. A honvédelmi létfontosságú rendszerelemek azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 
359/2015. (XII. 2.) Korm. rendelet módosítása

14. §  A honvédelmi létfontosságú rendszerelemek azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 359/2015. (XII. 2.) 
Korm. rendelet (a továbbiakban: Honvr.) 6. §-ában az „5 éves” szövegrész helyébe a „2 éves” szöveg lép.

15. §  Hatályát veszti a Honvr. 7. alcíme.

5. Záró rendelkezések

16. §  Ez a rendelet 2017. január 1-jén lép hatályba.

17. §  E rendelet 1. alcíme az  európai kritikus infrastruktúrák azonosításáról és kijelöléséről, valamint védelmük javítása 
szükségességének értékeléséről szóló, 2008. december 8-i 2008/114/EK tanácsi irányelvnek való megfelelést 
szolgálja.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 368/2016. (XI. 29.) Korm. rendelethez
„2. melléklet a 65/2013. (III. 8.) Korm. rendelethez

AZ ÜZEMELTETŐI BIZTONSÁGI TERV FELÉPÍTÉSE

 I.  Tartalmi követelmények
 1. Általános bemutatás

Az üzemeltető megadja a  kijelölt rendszerelem adatait: megnevezése, üzemeltetető neve, székhelye, lakcíme, 
levelezési címe, cégjegyzékszáma vagy az  egyéni vállalkozói nyilvántartási száma, adóazonosító száma, 
képviselőjének neve, telefon- és telefaxszáma, e-mail-címe, pontos cím hiányában a  kijelölt rendszerelem 
elhelyezkedésére vonatkozó más azonosító adat és földrajzi koordináta, a biztonsági összekötő neve, elérhetőségei.
Az üzemeltető általánosságban bemutatja a szervezetét, tevékenységét, irányítási rendszerét, a kijelölt rendszerelem 
védelmével kapcsolatos fő célkitűzéseit, a horizontális és ágazati kritériumok teljesülését, indokoltságát:
a) szervezeti struktúra és üzemvezetés;
b) személyzet (saját munkavállalók, külső, szerződéses munkavállalók);
c) kijelölt rendszerelem tevékenységének/működésének általános bemutatása, az  elvárt, normális működés 

paraméterei;
d) kijelölt rendszerelem elemeinek azonosítása és értékelése a  teljesült ágazati és horizontális kritériumok 

alapján;
e) belső audit és vezetőségi átvizsgálás;
f ) a változtatások kezelése és annak követése.

 2. A kijelölt rendszerelem környezetének bemutatása
Az üzemeltető bemutatja a kijelölt rendszerelem környezetét a következők szerint:
a) a környező területek jellemzése;
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b) a működést biztosító közműszolgáltatások, szolgáltatók bemutatása:
ba) elektromos áramellátás biztosítása,
bb) vezetékes gázellátás biztosítása,
bc) közüzemi ivóvízellátás, közüzemi szennyvízelvezetés és -tisztítás biztosítása,
bd) infokommunikációs hálózati ellátás,
be) egyéb;

c) a kijelölt rendszerelem környezetében található, a  működésére befolyással bíró veszélyes üzemek, gyárak, 
erőművek megnevezése, címe, tevékenységi köre;

d) a természeti környezetre vonatkozó legfontosabb információk:
da) a területre jellemző, a kijelölt rendszerelem sérülését eredményező és a következmények alakulására 

hatást gyakorló meteorológiai jellemzők,
db) a  helyszínt jellemző, a  kijelölt rendszerelem biztonságos tevékenységére, üzemeltetésére, 

működésére hatást gyakorló legfontosabb geológiai és hidrológiai jellemzők.
 3. A kijelölt rendszerelem bemutatása

Az üzemeltető ismerteti a  kijelölt rendszerelem felépítését, elemeit, azok részletes tevékenységi körét, továbbá 
ezen részekről mellékel egy méretarányos ábrát, helyszínrajzot, valamint hozzátartozó útmutatót, magyarázatot. 
A  bemutatás kiemelten tartalmazza a  kijelölt rendszerelem működését releváns módon befolyásoló informatikai 
rendszerek, eszközök, hálózatok ismertetését és a működésben betöltött szerepük leírását.
A kijelölt rendszerelem felépítésének, elemeinek, részletes tevékenységének, termelési, működési folyamatainak 
bemutatását az alábbi szempontok alapján kell elvégezni:
a) a kijelölt rendszerelem felépítése, elemei (helyszínrajz, amely bemutatja az elemeket, és vázlatosan feltünteti 

a létfontosságú elemet a hozzá tartozó útmutatóval, magyarázattal);
b) kiszolgáló infrastruktúra (közműhálózatok, technikai berendezések, szolgáltatást végző partnerek);
c) részletes tevékenység, a tevékenységekre vonatkozó legfontosabb technológiai és karbantartási folyamatok, 

műveletek;
d) tartalék rendszerelemek;
e) a lehetséges veszélyt jelentő anyagok, berendezések megjelölése, mennyisége, tárolási adatai;
f ) a működésben releváns informatikai rendszerek, alkalmazások, hálózatok, azok funkciója;
g) a  normál működési rend során a  kijelölt rendszerelem működését garantáló eszközök, berendezések, 

technológiai és karbantartási folyamatok, műveletek menete, naplózása, ütemezése;
h) belső és külső tájékoztatási rendszerek;
i) felügyeleti és biztonsági szervezetek, eszközrendszerük, működésük (biztonsági szolgálat, elsősegélynyújtó 

és mentőszervezetek, munka-, tűz- és környezetvédelmi szolgálat, műszaki biztonsági szolgálat, 
katasztrófaelhárítási szervezet, távfelügyeleti és monitoringhálózatok, laboratóriumi hálózat, beléptető és 
az idegen behatolást érzékelő rendszerek stb.).

 4. Kockázatok azonosítása, értékelése
Az üzemeltető azonosítja és értékeli a kijelölt rendszerelemmel összefüggő kockázatokat a következők szerint:
a) kockázati lista [milyen releváns belső, külső kockázatok veszélyeztetik a  kijelölt rendszerelem működését: 

gazdasági, technológiai, infrastrukturális (közműszolgáltatások kiesése, belső infrastruktúrák kiesése), humán, 
fizikai, információs technológiai, természeti, civilizációs katasztrófák, terrorizmus, egészségügyi, környezeti, 
társadalmi, logikai, földrajzi stb.];

b) a kijelölt rendszerelem kölcsönösen függő (interdependens) kapcsolódásai és az azokból adódó kockázatok 
felmérése (a kijelölt rendszerelem kiesése milyen más ágazatokra, szervezetekre, személyekre van hatással);

c) a kockázatok valószínűsíthető okainak feltárása, a  bekövetkezéskor prognosztizálható negatív hatások 
meghatározása;

d) a felmerült kockázatok értékelése a  bekövetkezési valószínűség és az  okozott káros hatások 
meghatározásával.

 5. Kockázatkezelés
Az üzemeltető meghatározza a szükséges beavatkozás szintjeit a kockázati értékek szerint. Az üzemeltető bemutatja 
a  feltárt kockázatok kezelésére vonatkozó szabványok, intézkedések, belső utasítások, eljárások, szabályok 
rendszerét, szükség szerint röviden ismerteti tartalmát.

 6. A kijelölt rendszerelem védelmének eszközrendszere
Az üzemeltető megjelöli azokat a biztonsági intézkedéseket, amelyek kialakítása és működtetése biztosítja a kijelölt 
rendszerelem védelmét, továbbá meghatározza azokat az  ideiglenes intézkedéseket, amelyeket a  rendkívüli 
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esemény okozta veszélyhelyzeti működés során a  különböző kockázati és veszélyszinteknek megfelelően 
foganatosít. Ezen belül meghatározza a  veszélyhelyzeti működés, rendkívüli esemény kritériumait (a  normális 
működéssel történő összevetésben).
Rendkívüli eseménynek tekintendő olyan külső vagy belső behatás, amely a kijelölt rendszerelem rendeltetésszerű 
működését jelentős mértékben veszélyezteti, akadályozza. Jelentősnek minősül az  az esemény, melyet 
az üzemeltető saját erőforrásaival, külső segítség nélkül nem képes kezelni, elhárítani.
Az üzemeltető bemutatja a kijelölt rendszerelem elemeinek és egészének védelmére rendszeresített felszereléseket 
és a vezetéshez, a döntés-előkészítéshez szükséges infrastruktúrát a következők szerint:
a) a veszélyhelyzeti vezetési létesítmények;
b) a vezetői állomány veszélyhelyzeti értesítésének eszközrendszere;
c) a dolgozók veszélyhelyzeti riasztásának eszközrendszere;
d) a veszélyhelyzeti híradás eszközei és rendszerei;
e) a veszélyhelyzet értékelését és a döntések előkészítését segítő informatikai rendszerek;
f ) a veszélyhelyzet kezelésének eljárásrendje;
g) a riasztást, a  védekezést és a  következmények csökkentését végző végrehajtó szervezetek rendszeresített 

egyéni védőeszközei és szaktechnikai eszközei;
h) a védekezésbe bevonható (nem közvetlenül erre a célra létrehozott) belső és a külső erők és eszközök;
i) a kijelölt rendszerelem kiesése következtében alkalmazható vagy rendelkezésre álló alternatív megoldások;
j) rendkívüli eseménykor értesítendők köre.

 7. Az üzemeltetői biztonsági terv elkészítésébe bevont személyek, szervezetek megjelölése
Az üzemeltető megjelöli az üzemeltetői biztonsági terv elkészítésébe bevont személyeket, szervezeteket.

 II.  Formai követelmények
Az üzemeltetői biztonsági tervet írásban kell elkészíteni és a  nyilvántartó, valamint a  kijelölő hatóság részére 
egy-egy eredeti – az üzemeltető és a biztonsági összekötő személy által aláírt – példányban papíralapon, továbbá 
elektronikus adathordozón is be kell nyújtani. A  térképeket, a  rajtuk szereplő méretaránynak megfelelően, 
nyomtatott formában is be lehet nyújtani. A  térképvázlat vagy helyszínrajz tartalmazza a  kijelölt rendszerelem 
egészét, és olyan méretarányú legyen, amely a megfelelő eligazodást biztosítja.”

A Kormány 369/2016. (XI. 29.) Korm. rendelete
egyes kormányrendeleteknek az egységes elektronikus közműegyeztetés megvalósításához szükséges 
módosításáról

A Kormány
a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (7) bekezdés e) pontjában,
a 2. alcím tekintetében a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 60. § (1) bekezdés b) pontjában,
a 3. alcím tekintetében a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (1) bekezdés 30. pontjában,
a 4. alcím tekintetében a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. § (1) bekezdés 2. és 23. pontjában,
az 5–6. § és 8–22. § tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 
31.  pontjában, az  Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló 2013. évi XXII. törvény 20/A.  §-ában, az  elektronikus 
hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 182. § (1) bekezdés g) pontjában,
a 7. § tekintetében az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 182. § (1) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet módosítása

1. §  A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 3.  §-a a  következő 
(4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) Vízjogi létesítési engedély csak abban az  esetben adható, hogy ha a  3.  § (1)  bekezdése szerinti kérelmező 
a  kérelemhez csatolja az  e-közműt üzemeltető szervezet tanúsítványát arról, hogy az  érintett víziközmű 
üzemeltetője regisztrált e-közmű adatszolgáltató.”
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2. A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról szóló  
157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet módosítása

2. §  A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról szóló 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet 
2. melléklet „Vezetékjogi engedély dokumentációja” alcíme a következő 3. ponttal egészül ki:
„3. Az e-közműt üzemeltető szervezet tanúsítványa arról, hogy a tárgyi vezeték üzemben tartója regisztrált e-közmű 
adatszolgáltató.”

3. A villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló  
382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

3. §  A villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 
20. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Az építési engedély iránti kérelemhez csatolni kell az e-közműt üzemeltető szervezet tanúsítványát arról, hogy 
a közcélú, magán-, termelői és közvetlen vezeték üzemeltetője regisztrált e-közmű adatszolgáltató.”

4. A bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes sajátos építményekre vonatkozó építésügyi hatósági 
eljárások szabályairól szóló 53/2012. (III. 28.) Korm. rendelet módosítása

4. §  A bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes sajátos építményekre vonatkozó építésügyi hatósági eljárások 
szabályairól szóló 53/2012. (III. 28.) Korm. rendelet 16. § (1) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:
[Az építési engedély iránti kérelemhez az 5. § (1) bekezdésében foglaltakon túl mellékelni kell:]
„e) az e-közműt üzemeltető szervezet tanúsítványát arról, hogy a szénhidrogén-szállítóvezeték, továbbá a földgáz-
elosztó és célvezeték üzemeltetője regisztrált e-közmű adatszolgáltató.”

5. Az egységes elektronikus közműnyilvántartásról szóló 324/2013. (VIII. 29.) Korm. rendelet 
módosítása

5. §  Az egységes elektronikus közműnyilvántartásról szóló 324/2013. (VIII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 2. §-a 
helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § E rendelet alkalmazásában
1. adatszolgáltatás: az e-közmű adatok biztosítása az e-közmű számára, elektronikus módon, az ÁSZF-ben lefektetett 
feltételek szerint,
2. adatszolgáltatási szintek: az  e-közmű által szolgáltatott adatok minőségét és felhasználhatóságát kifejező 
kategóriák,
3. ÁSZF: az e-közmű rendszerre vonatkozó Általános Szerződési Feltételek,
4. e-közmű: olyan egységes, elektronikus közműnyilvántartó rendszer, amely internetes felületén a  közművezeték-
üzemeltetők nyilvántartásaiban található adatokat megjelenítve biztosítja a  közművezetékek adataihoz való 
hozzáférést a felhasználók számára, illetve támogatja az egykapus elektronikus közműegyeztetési folyamatot,
5. e-közműt üzemeltető szervezet: az  érintettségi adatok gyűjtésével, a  megkapott szakági adatok szolgáltatásával, 
valamint az e-közmű üzemeltetésével, fenntartásával és fejlesztésével megbízott szerv,
6. e-közműből történő információszolgáltatás: az  e-közmű által szolgáltatott adatokhoz előre meghatározott 
tartalommal és szerkezetben történő, elektronikus úton megvalósuló hozzáférés biztosítása,
7. elválasztott rendszerű csapadékvíz-elvezetés: a  település elkülönített belterületi csapadékvíz-elvezető 
rendszerének üzemeltetése révén nyújtott szolgáltatás, amely a  víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi  
CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló kormányrendelet elválasztott rendszerű 
szennyvízelvezetésre vonatkozó előírásainak érvényesülését szolgálja,
8. felhasználó: a  lakosság, a  tervezők, a  közigazgatási szervek, a  bíróság, a  gazdálkodási tevékenységet folytató 
szervezetek, a szakmai és érdekképviseleti szervezetek,
9. felügyeleti hatóság: az  elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 10.  § (1)  bekezdésében, valamint 
a  Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló 2013. évi XXII. törvény 1.  § (1)  bekezdésében 
meghatározott szervezet,
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10. közművezeték: gazdálkodási tevékenységet folytató szervezet által üzemeltetett, fogyasztói igények kielégítése 
céljából térszín felett, térszínen vagy térszín alatt elhelyezett vezetékrendszer és a  2.  mellékletben meghatározott 
kapcsolódó építmények.”

6. §  Az R. 3. §-a a következő d) ponttal egészül ki:
(Az e-közmű feladata információ szolgáltatása)
„d) a közműegyeztetési folyamatban résztvevők számára a tervezési területen lévő közművezetékek és műtárgyaik 
vagy a hozzájuk tartozó berendezések térbeli elhelyezkedéséről és műszaki adatairól.”

7. §  Az R. 2. alcíme a következő 3/A. §-sal egészül ki:
„3/A. § A Kormány az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 83. § (3a) bekezdése szerinti egyablakos 
információs pontként az e-közműt üzemeltető szervezetet jelöli ki.”

8. §  Az R. 4. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Az  e-közmű szolgáltatások igénybevételéért a  felhasználó az  e-közműt üzemeltető szervezet részére, 
elektronikus úton – a  közadatok újrahasznosításáról szóló törvény díjazásra vonatkozó követelményeivel 
összhangban megállapított – e-közmű rendszerhasználati díjat fizet. A  rendszerhasználati díj mértékének 
meghatározása során az alábbi költségelemek vehetők figyelembe:
a) az e-közmű működtetéséhez szükséges személyi jellegű kiadások,
b) informatikai és nyilvántartási rendszer fenntartási, működtetési költsége.”

9. §  Az R. 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„5. § (1) Az e-közmű részére adatszolgáltatásra kötelezett:
a) a  közművezeték elhelyezkedése tekintetében a  közművezetékek üzemeltetője, amelynél az  e-közmű által 
szolgáltatott adat elsődlegesen keletkezik és felelős annak naprakész nyilvántartásáért (a  továbbiakban: 
közművezeték-üzemeltető),
b) az állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis tekintetében az állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis 
szolgáltatására jogszabályban kijelölt szerv (a továbbiakban: térképi adatbázist szolgáltató szerv),
c) a 8/A. §-ban meghatározott adatok tekintetében a felügyeleti hatóság.
(2) Az e-közműben csak regisztrálni köteles
a) a sajátos építményfajták körébe tartozó honvédelmi és katonai célú építményekre vonatkozó építésügyi hatósági 
engedélyezési eljárások szabályairól szóló kormányrendelet szerinti honvédelmi és katonai célú közművezetékek,
b) a bányászatról szóló törvény szerinti bányászati tevékenységgel és a bányászati hulladék kezelésével kapcsolatos 
mezőbeni vezetékrendszerek,
c) az  atomenergiáról szóló törvény szerinti nukleáris létesítmények, nukleáris létesítménnyel összefüggő 
építmények, nukleáris rendszer és rendszerelemek,
d) a villamosenergia-átviteli hálózat 220 kV-os, 400 kV-os és 750 kV-os távvezetékeinek,
e) a nagynyomású szénhidrogén-vezetékek,
f ) az  elektronikus hírközlés veszélyhelyzeti és minősített időszaki felkészítésének rendszeréről, az  államigazgatási 
szervek feladatairól, működésük feltételeinek biztosításáról szóló kormányrendelet szerinti kormányzati célú 
hálózatok,
g) a nemzetbiztonsági célú, illetve rendeltetésű építmények,
h) a közlekedési hálózatok biztosító és távközlési vezetékeinek,
i) a mobil távközlési építmények
üzemeltetője, kizárólag az a)–i) pontban foglaltak vonatkozásában.
(3) Az (1) és (2) bekezdés szerinti e-közmű adatszolgáltatók regisztráció útján kötelesek csatlakozni az e-közműre. 
A  regisztrációt az  e-közmű regisztrációs és adatfeltöltő felületén lévő elektronikus adatlap kitöltésével kell 
végrehajtani, újonnan alakuló közművezeték-üzemeltető esetében az  üzemeltetés megkezdésétől számított  
15 napon belül.
(4) Az e-közműt üzemeltető szervezet a sikeres regisztrációt követően azonnal az 1. melléklet szerinti elektronikus 
tanúsítványt állít ki a regisztráció megtörténtéről a közművezeték-üzemeltető részére.
(5) Az e-közműt üzemeltető szervezet a (4) bekezdés szerinti elektronikus tanúsítványában igazolja, hogy az adott 
közművezeték-üzemeltető az  e-közmű regisztrált adatszolgáltatója. A  közművezeték-üzemeltető a  tanúsítvány 
kiállításának napjától minősül az e-közmű regisztrált adatszolgáltatójának.
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(6) A regisztrációt követően
a) a közművezeték-üzemeltető a 11. §-ban meghatározott határidőtől,
b) a 11. §-ban szereplő határidő után üzemeltetést megkezdő közművezeték-üzemeltető azonnal,
c) a felügyeleti hatóság a 8/A. §-ban meghatározott rendszerességgel
köteles a folyamatos adatszolgáltatásra.
(7) Az (1)  bekezdés a) és b)  pontja szerinti e-közmű adatszolgáltatók Egységes Országos Vetületi Rendszerben 
(a továbbiakban: EOV rendszerben) vezetik nyilvántartásukat.
(8) Az e-közműt üzemeltető szervezet folyamatosan ellenőrzi az e-közmű regisztrációs adatbázisában foglalt adatok 
összhangját a  felügyeleti hatóság által biztosított adatokkal. Ha eltérést észlel az  adatok között, azt – az  eltérés 
pontos megjelölésével – haladéktalanul jelzi a felügyeleti hatóság felé.”

10. § (1) Az R. 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (1a)–(1b) bekezdéssel egészül ki:
„(1) A  közművezeték-üzemeltető az  e-közmű számára a  2.  mellékletben meghatározott műszaki követelmények 
alapján, az ÁSZF-ben meghatározott metaadatok megadásával szolgáltat naprakész adatot.
(1a) Újonnan létesítendő közművezeték esetében
a) létesítési (építési) engedély esetében az engedélyben foglalt nyomvonalat az annak jogerőre emelkedésétől,
b) bejelentés esetében a bejelentési dokumentációban foglalt nyomvonalat a bejelentéstől,
c) az a)–b) pont alá nem tartozó esetben az egyéb dokumentációban foglalt nyomvonalat az annak bemutatásától
számított 15 napon belül a  közművezeték építtetője vagy leendő üzemeltetője, mint tervezett nyomvonalat, 
nyilvántartásába veszi.
(1b) A  nyilvántartásba vételt követően a  közművezeték üzemeltetőjének 15 napon belül gondoskodnia kell 
a tervezett nyomvonal e-közmű részére történő adatszolgáltatásáról.”

 (2) Az R. 6. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A  közművezeték-üzemeltető a  (4)  bekezdésben foglaltak megtörténtéről a  használatbavételi (üzemeltetési) 
engedély kérelmezője részére az e-közmű felületén keresztül igazolást állít ki.”

11. §  Az R. 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„7.  § A  közművezeték-üzemeltető köteles a  valós állapotot tükröző adatot szolgáltatni az  e-közműt üzemeltető 
szervezet részére
a) az általa üzemeltetett közműhálózat által lefedett településekről,
b) az a) pontban szereplő településekre kiterjedően működő ügyfélszolgálatairól,
c) a közműegyeztetésben feladatkörrel rendelkező munkatársa címéről és elérhetőségéről és
d) az általa üzemeltetett közműhálózat tulajdonosairól, szolgáltatói engedélyeseiről és azok elérhetőségéről.”

12. §  Az R. a következő 7/A. §-sal egészül ki:
„7/A.  § Az e-közműt üzemeltető szervezet rendszeresen ellenőrzi a  6.  § és a  7.  § szerinti adatszolgáltatási 
tevékenységet. Ha adatvesztést, vagy az  adatszolgáltatás nem, vagy nem megfelelő teljesítését észleli, azt  
– a  felmerülő probléma pontos megjelölésével – haladéktalanul jelzi az  érintett közművezeték-üzemeltetőnek és 
a felügyeleti hatóságnak.”

13. §  Az R. 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„8. § A térképi adatbázist szolgáltató szerv az állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis adatait a földmérési és 
térképészeti tevékenységről szóló törvény alapján az alábbiak szerint, térítésmentesen biztosítja az e-közmű részére:
a) az  ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis adatai, helyrajzi szám alapú kereséssel, WMS szolgáltatás keretében 
jeleníthetők meg a felhasználók számára az e-közmű rendszerben,
b) a  WMS szolgáltatás 1:500 és 1:10000 méretarány-tartomány között vehető igénybe; a  szolgáltatott képek 
előállítása 1:500 méretarányban történik,
c) a térképi adatbázist szolgáltató szerv a szolgáltatást az ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis minden negyedév 
első napján hatályos adataiból nyújtja; az  adatok frissítése az  adott negyedév második hónapjának első napjáig 
történik meg.”
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14. §  Az R. 4. alcíme a következő 8/A–8/C. §-sal egészül ki:
„8/A. § A felügyeleti hatóságnak az e-közműben az erre a célra kialakított külön felületen az e-közmű üzemeltetője 
részére az alábbi adatokat kell elektronikusan átadnia, majd negyedévente frissítenie:
a) a közművezeték-üzemeltető neve, címe és működési engedélyének száma vagy működési engedély hiányában 
adószáma,
b) a közművezeték-üzemeltető működési területe, települési szintig megjelölve.
8/B. § (1) A  felügyeleti hatóság, az  e-közmű üzemeltetőjétől kapott, 5.  § (8)  bekezdése szerinti jelzés alapján 
ellenőrzi a közművezeték-üzemeltető regisztrációját, valamint a 7/A. § szerinti, az e-közműt üzemeltető szervezettől 
kapott jelzés alapján az  e-közmű részére történő adatszolgáltatást, a  számára az  e-közműben biztosított 
elektronikus felületen. Az e rendeletben foglaltaktól eltérő, hiányzó adatszolgáltatás vagy elmulasztott regisztráció 
esetén kötelezi a közművezeték-üzemeltetőt a jogszabályoknak megfelelő adatszolgáltatásra.
(2) A közművezeték-üzemeltetői téves adatszolgáltatáson vagy adathiányon alapuló terv vagy kivitelezési károkozás 
esetén az abból származó felelősség a közművezeték-üzemeltetőt terheli.
8/C. § Az ÁSZF-et az e-közműt üzemeltető szervezet dolgozza ki és a miniszter hagyja jóvá. Az ÁSZF tartalmazza:
a) az e-közmű felé történő adatszolgáltatás módjára, gyakoriságára, az adatok kezelésére,
b) az e-közműből történő adatszolgáltatásért fizetendő e-közmű rendszerhasználati díj mértékére
vonatkozó előírásokat, melyeket az e-közműt üzemeltető szervezet a www.e-epites.hu honlapon tesz közzé.”

15. §  Az R. 4. alcíme a következő 8/D. §-sal egészül ki:
„8/D. § Ha a 8/B. § (1) bekezdése szerinti kötelezésnek a kötelezett közművezeték-üzemeltető határidőben nem tesz 
eleget, a felügyeleti hatóság jogszabályban meghatározott bírságot szabhat ki.”

16. §  Az R. 5. alcím címe helyébe a következő cím lép:
„5. Az e-közmű tájékoztató rendszere”

17. §  Az R. 9. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az e-közmű a felügyeleti hatóság számára a jogszabályban meghatározott ellenőrzési feladatainak ellátásához 
web alapú szolgáltatás segítségével díjmentesen szolgáltat naprakész adatokat
a) a regisztrált közművezeték-üzemeltetőkről,
b) az adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről.”

18. §  Az R. a következő 5/A. alcímmel egészül ki:
„5/A. Az e-közmű közműegyeztető rendszere
9/A. § (1) A tervezéshez szükséges adatokat csak az a tervezői jogosultsággal rendelkező, az e-közmű rendszerben 
regisztrált tervező vagy az általa képviselt tervezési vállalkozás igényelheti, amelynek tevékenységéhez az e-közmű 
által szolgáltatott, a 2. melléklet szerinti tartalmú adatra szüksége van.
(2) A  tervezőnek a  regisztrációt az  e-közmű regisztrációs és adatfeltöltő felületén lévő elektronikus adatlap 
kitöltésével kell elindítania.
(3) Az  e-közműt üzemeltető szervezet a  regisztráció jóváhagyása során ellenőrzi a  tervezői jogosultságot 
a nyilvántartást végző kamarák névjegyzékei alapján. Amennyiben a regisztrációt kezdeményező nem rendelkezik 
aktív tervezői jogosultsággal, az e-közműt üzemeltető szervezet elutasítja a regisztrációt.
(4) A jóváhagyott regisztrációról az e-közműt üzemeltető szervezet elektronikus igazolást állít ki a tervező részére.
(5) A közműegyeztető rendszerbe regisztrált tervező az e-közmű rendszerből kap információt a tervezési területen 
található közművezetékek és műtárgyaik vagy a hozzájuk tartozó berendezések elhelyezkedéséről és az ÁSZF-ben 
foglalt műszaki paramétereiről. A  tervezési szintű adatok szolgáltatása rendszerhasználati díj megfizetéséhez 
kötött. Az ÁSZF-ben meghatározott mértékű rendszerhasználati díjat az e-közmű webes felületén keresztül, a 4. § 
(5) bekezdésében foglaltaknak megfelelően kell kiegyenlíteni.
9/B.  § (1) A  közműegyeztetést kérelmező kizárólag a  közműegyeztető rendszeren keresztül indíthatja el 
a közműegyeztetési folyamatot.
(2) A  közműegyeztetési folyamat elindítása e-közmű rendszerhasználati díj megfizetéséhez kötött. Az  ÁSZF-ben 
meghatározott mértékű rendszerhasználati díjat az  e-közmű webes felületén keresztül, a  4.  § (5)  bekezdésében 
foglaltaknak megfelelően kell kiegyenlíteni.
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(3) A  közműegyeztetést kérelmezőnek az  EOV koordináta hálót tartalmazó terv rajzi mellékleteit georeferált 
képként, a  szakági előírásoknak megfelelő rétegkiosztással és annotációval ellátva kell az  e-közmű rendszerbe 
feltöltenie.
(4) Az e-közmű rendszer a működési területük figyelembevételével felkéri az érintett közművezeték-üzemeltetőket 
a közműegyeztetési eljárás lebonyolítására.
(5) A  közművezeték-üzemeltetőnek 8 napon belül nyilatkoznia kell érintettségéről. Amennyiben úgy nyilatkozik, 
hogy érintett, a további kérdésekről további 22 napon belül nyilatkoznia kell, az adott szakágra vonatkozó előírások 
szerint. Ha a  közművezeték-üzemeltető e  határidőkön belül nem ad választ, az  e-közműt üzemeltető szervezet 
jelzi azt a felügyeleti hatóság felé. A felügyeleti hatóság 5 napon belül intézkedik, hogy az érintett közművezeték-
üzemeltető a felszólítását követő 5 napon belül adja meg a nyilatkozatát.
(6) A közművezeték-üzemeltetők az (5) bekezdésben meghatározott határidőn belül tehetik meg a tervre vonatkozó 
észrevételeiket, az e-közmű rendszeren keresztül.
(7) A közművezeték-üzemeltető a közműegyeztetési folyamat során egy alkalommal kérhet tervmódosítást.
(8) Ha a  közművezeték-üzemeltető tervmódosítást kér, a  tervmódosítás idejére, de legfeljebb 30 napra 
felfüggeszti a közműegyeztetést. A  felfüggesztés tényét a közművezeték-üzemeltető köteles rögzíteni az e-közmű 
rendszerben. Az e-közmű rendszer automatikusan értesíti az eljárásban résztvevő többi közművezeték-üzemeltetőt 
a közműegyeztetés felfüggesztéséről, valamint rögzíti a felfüggesztés időpontját. A közműegyeztetés a módosított 
tervek újbóli benyújtásának időpontjától folytatódik. A  közműegyeztetési eljárás a  felfüggesztés megszűnését 
követően a  rendszerben rögzített időponttól folytatódik. A  felfüggesztés megszűnésének tényét a  közművezeték-
üzemeltető köteles rögzíteni az e-közmű rendszerben. Amennyiben a tervmódosítás miatti felfüggesztés 30 napon 
belül nem szűnik meg, a közműegyeztetési eljárás megszűnik.
(9) A  tervező a  módosított terveket térítésmenetesen töltheti fel a  közműegyeztető rendszerbe, a  (4)  bekezdés 
szerinti eljárás ismételt lefolytatása érdekében.
(10) A  közművezeték-üzemeltető a  közműegyeztető rendszerben elektronikusan hitelesített dokumentum 
formájában állítja ki a közműnyilatkozatot, amiről a közműegyeztetést kérelmező elektronikus értesítést kap.
(11) A közműnyilatkozat érvényességi ideje 6 hónap.”

19. §  Az R. 11–14. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„11. § (1) Az e-közmű rendszerbe már regisztrált közművezeték-üzemeltetőnek az 5. § (2) bekezdésében foglaltak 
alkalmazásával az  egyes kormányrendeleteknek az  egységes elektronikus közműegyeztetés megvalósításához 
szükséges módosításáról szóló 369/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: Módr.) hatálybalépésétől 
számított 2 hónapon belül meg kell újítania meglévő regisztrációját.
(2) Az e-közmű rendszerbe még nem regisztrált közművezeték-üzemeltetőknek a Módr. hatálybalépésétől számított 
két hónapon belül regisztrálniuk kell az e-közmű rendszerbe.
(3) A  meglévő e-közmű adatszolgáltatással rendelkező közművezeték-üzemeltető a  közművezetékekre vonatkozó 
adatokat a 6. § (1) bekezdése szerint a Módr. hatálybalépésétől számított 2 hónapot követően köteles naprakészen 
szolgáltatni.
(4) Azon közművezeték-üzemeltetők, akik nem alakítottak ki adatszolgáltatást az  e-közmű felé a  Módr. 
hatálybalépését megelőzően, a  közművezetékekre vonatkozó adatokat – az  (5)  bekezdésben foglalt eltéréssel –, 
a 6. § (1) bekezdése szerint 2017. július 1-jétől kötelesek naprakészen szolgáltatni.
(5) Azok az 500 000 méter hálózati hosszt meg nem haladó elektronikus hírközlő hálózatot üzemeltetők, akik nem 
alakítottak ki adatszolgáltatást az e-közmű felé a Módr. hatálybalépését megelőzően,
a) 2017. december 31. napjáig a regisztrációhoz megadott település szintű adatok szolgáltatására,
b) 2018. január 1. napjától e rendelet 6. § (1) bekezdése szerinti adatok szolgáltatására
kötelesek.
12.  § E  rendeletnek a  Módr.-ral meghatározott 9/B.  §-ában foglaltakat a  Módr. hatálybalépésétől számított  
3 hónapot követően kell alkalmazni.
13. § E rendeletnek a Módr.-ral meghatározott 9/A. § (5) bekezdése, valamint 9/B. § (2) bekezdése szerinti díjfizetési 
kötelezettségnek 2017. július 1-jétől kell eleget tenni.
14. § E rendeletnek a Módr.-ral meghatározott 9/A. §-ában foglaltakat 2017. július 1-jétől kell alkalmazni.”
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20. §  Az R. a következő 8. alcímmel egészül ki:
„8. Az Európai Unió jogának való megfelelés
16.  § E  rendelet 3/A.  §-a a  nagy sebességű elektronikus hírközlő hálózatok kiépítési költségeinek csökkentésére 
irányuló intézkedésekről szóló, 2014. május 15-i 2014/61/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 4.  cikk (2) és 
(3) bekezdésének, 6. cikk (3) bekezdésének, valamint 10. cikk (4) bekezdésének való megfelelést szolgálja.”

21. §  Az R.
a) 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép,
b) 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

22. §  Az R.
a) 4.  § (2)  bekezdésében a  „Lechner Lajos Tudásközpont Nonprofit Kft.” szövegrész helyébe a  „Lechner 

Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság” szöveg,
b) 4.  § (4)  bekezdés nyitó szövegrészében az  „a közszolgáltatási szerződés” szövegrész helyébe az  „az 

(1) bekezdés szerinti feladatok” szöveg,
c) 6.  § (3), (4) és (6)  bekezdésében a  „közművezeték üzemeltető” szövegrészek helyébe a  „közművezeték-

üzemeltető” szöveg,
d) 9.  § (1)  bekezdésében az  „által szolgáltatott” szövegrész helyébe az  „által a  tájékoztató rendszerből 

szolgáltatott” szöveg
lép.

23. §  Hatályát veszti az R.
a) 1. § (2) bekezdése,
b) 4. § (3) bekezdése,
c) 6. § (2) bekezdésében a „szakági” szövegrész,
d) 15. §-a,
e) 3–4. melléklete,
f ) 7. melléklete.

6. Záró rendelkezések

24. § (1) Ez a rendelet – a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) Az 1–6. §, a 8–14. §, a 16–19. §, a 21–22. §, valamint a 23. § a) pontja és c)–f ) pontja 2017. április 1-jén lép hatályba.
 (3) A 15. § 2017. június 1-jén lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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TANÚSÍTVÁNY  
 

az e-közműbe történt regisztrációról 
 
A közművezeték-üzemeltető adatai: 
 

Név:   
Cím:  
Adószám:  

Telefon:  

Fax:  

Honlap:  
 
A közművezeték-üzemeltető megadta: 
● az általa üzemeltetett közműhálózat által lefedett településeket, 
● az előző pontban szereplő településekre kiterjedően működő ügyfélszolgálatait, 
● a közműegyeztetésben feladatkörrel rendelkező munkatársa címét és elérhetőségét 
● az általa üzemeltetett közműhálózat tulajdonosait, szolgáltatói engedélyeseit és azok 

elérhetőségét. 
 
 
Regisztráció jóváhagyásának dátuma:………… 
 
Az e-közmű rendszerben 
………………………………………………………………………………………..................
közművezeték-üzemeltető regisztrált adatszolgáltatóvá vált. 
 

e-közműt üzemeltető szervezet: 
Lechner Nonprofit Kft.” 

 

1. melléklet a 369/2016. (XI. 29.) Korm. rendelethez
„1. melléklet a 324/2013. (VIII. 29.) Korm. rendelethez
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AZ E-KÖZMŰ RENDSZER ADATSZOLGÁLTATÁSÁNAK MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEI 
1. Hírközlési hálózatok publikálandó objektumai és attribútumaik 
 
	  	   A	   B	   C	   D	   E	   F	   G	   H	   I	   J	  

1.	   Réteg	   	  	   Attribútum	  adatok	   Jelkulcs	  

2.	  
Objektum	  

kód	  
(OBJKOD)	  

Objektum	  
típus	  

Objektum	  
megjelenése	  

Típus-‐specifikus	  
tulajdonságok	   Oszlopnév	   Adattípus	   Értékkészlet	  

objektum	  
megjelenítés	  

módja	  

objektum	  
alapszíne	  

3.	  

	  	  

Objektum	  
adat	   	  	   objektum	  

azonosító	   O_AZON	   CHAR(100)	   	  	   szakasz	  egyedi	  azonosítója	  

minden	  objektumhoz	  kötött	  
alapinformáció	  

4.	  

Metaadat	   	  	  

adat	  neve	   M_ADATNEV	   CHAR(100)	   	  	   közműhálózat	  vonatkozó	  elemének	  
megnevezése	  

5.	   szolgáltató	   M_SZOLG	   CHAR(100)	   	  	   e-‐közmű	  adatszolgáltató	  neve	  

6.	   adat	  létrejöttének	  
dátuma	   M_LETDATUM	   CHAR(8)	   	  	  

vezeték	  bemérésének	  vagy	  
térinformatikai	  adatának	  
létrejöttének	  időpontja,	  ISO	  8601	  
szabvány	  szerint	  (ÉÉÉÉHHNN)	  

7.	  
adat	  vonatkozási	  
dátuma	   M_VONDATUM	   CHAR(8)	   	  	   vezeték	  megvalósulási	  időpontja	  

8.	   méretarány	  (1:xy)	   M_MA	   NUMERIC(10,0)	   	  	   	  	  
9.	  

adatelőállítás	  	  
módja	   M_ADATEMOD	   CHAR(1)	  

1	   nyíltárkos	  bemérés	  
10.	   2	   utólagos	  méréssel	  közvetlenül	  

11.	   3	  
meglévő	  állományból	  
szerkesztéssel,	  utólagos	  beméréssel	  
korrigált	  

12.	   4	   meglévő	  állományból	  
szerkesztéssel	  

13.	  
adatszolgáltatási	  
szint	   M_SZINT	   CHAR(1)	  

1	   tájékoztatási	  
14.	   2	   kivitelezési	  
15.	   3	   tervezési	  
16.	  

vetület	   M_VETULET	   CHAR(1)	  
1	   EOV	  

17.	   2	   EOV-‐ba	  konvertált	  

18.	  

Alapadat	   	  	  

használat	  
szüneteltetése	  	  

A_HASZSZUN	   CHAR(1)	   X	   1=igen,	  0=nem	  

19.	   tervezett	   A_TERV	   CHAR(1)	   X	   1=igen,	  0=nem	  

20.	   megszűnés	  dátuma	   A_MEGSZDAT	   CHAR(8)	   	  	   ISO	  8601	  szabvány	  szerint	  
(ÉÉÉÉHHNN)	  

21.	   üzemeltető	  neve	   A_UZEMNEV	   CHAR(100)	   	  	   	  	  

22.	  
üzemeltető	  
azonosítója	   A_UZEMASZ	   CHAR(13)	   	  	   adószám	  

23.	  
üzemeltető	  típusa	   A_UZEMTIP	   CHAR(1)	  

1	   állam	  
24.	   2	   önkormányzat	  
25.	   3	   gazdasági	  társaság	  

26.	  
tulajdonos	  [1…n]	  
neve	   A_TULNEV[1..n]	   CHAR(100)	   	  	   	  	  

27.	   tulajdonos	  [1..n]	  
azonosítója	   A_TULASZ[1..n]	   CHAR(13)	   	  	   adószám	  

28.	  
tulajdonos	  [1..n]	  
típusa	   A_TULTIP[1..n]	   CHAR(1)	  

1	   állam	  
29.	   2	   önkormányzat	  
30.	   3	   gazdasági	  társaság	  

31.	  
tulajdonos	  [1..n]	  
tulajdoni	  hányada	  
(%)	  

A_TULH[1..n]	   NUMERIC(6,2)	   	  	   (Szabály:	  SUM(A_TULH[1..n])=100)	  

32.	  
szolgáltatói	  
engedélyes	  	  [1..n]	  
neve	  

A_ENGNEV[1…n]	   CHAR(100)	   	  	   	  	  

33.	  
szolgáltatói	  
engedélyes	  	  [1..n]	  
azonosítója	  

A_ENGASZ[1…n]	   CHAR(13)	   	  	   adószám	  

34.	  
szakasz	  
kezdőmagassága	  
(m)	  

A_KEZDMAG	   NUMERIC(12,2)	   	  	   abszolút	  magasság,	  Balti	  
tengerszint	  felett	  

csak	  a	  vezetékhez	  kötött	  
alapinformáció	  35.	   szakasz	  

végmagassága	  (m)	  
A_VEGMAG	   NUMERIC(12,2)	   	  	   abszolút	  magasság,	  Balti	  

tengerszint	  felett	  

36.	  
vezetékszakasz	  
hossza	  (m)	   A_VEZHOSSZ	   NUMERIC(12,2)	   	  	   	  	  

 
	  

2. melléklet a 369/2016. (XI. 29.) Korm. rendelethez
„2. melléklet a 324/2013. (VIII. 29.) Korm. rendelethez
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	  	   A	   B	   C	   D	   E	   F	   G	   H	   I	   J	  

1.	   Réteg	   	  	   Attribútum	  adatok	   Jelkulcs	  

2.	  
Objektum	  

kód	  
(OBJKOD)	  

Objektum	  típus	   Objektum	  
megjelenése	  

Típus-‐specifikus	  
tulajdonságok	  

Oszlopnév	   Adattípus	   Értékkészlet	  
objektum	  

megjelenítés	  
módja	  

objektum	  
alapszíne	  

37.	  

HI1	   Vezeték	   Vonal	  

szállított	  közeg	   V_SZALLKOZ	   CHAR(1)	  
1	   vezetékes	  hírközlés	   	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

meglévő/	  
	  
	  

tervezett	  
	  

ZÖLDHTML:008000	  
R:0	  G:128	  B:0	  

38.	   2	   távtápláló	  
39.	   3	   egyéb	  (jelző,	  ipari)	  

40.	  

hálózati	  
hierarchiában	  
betöltött	  funkció	  

V_HALOFUNK	   CHAR(1)	  

1	   országos	  (gerinc-‐)	  
hálózat	  

41.	   2	   regionális	  szerepű	  
(körzet-‐)	  hálózat	  

42.	   3	   helyi	  (elosztó)	  
hálózat	  

43.	   4	   helyi	  (előfizetői)	  
hálózat	  

44.	  
elhelyezkedésének	  
módja,	  jellege	   V_ELHMOD	   CHAR(1)	  

1	   föld	  feletti	  	  

45.	   2	   föld	  alatti	  
46.	   3	   alépítményben	  

47.	  

anyag	   V_ANYAG	   CHAR(1)	  

1	   fémvezető	  
szimmetrikus	  

48.	   2	   fémvezető	  koax	  

49.	   3	   optika	  

50.	  

HI2	   Alépítmény	   Vonal	  

anyag	   ANYAG	   CHAR(1)	  
1	   műanyag	   	  

	  
meglévő/	  

	  
	  

tervezett	  

51.	   2	   beton	  
52.	   3	   egyéb	  
53.	   mennyiség	   MENNYISEG	   NUMERIC(12,2)	   	  	   	  	  

54.	   átmérő	   ATMERO	   NUMERIC(12,2)	   	  	   	  	  

55.	  

HI3	   Védőcső	  	   Vonal	  

anyag	   ANYAG	   CHAR(1)	  

1	   KPE	   	  
	  

meglévő/	  
	  
	  

tervezett	  
	  

56.	   2	   acél	  
57.	   3	   beton	  
58.	   4	   egyéb	  
59.	   mennyiség	   MENNYISEG	   NUMERIC(12,2)	   	  	   	  	  

60.	   átmérő	   ATMERO	   NUMERIC(12,2)	   	  	   	  	  

61.	  

HI4	   Tápszekrény	   Pont	   típus	   TIPUS	   CHAR(2)	  

1	   bálványban	   	  
	  

meglévő/	  
	  
	  

tervezett	  

62.	   2	   építményben	  
63.	   3	   oszlopon	  

64.	   4	   fali	  szekrényben	  

65.	  

HI5	   Nyomvonal	  jelző	  
eszközök	  

Pont	   típus	   TIPUS	   CHAR(2)	  

1	   marker	   	  
	  

meglévő/	  
	  
	  

tervezett	  
	  

66.	   2	   passzív	  rezgőkör	  

67.	   3	   kotrást	  tiltó	  tábla	  

68.	  

HI6	  
Megszakító	  

létesítmények	   Pont	   típus	   TIPUS	   CHAR(2)	  

1	   kis	  szekrény	   	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  

meglévő/	  
	  
	  

tervezett	  
	  

69.	   2	   nagy	  szekrény	  
70.	   3	   SZ1	  betonszekrény	  
71.	   4	   SZ2	  betonszekrény	  
72.	   5	   SZ3	  betonszekrény	  
73.	   6	   SZ4	  betonszekrény	  
74.	   7	   normál	  akna	  
75.	   8	   abnormál	  akna	  
76.	   9	   A1	  akna	  
77.	   10	   A2	  akna	  
78.	   11	   A3	  akna	  
79.	   12	   A4	  akna	  
80.	   13	   A5	  akna	  

81.	   14	  
Kötésvédő	  
betonszekrény	  
(külterületen)	  

82.	  

HI7	   Támszerkezetek	   Pont	   típus	   TIPUS	   CHAR(2)	  

1	   faoszlop	   	  
	  

	  meglévő/	  
	  
	  

tervezett	  
	  

83.	   2	   betonoszlop	  
84.	   3	   betongyám	  
85.	   4	   kitámasztás	  

86.	   5	   kihorgonyzás	  
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	  	   A	   B	   C	   D	   E	   F	   G	   H	   I	   J	  

1.	   Réteg	   	  	   Attribútum	  adatok	   Jelkulcs	  

2.	  
Objektum	  

kód	  
(OBJKOD)	  

Objektum	  típus	   Objektum	  
megjelenése	  

Típus-‐
specifikus	  

tulajdonságok	  
Oszlopnév	   Adattípus	   Értékkészlet	  

objektum	  
megjelenítés	  

módja	  
objektum	  alapszíne	  

87.	  

HI8	  
Előfizetői	  csatlakozási	  

pontok	   Pont	  

típus	   TIPUS	   CHAR(2)	  
1	   falitartó	   	  	  

	  
meglévő/	  

	  
	  

tervezett	  
	  

ZÖLDHTML:008000	  
R:0	  G:128	  B:0	  

88.	   2	   tetőtartó	  
89.	  

cím	  
UTCA	   CHAR(100)	   	  	   utca	  

90.	   HAZSZ	   CHAR(100)	   	  	   házszám	  
91.	   HRSZ	   CHAR(100)	   	  	   hrsz	  

92.	   kapacitás	   KAPACITAS	   NUMERIC(12,2)	   	  	   	  	  

93.	   HI9	   Biztonsági	  övezetek	   Poligon	   méret	   MERET	   NUMERIC(12,2)	   	  	   	  	  

	  
	  
	  

meglévő/	  
	  
	  

tervezett	  
	  

94.	  

HI10	   Egyéb	  létesítmények	   Pont	   típus	   TIPUS	   CHAR(2)	  

1	   kötéspontjelző	  
	  	  
	  

meglévő/	  
	  
	  

tervezett	  95.	   2	   töréspontjelző	  

	  
	  

átlátszóság	  

80% 

átlátszóság	  

80% 
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2. Szénhidrogén-hálózatok publikálandó objektumtípusai és tulajdonságaik 
 
	  	   A	   B	   C	   D	   E	   F	   G	   H	   I	   J	  

1.	   Réteg	   	  	   Attribútum	  adatok	   Jelkulcs	  

2.	  
Objektum	  

kód	  
(OBJKOD)	  

Objektum	  
típus	  

Objektum	  
megjelenése	  

Típus-‐specifikus	  
tulajdonságok	   Oszlopnév	   	  	  Adattípus	   Értékkészlet	  

objektum	  
megjelenítés	  

módja	  

objektum	  
alapszíne	  

3.	  

	  	  

Objektum	  
adat	   	  	   objektum	  

azonosító	   O_AZON	   CHAR(100)	   	  	   szakasz	  egyedi	  azonosítója	  

minden	  objektumhoz	  kötött	  
alapinformáció	  

4.	  

Metaadat	   	  	  

adat	  neve	   M_ADATNEV	   CHAR(100)	   	  	  
közműhálózat	  vonatkozó	  elemének	  
megnevezése	  

5.	   szolgáltató	   M_SZOLG	   CHAR(100)	   	  	   e-‐közmű	  adatszolgáltató	  neve	  

6.	   adat	  létrejöttének	  
dátuma	   M_LETDATUM	   CHAR(8)	   	  	  

vezeték	  bemérésének	  vagy	  
térinformatikai	  adatának	  
létrejöttének	  időpontja,	  ISO	  8601	  
szabvány	  szerint	  (ÉÉÉÉHHNN)	  

7.	  
adat	  vonatkozási	  
dátuma	   M_VONDATUM	   CHAR(8)	   	  	   vezeték	  megvalósulási	  időpontja	  

8.	   méretarány	  (1:xy)	   M_MA	   NUMERIC(10,0)	   	  	   	  	  
9.	  

adatelőállítás	  	  
módja	   M_ADATEMOD	   CHAR(1)	  

1	   nyíltárkos	  bemérés	  
10.	   2	   utólagos	  méréssel	  közvetlenül	  

11.	   3	  
meglévő	  állományból	  
szerkesztéssel,	  utólagos	  beméréssel	  
korrigált	  

12.	   4	  
meglévő	  állományból	  
szerkesztéssel	  

13.	  
adatszolgáltatási	  
szint	   M_SZINT	   CHAR(1)	  

1	   tájékoztatási	  
14.	   2	   kivitelezési	  
15.	   3	   tervezési	  
16.	  

vetület	   M_VETULET	   CHAR(1)	  
1	   EOV	  

17.	   2	   EOV-‐ba	  konvertált	  

18.	  

Alapadat	   	  	  

használat	  
szüneteltetése	  	  

A_HASZSZUN	   CHAR(1)	   X	   1=igen,	  0=nem	  

19.	   tervezett	   A_TERV	   CHAR(1)	   X	   1=igen,	  0=nem	  

20.	   megszűnés	  dátuma	   A_MEGSZDAT	   CHAR(8)	   	  	   ISO	  8601	  szabvány	  szerint	  
(ÉÉÉÉHHNN)	  

21.	   üzemeltető	  neve	   A_UZEMNEV	   CHAR(100)	   	  	   	  	  

22.	   üzemeltető	  
azonosítója	   A_UZEMASZ	   CHAR(13)	   	  	   adószám	  

23.	  
üzemeltető	  típusa	   A_UZEMTIP	   CHAR(1)	  

1	   állam	  
24.	   2	   önkormányzat	  
25.	   3	   gazdasági	  társaság	  

26.	   tulajdonos	  [1…n]	  
neve	   A_TULNEV[1..n]	   CHAR(100)	   	  	   	  	  

27.	   tulajdonos	  [1..n]	  
azonosítója	   A_TULASZ[1..n]	   CHAR(13)	   	  	   adószám	  

28.	  
tulajdonos	  [1..n]	  
típusa	  

A_TULTIP[1..n]	   CHAR(1)	  
1	   állam	  

29.	   2	   önkormányzat	  
30.	   3	   gazdasági	  társaság	  

31.	  
tulajdonos	  [1..n]	  
tulajdoni	  hányada	  
(%)	  

A_TULH[1..n]	   NUMERIC(6,2)	   	  	   (Szabály:	  SUM(A_TULH[1..n])=100)	  

32.	  
szolgáltatói	  
engedélyes	  	  [1..n]	  
neve	  

A_ENGNEV[1…n]	   CHAR(100)	   	  	   	  	  

33.	  
szolgáltatói	  
engedélyes	  	  [1..n]	  
azonosítója	  

A_ENGASZ[1…n]	   CHAR(13)	   	  	   adószám	  

34.	  
szakasz	  
kezdőmagassága	  
(m)	  

A_KEZDMAG	   NUMERIC(12,2)	   	  	   abszolút	  magasság,	  Balti	  
tengerszint	  felett	  

csak	  a	  vezetékhez	  kötött	  
alapinformáció	  35.	  

szakasz	  
végmagassága	  (m)	   A_VEGMAG	   NUMERIC(12,2)	   	  	  

abszolút	  magasság,	  Balti	  
tengerszint	  felett	  

36.	   vezetékszakasz	  
hossza	  (m)	   A_VEZHOSSZ	   NUMERIC(12,2)	   	  	   	  	  
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	  	   A	   B	   C	   D	   E	   F	   G	   H	   I	   J	  

1.	   Réteg	   	  	   Attribútum	  adatok	   Jelkulcs	  

2.	  
Objektum	  

kód	  
(OBJKOD)	  

Objektum	  
típus	  

Objektum	  
megjelenése	  

Típus-‐specifikus	  
tulajdonságok	  

Oszlopnév	   Adattípus	   Értékkészlet	   objektum	  
megjelenítés	  módja	  

objektum	  
alapszíne	  

37.	  

SZ1	   Vezeték	   Vonal	  

szállított	  közeg	   V_SZALLKOZ	   CHAR(2)	  

1	   földgáz	   	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
meglévő/	  

	  
	  

tervezett	  

SÁRGA	  
HTML:FFFF00	  
R:255	  G:255	  

B:0	  

38.	   2	   kőolaj	  
39.	   3	   olajtermék	  -‐	  gázolaj	  
40.	   4	   olajtermék	  -‐	  vegyibenzin	  
41.	   5	   olajtermék	  -‐	  etilén	  
42.	   6	   olajtermék	  -‐	  egyéb	  
43.	   7	   kondenzátum	  
44.	   8	   rétegvíz	  
45.	   9	   termelvény	  
46.	   10	   egyéb	  gáz	  -‐	  nitrogén	  
47.	   11	   egyéb	  gáz	  -‐	  szénmonoxid	  
48.	   12	   egyéb	  
49.	  

hálózati	  
hierarchiában	  
betöltött	  funkció	  

V_HALOFUNK	   CHAR(1)	  

1	   elosztó	  vezeték	  
50.	   2	   célvezeték	  
51.	   3	   fáklya	  vezeték	  
52.	   4	   kísérő	  hírközlő	  kábelek	  
53.	   5	   anód	  vezeték	  

54.	  
szállítás	  módja	  
(nyomás)	  	   V_NYOMAS	   NUMERIC(12,2)	   	  	   …bar	  

55.	  
anyag	   V_ANYAG	   CHAR(1)	  

1	   acél	  
56.	   2	   KPE	  
57.	   3	   üvegszál	  erősítésű	  műgyanta	  
58.	   méret	   V_MERET	   CHAR(6)	   	  	   DN25-‐DN1400-‐ig	  

59.	   SZ2	   Biztonsági	  
övezet	   Poligon	   méret	   MERET	   NUMERIC(12,2)	   	  	  

A	  leghosszabb	  
nyomvonalszakasszal	  
érintett	  ingatlanügyi	  
hatóságnál	  bejegyzett	  érték	  
figyelembe	  vételével	  

	  	  
	  
	  

meglévő/	  
	  
	  
	  

tervezett	  	  

60.	   SZ3	  
Szakaszoló	  
állomás	   Pont	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

	  
	  
	  

	  meglévő/	  
	  
	  
	  

tervezett	  	  

61.	   SZ4	   Fáklya	   Pont	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

7 	  	  
meglévő/	  

	  

f 	   	  
tervezett	  	  

62.	   SZ5	   Fáklyakert	   Pont	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

A 	  	  
meglévő/	  

\ 	  	  
tervezett	  	  

63.	   SZ6	   Csőhíd	   Vonal	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

	  
	  	  

meglévő/	  
	  
	  
	  

tervezett	  

64.	   SZ7	   Szagló	   Pont	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
+ 	   

meglévő/	  

! 	  	  
tervezett	  

	  

átlátszóság	  80% 

átlátszóság	  80% 
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	  	   A	   B	   C	   D	   E	   F	   G	   H	   I	   J	  

1.	   Réteg	   	  	   Attribútum	  adatok	   Jelkulcs	  

2.	  
Objektum	  

kód	  
(OBJKOD)	  

Objektum	  típus	  
Objektum	  

megjelenése	  

Típus-‐
specifikus	  

tulajdonságok	  
Oszlopnév	   Adattípus	   Értékkészlet	  

objektum	  
megjelenítés	  

módja	  

objektum	  
alapszíne	  

65.	   SZ8	   Irányjelző	   Pont	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  

	  	  
	  
	  

meglévő/	  
	  
	  
	  

tervezett	  

	  	  	  
SÁRGA	  

HTML:FFFF00	  
R:255	  G:255	  B:0	  

66.	   SZ9	   Kotrást	  tiltó	  tábla	   Pont	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

	  

	  u 	   	  	  meglévő/	  

	  u 	   	  
tervezett	  	  

67.	   SZ10	   Nyomásszabályozó	   Pont	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

	  
	  

meglévő/	  
	  
	  

tervezett	  	  

68.	  

SZ11	   Védőcső	   Vonal	  

Méret	   MERET	   NUMERIC(12,2)	   	  	   	  	   	  
	  
	  
	  

	  meglévő/	  
	  
	  
	  

tervezett	  	  

69.	  

Anyag	   ANYAG	   CHAR(1)	  

1	   fém	  

70.	   2	   KPE	  

71.	  
3	  

acél	  

72.	   4	   egyéb	  

73.	   SZ12	   Elzáró	  szelvény	   Pont	   Méret	   MERET	   NUMERIC(12,2)	  

	  	  

	  	  

	  	  
	  

meglévő/	  
	  
	  

tervezett	  

74.	   SZ13	   Anódágy	   Pont	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

	  	  
	  

	  meglévő/	  
	  
	  

tervezett	  

75.	   SZ14	   Katódállomás	   Pont	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

	  	  
	  
	  

meglévő/	  
	  
	  

tervezett	  

76.	   SZ15	   Potenciálmérőhely	   Pont	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
D 	  	  
meglévő/	  

C 	  	  
tervezett	  
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3.	   Távhő-‐hálózatok	  publikálandó	  objektumtípusai	  és	  tulajdonságaik	  
	  
	  	   A	   B	   C	   D	   E	   F	   G	   H	   I	   J	  

1.	   Réteg	   	  	   Attribútum	  adatok	   Jelkulcs	  

2.	  
Objektum	  

kód	  
(OBJKOD)	  

Objektum	  
típus	  

Objektum	  
megjelenése	  

Típus-‐specifikus	  
tulajdonságok	  

Oszlopnév	   Adattípus	   Értékkészlet	  
objektum	  

megjelenítés	  
módja	  

objektum	  
alapszíne	  

3.	  

	  	  

Objektum	  
adat	   	  	   objektum	  

azonosító	   O_AZON	   CHAR(100)	   	  	   szakasz	  egyedi	  azonosítója	  

minden	  objektumhoz	  kötött	  
alapinformáció	  

4.	  

Metaadat	   	  	  

adat	  neve	   M_ADATNEV	   CHAR(100)	   	  	   közműhálózat	  vonatkozó	  elemének	  
megnevezése	  

5.	   szolgáltató	   M_SZOLG	   CHAR(100)	   	  	   e-‐közmű	  adatszolgáltató	  neve	  

6.	   adat	  létrejöttének	  
dátuma	   M_LETDATUM	   CHAR(8)	   	  	  

vezeték	  bemérésének	  vagy	  
térinformatikai	  adatának	  
létrejöttének	  időpontja,	  ISO	  8601	  
szabvány	  szerint	  (ÉÉÉÉHHNN)	  

7.	   adat	  vonatkozási	  
dátuma	   M_VONDATUM	   CHAR(8)	   	  	   vezeték	  megvalósulási	  időpontja	  

8.	   méretarány	  (1:xy)	   M_MA	   NUMERIC(10,0)	   	  	   	  	  
9.	  

adatelőállítás	  	  
módja	   M_ADATEMOD	   CHAR(1)	  

1	   nyíltárkos	  bemérés	  
10.	   2	   utólagos	  méréssel	  közvetlenül	  

11.	   3	  
meglévő	  állományból	  
szerkesztéssel,	  utólagos	  beméréssel	  
korrigált	  

12.	   4	  
meglévő	  állományból	  
szerkesztéssel	  

13.	  
adatszolgáltatási	  
szint	   M_SZINT	   CHAR(1)	  

1	   tájékoztatási	  
14.	   2	   kivitelezési	  
15.	   3	   tervezési	  
16.	  

vetület	   M_VETULET	   CHAR(1)	  
1	   EOV	  

17.	   2	   EOV-‐ba	  konvertált	  

18.	  

Alapadat	   	  	  

használat	  
szüneteltetése	  	   A_HASZSZUN	   CHAR(1)	   X	   1=igen,	  0=nem	  

19.	   tervezett	   A_TERV	   CHAR(1)	   X	   1=igen,	  0=nem	  

20.	   megszűnés	  dátuma	   A_MEGSZDAT	   CHAR(8)	   	  	   ISO	  8601	  szabvány	  szerint	  
(ÉÉÉÉHHNN)	  

21.	   üzemeltető	  neve	   A_UZEMNEV	   CHAR(100)	   	  	   	  	  

22.	   üzemeltető	  
azonosítója	   A_UZEMASZ	   CHAR(13)	   	  	   adószám	  

23.	  
üzemeltető	  típusa	   A_UZEMTIP	   CHAR(1)	  

1	   állam	  
24.	   2	   önkormányzat	  
25.	   3	   gazdasági	  társaság	  

26.	   tulajdonos	  [1…n]	  
neve	   A_TULNEV[1..n]	   CHAR(100)	   	  	   	  	  

27.	   tulajdonos	  [1..n]	  
azonosítója	   A_TULASZ[1..n]	   CHAR(13)	   	  	   adószám	  

28.	  
tulajdonos	  [1..n]	  
típusa	   A_TULTIP[1..n]	   CHAR(1)	  

1	   állam	  
29.	   2	   önkormányzat	  
30.	   3	   gazdasági	  társaság	  

31.	  
tulajdonos	  [1..n]	  
tulajdoni	  hányada	  
(%)	  

A_TULH[1..n]	   NUMERIC(6,2)	   	  	   (Szabály:	  SUM(A_TULH[1..n])=100)	  

32.	  
szolgáltatói	  
engedélyes	  	  [1..n]	  
neve	  

A_ENGNEV[1…n]	   CHAR(100)	   	  	   	  	  

33.	  
szolgáltatói	  
engedélyes	  	  [1..n]	  
azonosítója	  

A_ENGASZ[1…n]	   CHAR(13)	   	  	   adószám	  

34.	  
szakasz	  
kezdőmagassága	  
(m)	  

A_KEZDMAG	   NUMERIC(12,2)	   	  	   abszolút	  magasság,	  Balti	  
tengerszint	  felett	  

csak	  a	  vezetékhez	  kötött	  
alapinformáció	  35.	   szakasz	  

végmagassága	  (m)	   A_VEGMAG	   NUMERIC(12,2)	   	  	   abszolút	  magasság,	  Balti	  
tengerszint	  felett	  

36.	   vezetékszakasz	  
hossza	  (m)	   A_VEZHOSSZ	   NUMERIC(12,2)	   	  	   	  	  
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	  	   A	   B	   C	   D	   E	   F	   G	   H	   I	   J	  

1.	   Réteg	   	  	   Attribútum	  adatok	   Jelkulcs	  

2.	  

Objektu
m	  kód	  

(OBJKO
D)	  

Objektum	  típus	  
Objektum	  

megjelenés
e	  

Típus-‐specifikus	  
tulajdonságok	   Oszlopnév	   Adattípus	   Értékkészlet	  

objektum	  
megjelenítés	  módja	   objektum	  alapszíne	  

37.	  

TH1	   Vezeték	   Vonal	  

szállított	  közeg	   V_SZALLKOZ	   CHAR(1)	  
1	   meleg	  víz	  

meglévő/	  
	  
	  

tervezett	  

LILA	  (viola)	  
HTML:EE82EE	  

R:238	  G:130	  B:238	  

38.	   2	   forró	  víz	  
39.	   3	   gőz	  
40.	   elhelyezkedés	  módja,	  

jellege	   V_ELHMOD	   CHAR(1)	  
1	   föld	  felett	  

41.	   2	   föld	  alatt	  
42.	  

szállítás	  módja	  (nyomás)	  	   V_SZALLMO
D	   CHAR(1)	  

1	   6	  bár	  
43.	   2	   10	  bár	  
44.	   3	   16	  bár	  
45.	   4	   25	  bár	  
46.	   5	   40	  bár	  

47.	   méret	   V_MERET	   NUMERIC(12,
2)	   	  	   	  	  

48.	  

anyag	   V_ANYAG	   CHAR(1)	  

1	   acél	  
49.	   2	   vas	  	  
50.	   3	   gömbvas	  
51.	   4	   műanyag	  

52.	   5	   egyéb	  

53.	  

TH2	   Tartószerkezet	   Pont	  

Jelleg	   JELLEG	   CHAR(1)	  

1	   bak	   	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

meglévő/	  
	  
	  

tervezett	  

54.	   2	   oszlop	  
55.	   3	   pillér	  
56.	   4	   falikar	  
57.	   5	   egyéb	  
58.	  

Anyag	   ANYAG	   CHAR(1)	  

1	   vas	  
59.	   2	   acél	  
60.	   3	   beton	  

61.	   4	   vasbeton	  	  

62.	   TH3	   Akna	   Pont	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

	  
	  

meglévő/	  	  
	  
	  

tervezett	  

63.	   TH4	   Hőbázis	  (erőmű)	   Pont	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
k 	  	  

meglévő/	  

Ö 	  	  
tervezett	  

64.	   TH5	   Biztonsági	  övezet	   Poligon	   méret	   MERET	   NUMERIC(12,
2)	   	  	  

	  	  

	  
	  
	  

meglévő/	  
	  
	  
	  

tervezett	  

	  
	  

átlátszóság	  80% 

átlátszóság	  80% 
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4. Villamos-hálózatok publikálandó objektumtípusai és tulajdonságaik 
	  
	  	   A	   B	   C	   D	   E	   F	   G	   H	   I	   J	  

1.	   Réteg	   	  	   Attribútum	  adatok	   Jelkulcs	  

2.	  
Objektum	  

kód	  
(OBJKOD)	  

Objektum	  
típus	  

Objektum	  
megjelenése	  

Típus-‐specifikus	  
tulajdonságok	   Oszlopnév	   Adattípus	   Értékkészlet	  

objektum	  
megjelenítés	  

módja	  

objektum	  
alapszíne	  

3.	  

	  	  

Objektum	  
adat	   	  	  

objektum	  
azonosító	   O_AZON	   CHAR(100)	   	  	   szakasz	  egyedi	  azonosítója	  

minden	  objektumhoz	  kötött	  
alapinformáció	  

4.	  

Metaadat	   	  	  

adat	  neve	   M_ADATNEV	   CHAR(100)	   	  	   közműhálózat	  vonatkozó	  elemének	  
megnevezése	  

5.	   szolgáltató	   M_SZOLG	   CHAR(100)	   	  	   e-‐közmű	  adatszolgáltató	  neve	  

6.	  
adat	  létrejöttének	  
dátuma	   M_LETDATUM	   CHAR(8)	   	  	  

vezeték	  bemérésének	  vagy	  
térinformatikai	  adatának	  
létrejöttének	  időpontja,	  ISO	  8601	  
szabvány	  szerint	  (ÉÉÉÉHHNN)	  

7.	   adat	  vonatkozási	  
dátuma	  

M_VONDATUM	   CHAR(8)	   	  	   vezeték	  megvalósulási	  időpontja	  

8.	   méretarány	  (1:xy)	   M_MA	   NUMERIC(10,0)	   	  	   	  	  
9.	  

adatelőállítás	  	  
módja	   M_ADATEMOD	   CHAR(1)	  

1	   nyíltárkos	  bemérés	  
10.	   2	   utólagos	  méréssel	  közvetlenül	  

11.	   3	  
meglévő	  állományból	  
szerkesztéssel,	  utólagos	  beméréssel	  
korrigált	  

12.	   4	   meglévő	  állományból	  
szerkesztéssel	  

13.	  
adatszolgáltatási	  
szint	   M_SZINT	   CHAR(1)	  

1	   tájékoztatási	  
14.	   2	   kivitelezési	  
15.	   3	   tervezési	  
16.	  

vetület	   M_VETULET	   CHAR(1)	  
1	   EOV	  

17.	   2	   EOV-‐ba	  konvertált	  

18.	  

Alapadat	   	  	  

használat	  
szüneteltetése	  	   A_HASZSZUN	   CHAR(1)	   X	   1=igen,	  0=nem	  

19.	   tervezett	   A_TERV	   CHAR(1)	   X	   1=igen,	  0=nem	  

20.	   megszűnés	  dátuma	   A_MEGSZDAT	   CHAR(8)	   	  	   ISO	  8601	  szabvány	  szerint	  
(ÉÉÉÉHHNN)	  

21.	   üzemeltető	  neve	   A_UZEMNEV	   CHAR(100)	   	  	   	  	  

22.	  
üzemeltető	  
azonosítója	   A_UZEMASZ	   CHAR(13)	   	  	   adószám	  

23.	  
üzemeltető	  típusa	   A_UZEMTIP	   CHAR(1)	  

1	   állam	  
24.	   2	   önkormányzat	  
25.	   3	   gazdasági	  társaság	  

26.	   tulajdonos	  [1…n]	  
neve	  

A_TULNEV[1..n]	   CHAR(100)	   	  	   	  	  

27.	  
tulajdonos	  [1..n]	  
azonosítója	   A_TULASZ[1..n]	   CHAR(13)	   	  	   adószám	  

28.	  
tulajdonos	  [1..n]	  
típusa	   A_TULTIP[1..n]	   CHAR(1)	  

1	   állam	  
29.	   2	   önkormányzat	  
30.	   3	   gazdasági	  társaság	  

31.	  
tulajdonos	  [1..n]	  
tulajdoni	  hányada	  
(%)	  

A_TULH[1..n]	   NUMERIC(6,2)	   	  	   (Szabály:	  SUM(A_TULH[1..n])=100)	  

32.	  
szolgáltatói	  
engedélyes	  	  [1..n]	  
neve	  

A_ENGNEV[1…n]	   CHAR(100)	   	  	   	  	  

33.	  
szolgáltatói	  
engedélyes	  	  [1..n]	  
azonosítója	  

A_ENGASZ[1…n]	   CHAR(13)	   	  	   adószám	  

34.	  
szakasz	  
kezdőmagassága	  
(m)	  

A_KEZDMAG	   NUMERIC(12,2)	   	  	   abszolút	  magasság,	  Balti	  
tengerszint	  felett	  

csak	  a	  vezetékhez	  kötött	  
alapinformáció	  35.	   szakasz	  

végmagassága	  (m)	  
A_VEGMAG	   NUMERIC(12,2)	   	  	   abszolút	  magasság,	  Balti	  

tengerszint	  felett	  

36.	  
vezetékszakasz	  
hossza	  (m)	   A_VEZHOSSZ	   NUMERIC(12,2)	   	  	   	  	  
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	  	   A	   B	   C	   D	   E	   F	   G	   H	   I	   J	  

1.	   Réteg	   	  	   Attribútum	  adatok	   Jelkulcs	  

2.	  
Objektum	  

kód	  
(OBJKOD)	  

Objektum	  
típus	  

Objektum	  
megjelenése	  

Típus-‐specifikus	  tulajdonságok	   Oszlopnév	   Adattípus	   Értékkészlet	  
objektum	  

megjelenítés	  
módja	  

objektum	  
alapszíne	  

37.	  

EL1	   Vezeték	   Vonal	  

hálózati	  hierarchiában	  betöltött	  
funkció	  

V_HALOFUNK	   CHAR(1)	  

1	   átviteli	   	  
	  
	  
	  
	  

	  
meglévő/	  

	  
tervezett	  

PIROS	  
HTML:FF0000	  
R:255	  G:0	  B:0	  

38.	   2	   elosztó	  
39.	   3	   közvetlen	  
40.	   4	   termelői	  
41.	   5	   magáncélú	  
42.	   6	   közvilágítás	  
43.	  

elhelyezkedés	  módja,	  jellege	   V_ELHMOD	   CHAR(1)	  
1	   szabadvezeték	  

44.	   2	   földkábel	  
45.	  

szállítás	  módja	  
(feszültségszint)	   V_SZALLMOD	   CHAR(1)	  

1	   KÖF	  
46.	   2	   KIF	  
47.	   3	   NAF	  

48.	  

EL2	   Tartószerk
ezet	  

Pont	   Anyag	   ANYAG	   CHAR(1)	  

1	   fém	   	  	  
	  

meglévő/	  
	  
	  

tervezett	  

49.	   2	   beton	  

50.	   3	   egyéb	  

51.	   EL3	   Biztonsági	  
övezet	   Poligon	   Méret	   MERET	   	  	   	  	   	  	  

	  
	  
	  

meglévő/	  
	  
	  

tervezett	  
52.	  

EL4	  

Átalakító	  
és	  elosztó	  
berendezé

sek	  

Pont	  

Berendezés	  típusa,	  funkciója	   FUNKCIO	   CHAR(100)	   	  	   	  	   	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  meglévő/	  
	  
	  

tervezett	  

53.	  

Hálózat	  típusa	   HALOTIP	   CHAR(1)	  

1	   átviteli	  
54.	   2	   elosztó	  
55.	   3	   közvetlen	  
56.	   4	   termelői	  
57.	   5	   magáncélú	  
58.	   6	   közvilágítási	  
59.	  

Feszültség/feszültség	   FESZULTSEG	   CHAR(1)	  

1	   NAF/KÖF	  
60.	   2	   KÖF/KÖF	  
61.	   3	   KÖF/KIF	  
62.	   4	   KIF/KIF	  
63.	  

Elhelyezési	  mód	   ELHMOD	   CHAR(1)	  
1	   tartószerkezeten	  

64.	   2	  
nem	  
tartószerkezeten	  

65.	   Tartószerkezet	  típusa	   TARTTIP	   CHAR(100)	   	  	   	  	  

66.	  
EL5	  

KIF	  
csatlakozó	   Pont	   Jellege	   JELLEG	   CHAR(1)	  

1	   légvezetés	  
	  

meglévő/	  
	  

tervezett	  67.	   2	   földkábel	  

68.	  

EL6	  
Saját	  célú	  
informatik
ai	  hálózat	  

Vonal	  

Jellege	   JELLEG	   CHAR(1)	  
1	   fém	  vezetőszálas	   	  

	  
meglévő/	  

	  
tervezett	  

69.	   2	   optikai	  
70.	  

Elhelyezkedés	  módja	   ELHMOD	   CHAR(1)	  
1	   légvezetés	  

71.	   2	   földkábel	  
72.	   Szerkezete	   SZERKEZET	   CHAR(100)	   	  	   	  	  

73.	  

EL7	  

Saját	  célú	  
informatik
ai	  hálózati	  
berendezé

sek	  

Pont	   Közterületi	  elhelyezkedés	   ELHMOD	   CHAR(1)	  

1	   szekrény	   	  	  
	  

meglévő/	  
	  
	  

tervezett	  

74.	   2	   épület	  

75.	   3	   építmény	  

76.	   EL8	   Kandelábe
r	   Pont	   Anyaga	   KANYAG	   CHAR(100)	   	  	   	  	  

	  	  
meglévő/	  

	  
tervezett	  

77.	   EL9	   Lámpatest	   Pont	   Típusa	   LTIPUS	   CHAR(100)	   	  	   	  	  

	  
	  	  

meglévő/	  
	  

tervezett	  

78.	   EL10	  
Elektromo
s	  autó	  
töltő	  	  

Pont	   Jellege	   JELLEG	   CHAR(1)	  

1	   villám	  töltő	   	  
	  

meglévő/	  
	  

tervezett	  

2	   gyors	  töltő	  

3	   normál	  töltő	  

	  

átlátszóság:	  80% 

átlátszóság::	  80% 

X 
x 
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5. Vízellátási szakág publikálandó objektumtípusai és tulajdonságaik 
	  
	  	   A	   B	   C	   D	   E	   F	   G	   H	   I	   J	  

1.	   Réteg	   	  	   Attribútum	  adatok	   Jelkulcs	  

2.	  
Objektum	  

kód	  
(OBJKOD)	  

Objektum	  
típus	  

Objektum	  
megjelenése	  

Típus-‐specifikus	  
tulajdonságok	   Oszlopnév	   Adattípus	   Értékkészlet	  

objektum	  
megjelenítés	  

módja	  

objektum	  
alapszíne	  

3.	  

	  	  

Objektum	  
adat	   	  	  

objektum	  
azonosító	   O_AZON	   CHAR(100)	   	  	   szakasz	  egyedi	  azonosítója	  

minden	  objektumhoz	  kötött	  
alapinformáció	  

4.	  

Metaadat	   	  	  

adat	  neve	   M_ADATNEV	   CHAR(100)	   	  	   közműhálózat	  vonatkozó	  elemének	  
megnevezése	  

5.	   szolgáltató	   M_SZOLG	   CHAR(100)	   	  	   e-‐közmű	  adatszolgáltató	  neve	  

6.	  
adat	  létrejöttének	  
dátuma	   M_LETDATUM	   CHAR(8)	   	  	  

vezeték	  bemérésének	  vagy	  
térinformatikai	  adatának	  
létrejöttének	  időpontja,	  ISO	  8601	  
szabvány	  szerint	  (ÉÉÉÉHHNN)	  

7.	   adat	  vonatkozási	  
dátuma	  

M_VONDATUM	   CHAR(8)	   	  	   vezeték	  megvalósulási	  időpontja	  

8.	   méretarány	  (1:xy)	   M_MA	   NUMERIC(10,0)	   	  	   	  	  
9.	  

adatelőállítás	  	  
módja	   M_ADATEMOD	   CHAR(1)	  

1	   nyíltárkos	  bemérés	  
10.	   2	   utólagos	  méréssel	  közvetlenül	  

11.	   3	  
meglévő	  állományból	  
szerkesztéssel,	  utólagos	  beméréssel	  
korrigált	  

12.	   4	   meglévő	  állományból	  
szerkesztéssel	  

13.	  
adatszolgáltatási	  
szint	   M_SZINT	   CHAR(1)	  

1	   tájékoztatási	  
14.	   2	   kivitelezési	  
15.	   3	   tervezési	  
16.	  

vetület	   M_VETULET	   CHAR(1)	  
1	   EOV	  

17.	   2	   EOV-‐ba	  konvertált	  

18.	  

Alapadat	   	  	  

használat	  
szüneteltetése	  	   A_HASZSZUN	   CHAR(1)	   X	   1=igen,	  0=nem	  

19.	   tervezett	   A_TERV	   CHAR(1)	   X	   1=igen,	  0=nem	  

20.	   megszűnés	  dátuma	   A_MEGSZDAT	   CHAR(8)	   	  	   ISO	  8601	  szabvány	  szerint	  
(ÉÉÉÉHHNN)	  

21.	   üzemeltető	  neve	   A_UZEMNEV	   CHAR(100)	   	  	   	  	  

22.	  
üzemeltető	  
azonosítója	   A_UZEMASZ	   CHAR(13)	   	  	   adószám	  

23.	  
üzemeltető	  típusa	   A_UZEMTIP	   CHAR(1)	  

1	   állam	  
24.	   2	   önkormányzat	  
25.	   3	   gazdasági	  társaság	  

26.	   tulajdonos	  [1…n]	  
neve	  

A_TULNEV[1..n]	   CHAR(100)	   	  	   	  	  

27.	  
tulajdonos	  [1..n]	  
azonosítója	   A_TULASZ[1..n]	   CHAR(13)	   	  	   adószám	  

28.	  
tulajdonos	  [1..n]	  
típusa	   A_TULTIP[1..n]	   CHAR(1)	  

1	   állam	  
29.	   2	   önkormányzat	  
30.	   3	   gazdasági	  társaság	  

31.	  
tulajdonos	  [1..n]	  
tulajdoni	  hányada	  
(%)	  

A_TULH[1..n]	   NUMERIC(6,2)	   	  	   (Szabály:	  SUM(A_TULH[1..n])=100)	  

32.	  
szolgáltatói	  
engedélyes	  	  [1..n]	  
neve	  

A_ENGNEV[1…n]	   CHAR(100)	   	  	   	  	  

33.	  
szolgáltatói	  
engedélyes	  	  [1..n]	  
azonosítója	  

A_ENGASZ[1…n]	   CHAR(13)	   	  	   adószám	  

34.	  
szakasz	  
kezdőmagassága	  
(m)	  

A_KEZDMAG	   NUMERIC(12,2)	   	  	   abszolút	  magasság,	  Balti	  
tengerszint	  felett	  

csak	  a	  vezetékhez	  kötött	  
alapinformáció	  35.	   szakasz	  

végmagassága	  (m)	  
A_VEGMAG	   NUMERIC(12,2)	   	  	   abszolút	  magasság,	  Balti	  

tengerszint	  felett	  

36.	  
vezetékszakasz	  
hossza	  (m)	   A_VEZHOSSZ	   NUMERIC(12,2)	   	  	   	  	  
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	  	   A	   B	   C	   D	   E	   F	   G	   H	   I	   J	  

1.	   Réteg	   	  	   Attribútum	  adatok	   Jelkulcs	  

2.	  
Objektum	  

kód	  
(OBJKOD)	  

Objektum	  típus	   Objektum	  
megjelenése	  

Típus-‐specifikus	  
tulajdonságok	  

Oszlopnév	   Adattípus	   Értékkészlet	  
objektum	  

megjelenítés	  
módja	  

objektum	  
alapszíne	  

37.	  

VI1	   Vezeték	   Vonal	  

szállított	  közeg	   V_SZALLKOZ	   CHAR(1)	  

1	   ivóvíz	   	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

meglévő/	  
	  
	  

tervezett	  

KÉK	  
HTML:0000FF	  
R:0	  G:0	  B:255	  

38.	   2	   ipari	  víz	  
39.	   3	   nyersvíz	  
40.	   4	   termálvíz	  
41.	   5	   tűzoltó	  víz	  

42.	   6	   öntöző	  víz	  
(locsoló	  víz)	  

43.	  

hálózati	  
hierarchiában	  
betöltött	  funkció	  

V_HALOFUNK	   CHAR(1)	  

1	   bekötővezeték	  
44.	   2	   elosztóvezeték	  
45.	   3	   gerincvezeték	  
46.	   4	   főnyomó	  vezeték	  
47.	   5	   távvezeték	  
48.	   6	   ürítő	  vezeték	  

49.	   7	  
gyűjtővezeték	  
(kutakhoz)	  

50.	  
szállítás	  módja	   V_SZALLMOD	   CHAR(1)	  

1	   gravitációs	  
51.	   2	   nyomás	  alatti	  
52.	  

anyag	   V_ANYAG	   CHAR(1)	  

1	   fém	  
53.	   2	   acél	  
54.	   3	   műanyag	  
55.	   4	   beton	  
56.	   5	   egyéb	  
57.	  

szelvény	  alak	  
megnevezés	   V_ALAK	   CHAR(1)	  

1	   kör	  
58.	   2	   tojás	  
59.	   3	   egyéb	  
60.	   vízszintes	  kiterjedés	   V_VIZSZ	   NUMERIC(12,2)	   	  	   	  	  
61.	   függőleges	  kiterjedés	   V_FUGG	   NUMERIC(12,2)	   	  	   	  	  
62.	  

VI2	   Védőcső	   Vonal	  

anyag	   ANYAG	   CHAR(1)	  

1	   fém	   	  
	  
	  
	  

	  meglévő/	  
	  
	  

tervezett	  

63.	   2	   acél	  
64.	   3	   műanyag	  
65.	   4	   beton	  
66.	   5	   egyéb	  
67.	  

szelvény	  alak	  
megnevezés	   ALAK	   CHAR(1)	  

1	   kör	  
68.	   2	   tojás	  
69.	   3	   egyéb	  
70.	   vízszintes	  kiterjedés	   VKITERJ	   NUMERIC(12,2)	   	  	   	  	  
71.	   függőleges	  kiterjedés	   FKITERJ	   NUMERIC(12,2)	   	  	   	  	  
72.	  

VI3	   Csőátvezetés	   Pont	  
anyag	   ANYAG	   CHAR(1)	  

1	   fém	   	  	  
	  

meglévő/	  
	  
	  

tervezett	  

73.	   2	   acél	  
74.	   3	   műanyag	  
75.	   4	   beton	  
76.	   5	   egyéb	  
77.	   szerkezet	  típus	   SZERKTIP	   CHAR(100)	   	  	   	  	  
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	  	   A	   B	   C	   D	   E	   F	   G	   H	   I	   J	  

1.	   Réteg	   	  	   Attribútum	  adatok	   Jelkulcs	  

2.	  
Objektum	  

kód	  
(OBJKOD)	  

Objektum	  típus	   Objektum	  
megjelenése	  

Típus-‐
specifikus	  

tulajdonságok	  
Oszlopnév	   Adattípus	   Értékkészlet	   objektum	  

megjelenítés	  módja	  
objektum	  
alapszíne	  

78.	  

VI4	   Műtárgy	   Pont	   Típus	   TIPUS	   CHAR(2)	  

1	   Akna	   	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  meglévő/	  
	  
	  
	  

tervezett	  

KÉK	  
HTML:0000FF	  
R:0	  G:0	  B:255	  

79.	   2	   Ivókút	  

80.	   3	   Kút	  

81.	   4	   Medence	  

82.	   5	   Szökőkút	  

83.	   6	   Ürítő	  

84.	   7	   Bújtató	  

85.	   8	   Technológiai	  épület	  

86.	   9	   Vízkivételi	  mű	  

87.	   10	   Víztisztító	  mű	  

88.	   11	   Víztorony	  

89.	  

VI5	   Szerelvény	   Pont	   Típus	   TIPUS	   CHAR(2)	  

1	   Elzáró	  szerkezet	   	  
	  
	  
	  

meglévő/	  
	  
	  

tervezett	  

90.	   2	   Közkifolyó	  

91.	   3	   Légtelenítő	  	  

92.	   4	   Locsoló	  csap	  

93.	   5	   Nyomásszabályozó	  

94.	   6	   Tűzcsap,	  föld	  alatti	  

95.	   7	   Tűzcsap,	  föld	  feletti	  

96.	   VI6	   Biztonsági	  övezet	   Poligon	   méret	   MERET	   NUMERIC(12,2)	   	  	  

	  	  

	  
	  
	  
	  

meglévő/	  
	  
	  

tervezett	  

	  
	  

 átlátszóság	  80% 

 átlátszóság	  80% 
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6. Vízelvezetési szakág publikálandó objektumtípusai és tulajdonságaik 
	  	   A	   B	   C	   D	   E	   F	   G	   H	   I	   J	  

1.	   Réteg	   	  	   Attribútum	  adatok	   Jelkulcs	  

2.	  
Objektum	  

kód	  
(OBJKOD)	  

Objektum	  
típus	  

Objektum	  
megjelenése	  

Típus-‐specifikus	  
tulajdonságok	  

Oszlopnév	   Adattípus	   Értékkészlet	  
objektum	  

megjelenítés	  
módja	  

objektum	  
alapszíne	  

3.	  

	  	  

Objektum	  
adat	  

	  	   objektum	  
azonosító	  

O_AZON	   CHAR(100)	   	  	   szakasz	  egyedi	  azonosítója	  

minden	  objektumhoz	  kötött	  
alapinformáció	  

4.	  

Metaadat	   	  	  

adat	  neve	   M_ADATNEV	   CHAR(100)	   	  	   közműhálózat	  vonatkozó	  elemének	  
megnevezése	  

5.	   szolgáltató	   M_SZOLG	   CHAR(100)	   	  	   e-‐közmű	  adatszolgáltató	  neve	  

6.	   adat	  létrejöttének	  
dátuma	  

M_LETDATUM	   CHAR(8)	   	  	  

vezeték	  bemérésének	  vagy	  
térinformatikai	  adatának	  
létrejöttének	  időpontja,	  ISO	  8601	  
szabvány	  szerint	  (ÉÉÉÉHHNN)	  

7.	   adat	  vonatkozási	  
dátuma	   M_VONDATUM	   CHAR(8)	   	  	   vezeték	  megvalósulási	  időpontja	  

8.	   méretarány	  (1:xy)	   M_MA	   NUMERIC(10,0)	   	  	   	  	  
9.	  

adatelőállítás	  	  
módja	  

M_ADATEMOD	   CHAR(1)	  

1	   nyíltárkos	  bemérés	  
10.	   2	   utólagos	  méréssel	  közvetlenül	  

11.	   3	  
meglévő	  állományból	  
szerkesztéssel,	  utólagos	  beméréssel	  
korrigált	  

12.	   4	   meglévő	  állományból	  
szerkesztéssel	  

13.	  
adatszolgáltatási	  
szint	  

M_SZINT	   CHAR(1)	  
1	   tájékoztatási	  

14.	   2	   kivitelezési	  
15.	   3	   tervezési	  
16.	  

vetület	   M_VETULET	   CHAR(1)	  
1	   EOV	  

17.	   2	   EOV-‐ba	  konvertált	  

18.	  

Alapadat	   	  	  

használat	  
szüneteltetése	  	   A_HASZSZUN	   CHAR(1)	   X	   1=igen,	  0=nem	  

19.	   tervezett	   A_TERV	   CHAR(1)	   X	   1=igen,	  0=nem	  

20.	   megszűnés	  dátuma	   A_MEGSZDAT	   CHAR(8)	   	  	   ISO	  8601	  szabvány	  szerint	  
(ÉÉÉÉHHNN)	  

21.	   üzemeltető	  neve	   A_UZEMNEV	   CHAR(100)	   	  	   	  	  

22.	   üzemeltető	  
azonosítója	   A_UZEMASZ	   CHAR(13)	   	  	   adószám	  

23.	  
üzemeltető	  típusa	   A_UZEMTIP	   CHAR(1)	  

1	   állam	  
24.	   2	   önkormányzat	  
25.	   3	   gazdasági	  társaság	  

26.	   tulajdonos	  [1…n]	  
neve	   A_TULNEV[1..n]	   CHAR(100)	   	  	   	  	  

27.	   tulajdonos	  [1..n]	  
azonosítója	  

A_TULASZ[1..n]	   CHAR(13)	   	  	   adószám	  

28.	  
tulajdonos	  [1..n]	  
típusa	   A_TULTIP[1..n]	   CHAR(1)	  

1	   állam	  
29.	   2	   önkormányzat	  
30.	   3	   gazdasági	  társaság	  

31.	  
tulajdonos	  [1..n]	  
tulajdoni	  hányada	  
(%)	  

A_TULH[1..n]	   NUMERIC(6,2)	   	  	   (Szabály:	  SUM(A_TULH[1..n])=100)	  

32.	  
szolgáltatói	  
engedélyes	  	  [1..n]	  
neve	  

A_ENGNEV[1…n]	   CHAR(100)	   	  	   	  	  

33.	  
szolgáltatói	  
engedélyes	  	  [1..n]	  
azonosítója	  

A_ENGASZ[1…n]	   CHAR(13)	   	  	   adószám	  

34.	  
szakasz	  
kezdőmagassága	  
(m)	  

A_KEZDMAG	   NUMERIC(12,2)	   	  	   abszolút	  magasság,	  Balti	  
tengerszint	  felett	  

csak	  a	  vezetékhez	  kötött	  
alapinformáció	  35.	   szakasz	  

végmagassága	  (m)	   A_VEGMAG	   NUMERIC(12,2)	   	  	   abszolút	  magasság,	  Balti	  
tengerszint	  felett	  

36.	   vezetékszakasz	  
hossza	  (m)	   A_VEZHOSSZ	   NUMERIC(12,2)	   	  	   	  	  
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	  	   A	   B	   C	   D	   E	   F	   G	   H	   I	   J	  

1.	   Réteg	   	  	   Attribútum	  adatok	   Jelkulcs	  

2.	  
Objektum	  

kód	  
(OBJKOD)	  

Objektum	  típus	   Objektum	  
megjelenése	  

Típus-‐
specifikus	  

tulajdonságok	  
Oszlopnév	   Adattípus	   Értékkészlet	  

objektum	  
megjelenítés	  

módja	  

objektum	  
alapszíne	  

37.	  

VE1	   Vezeték	   Vonal	  

szállított	  
közeg	  

V_SZALLKOZ	   CHAR(1)	  

1	   települési	  szennyvíz	   	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

meglévő/	  
	  
	  

tervezett	  

BARNA	  
HTML:A52A2A	  
R:165	  G:42	  B:42	  	  

38.	   2	   ipari	  szennyvíz	  
39.	   3	   csapadékvíz	  

40.	   4	   egyesített	  (szenny-‐	  
és	  csapadékvíz)	  

41.	   5	   használt	  víz	  
42.	  

hálózati	  
hierarchiában	  
betöltött	  
funkció	  

V_HALOFUNK	   CHAR(1)	  

1	   bekötő	  
43.	   2	   gyűjtő	  
44.	   3	   szállítóvezeték	  

45.	   4	   tisztított	  szennyvíz	  
kivezetés	  

46.	  
szállítás	  
módja	   V_SZALLMOD	   CHAR(1)	  

1	   gravitációs	  
47.	   2	   nyomás	  alatti	  
48.	   3	   vákuumos	  
49.	  

anyag	   V_ANYAG	   CHAR(1)	  

1	   beton	  
50.	   2	   acél	  
51.	   3	   fém	  
52.	   4	   műanyag	  
53.	   5	   kőagyag	  
54.	   6	   egyéb	  
55.	  

szelvény	  alak	  
megnevezés	   V_ALAK	   CHAR(1)	  

1	   kör	  
56.	   2	   tojás	  
57.	   3	   egyéb	  

58.	   vízszintes	  
kiterjedés	  

V_VIZSZ	   NUMERIC(12,2)	  
	  	  

	  	  

59.	  
függőleges	  
kiterjedés	   V_FUGG	   NUMERIC(12,2)	   	  	   	  	  

60.	  

VE2	   Védőcső	   Vonal	  

anyag	   ANYAG	   CHAR(1)	  

1	   fém	   	  
	  
	  
	  
	  

meglévő/	  
	  
	  

tervezett	  

61.	   2	   acél	  
62.	   3	   műanyag	  
63.	   4	   beton	  
64.	   5	   egyéb	  
65.	  

szelvény	  alak	  
megnevezés	   ALAK	   CHAR(1)	  

1	   kör	  
66.	   2	   tojás	  
67.	   3	   egyéb	  

68.	   vízszintes	  
kiterjedés	   VKITERJ	   NUMERIC(12,2)	   	  	   	  	  

69.	   függőleges	  
kiterjedés	   FKITERJ	   NUMERIC(12,2)	   	  	  

	  	  

70.	  

VE3	   Csőátvezetés	   Pont	  

tartószerkezet	  
anyaga	   ANYAG	   CHAR(1)	  

1	   fém	   	  
	  
	  
	  

meglévő/	  
	  
	  

tervezett	  

71.	   2	   acél	  
72.	   3	   műanyag	  
73.	   4	   beton	  
74.	   5	   egyéb	  
75.	  

szerkezet	  
típus	   SZERKTIP	   CHAR(1)	  

1	   önhordó	  

76.	   2	  
csőhíd	  egy	  vezeték	  
részére	  

77.	   3	  
csőhíd	  több	  vezeték	  
részére	  
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	  	   A	   B	   C	   D	   E	   F	   G	   H	   I	   J	  

1.	   Réteg	   	  	   Attribútum	  adatok	   Jelkulcs	  

2.	  
Objektum	  

kód	  
(OBJKOD)	  

Objektum	  típus	   Objektum	  
megjelenése	  

Típus-‐
specifikus	  

tulajdonságok	  
Oszlopnév	   Adattípus	   Értékkészlet	   objektum	  

megjelenítés	  módja	  
objektum	  
alapszíne	  

78.	  

VE4	   Csőáteresz	   Vonal	  

anyag	   ANYAG	   CHAR(1)	  

1	   fém	   	  
	  
	  
	  
	  

meglévő/	  
	  
	  

tervezett	  

BARNA	  
HTML:A52A2A	  
R:165	  G:42	  

B:42	  

79.	   2	   acél	  
80.	   3	   műanyag	  
81.	   4	   beton	  
82.	   5	   egyéb	  
83.	  

szelvény	  alak	  
megnevezés	   ALAK	   CHAR(1)	  

1	   kör	  
84.	   2	   tojás	  
85.	   3	   egyéb	  

86.	   vízszintes	  
kiterjedés	  

VKITERJ	   NUMERIC(12,2)	   	  	   	  	  

87.	  
függőleges	  
kiterjedés	   HKITERJ	   NUMERIC(12,2)	   	  	   	  	  

88.	  

VE5	   Árok	   Vonal	  

jelleg	   JELLEG	   CHAR(1)	  
1	   folyóka	   	  

	  
meglévő/	  

	  
	  
	  

tervezett	  

89.	   2	   árok	  

90.	   burkolat	  
típusa	   BURKTIPUS	   CHAR(100)	   	  	   	  	  

91.	  
fedettség	   FEDETTSEG	   CHAR(1)	  

1	   igen	  

92.	   0	   nem	  

93.	  

VE6	   Műtárgy	   Pont	   Típus	   TIPUS	   CHAR(2)	  

1	   Akna	   	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  

meglévő/	  
	  
	  
	  

tervezett	  

94.	   2	   Átemelő	  
95.	   3	   Derítő	  
96.	   4	   Homokfogó	  
97.	   5	   Hordalékfogó	  
98.	   6	   Iszapfogó	  
99.	   7	   Olajfogó	  

100.	   8	   Zsírfogó	  
101.	   9	   Surrantó	  
102.	   10	   Tározó	  
103.	   11	   Ülepítő	  medence	  
104.	   12	   Vészkiömlő	  
105.	   13	   Víznyelő	  
106.	   14	   Zsilip	  
107.	   15	   Bújtató	  
108.	   16	   Tolózárakna	  
109.	   17	   Mérőakna	  
110.	   18	   Leürítő	  
111.	   19	   Légtelenítő	  

112.	   20	  
Szennyvíztisztító	  
telep	  

113.	  

VE7	   Közműpótló	  berendezés	   Pont	   Típus	   TIPUS	   CHAR(2)	  

1	   Zárt	  tároló	  	   	  
	  
	  
	  

meglévő/	  
	  
	  

tervezett	  

114.	   2	   Egyszerű	  
oldómedence	  

115.	   3	  
Bővített	  
oldómedence	  

116.	   4	  
Egyedi	  
szennyvízkezelő	  
berendezés	  	  

117.	   5	   Szűrő	  	  mező	  
118.	   6	   Szikkasztó	  rendszer	  

119.	   VE8	   Biztonsági	  övezet	   Poligon	   méret	   MERET	   NUMERIC(12,2)	   	  	  

	  	  

	  
	  
	  

meglévő/	  
	  
	  
	  
tervezett	  

	  
” 

	  

átlátszóság	  80% 

átlátszóság	  80% 
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A Kormány 370/2016. (XI. 29.) Korm. rendelete
a víziközmű ágazatot érintő európai uniós derogációkkal kapcsolatos kötelezettségek teljesítését elősegítő 
egyes Korm. rendeletek módosításáról

A Kormány a  nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és 
egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a) pontjában,
a 3. alcím tekintetében a  víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 74.  § (1)  bekezdés 24.  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az egészséges ivóvíz biztosításához szükséges egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási 
hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 
380/2012. (XII. 19.) Korm. rendelet módosítása

1. §  Az egészséges ivóvíz biztosításához szükséges egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági 
ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az  eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 380/2012. (XII. 19.) 
Korm. rendelet [a továbbiakban: 380/2012. (XII. 19.) Korm. rendelet] 3. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) E rendeletnek a víziközmű ágazatot érintő európai uniós derogációkkal kapcsolatos kötelezettségek teljesítését 
elősegítő egyes Korm. rendeletek módosításáról szóló 370/2016. (XI. 29.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr2.) 
megállapított rendelkezéseit a Módr2. hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”

2. §  A 380/2012. (XII. 19.) Korm. rendelet 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. A szennyvízelvezetési és -tisztítási beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek 
kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 29/2013. (II. 12.) Korm. rendelet módosítása

3. §  A szennyvízelvezetési és -tisztítási beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű 
üggyé nyilvánításáról szóló 29/2013. (II. 12.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 29/2013. (II. 12.) Korm. rendelet] 
a következő 9. §-sal egészül ki:
„9.  § E  rendeletnek a  víziközmű ágazatot érintő európai uniós derogációkkal kapcsolatos kötelezettségek 
teljesítését elősegítő egyes Korm. rendeletek módosításáról szóló 370/2016. (XI. 29.) Korm. rendelettel 
[a továbbiakban: 370/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet] megállapított rendelkezéseit a 370/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 
hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”

4. §  A 29/2013. (II. 12.) Korm. rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

3. A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról 
szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet módosítása

5. §  A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013.  
(II. 27.) Korm. rendelet a következő V. Fejezettel egészül ki:
„V. FEJEZET
A VÍZIKÖZMŰ TÉRKÉPI NYILVÁNTARTÁS KÖZHITELES ADATTARTALMA
52. § A víziközmű térképi nyilvántartás közhiteles adatállománya:
a) a közműves ivóvízellátás felületszerű, vonalszerű és pontszerű egységei közül:
aa) a vízkivételek,
ab) a vízkezelő létesítmények,
ac) a nyomásfokozók,
ad) a víztározók,
ae) az ivóvízhálózat vezetékei;
b) a közműves szennyvízelvezetés felületszerű, vonalszerű és pontszerű egységei közül:
ba) a szennyvíztisztító telep,
bb) az észlelő hálózat létesítményei,
bc) a szennyvízátemelő telep,
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bd) a vákuumgépházak,
be) a gravitációs szennyvízhálózat vezetékei,
bf ) a kényszeráramoltatású szennyvízhálózat vezetékei;
c) az egyéb víziközmű létesítmények felületszerű, vonalszerű és pontszerű egységei.”

4. Az egyes ivóvízminőségjavítási, szennyvízelvezetési és -tisztítási beruházásokkal összefüggő 
közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok 
kijelöléséről szóló 307/2014. (XII. 5.) Korm. rendelet módosítása

6. §  Az egyes ivóvízminőségjavítási, szennyvízelvezetési és -tisztítási beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági 
ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 307/2014. (XII. 5.) Korm. 
rendelet [a továbbiakban: 307/2014. (XII. 5.) Korm. rendelet] a következő 4. §-sal egészül ki:
„4. § E rendeletnek a víziközmű ágazatot érintő európai uniós derogációkkal kapcsolatos kötelezettségek teljesítését 
elősegítő egyes Korm. rendeletek módosításáról szóló 370/2016. (XI. 29.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) 
megállapított rendelkezéseit a Módr. hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”

7. §  A 307/2014. (XII. 5.) Korm. rendelet 2. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

5. A 2003. évi uniós csatlakozási szerződésben rögzített egyes derogációkkal kapcsolatos 
kötelezettségek teljesítésére irányuló egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek 
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 28/2016. (II. 25.)  
Korm. rendelet módosítása

8. §  A 2003. évi uniós csatlakozási szerződésben rögzített egyes derogációkkal kapcsolatos kötelezettségek teljesítésére 
irányuló egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt 
jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 28/2016. (II. 25.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 28/2016. (II. 25.) Korm. 
rendelet] a következő 5. §-sal egészül ki:
„5. § E rendeletnek a víziközmű ágazatot érintő európai uniós derogációkkal kapcsolatos kötelezettségek teljesítését 
elősegítő egyes Korm. rendeletek módosításáról szóló 370/2016. (XI. 29.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) 
megállapított rendelkezéseit a Módr. hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”

9. §  A 28/2016. (II. 25.) Korm. rendelet 1. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

6. Záró rendelkezések

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 370/2016. (XI. 29.) Korm. rendelethez

A 380/2012. (XII. 19.) Korm. rendelet 2.  melléklet 19.  pontja helyébe a  következő rendelkezés lép, és a  következő 
20. ponttal egészül ki:
„19. víziközmű-szolgáltatással összefüggő hatósági eljárások (víziközmű-szolgáltatói engedély kiadása, működési 
engedély kiadása, Gördülő Fejlesztési Terv jóváhagyása),
20. az 1–19. pontokban felsorolt ügyfajtákban kiadott hatósági döntések módosítására irányuló hatósági eljárások.”
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2. melléklet a 370/2016. (XI. 29.) Korm. rendelethez

A 29/2013. (II. 12.) Korm. rendelet 2. melléklete a következő 19. ponttal egészül ki:
(Az 1.  mellékletben foglalt beruházásokkal összefüggő kiemelt jelentőségű üggyé minősített közigazgatási hatósági 
eljárások:)
„19. víziközmű-szolgáltatással összefüggő hatósági eljárások (víziközmű-szolgáltatói engedély kiadása, működési 
engedély kiadása, Gördülő Fejlesztési Terv jóváhagyása),”
(továbbá a felsorolt ügyfajtákban kiadott hatósági döntések esetleges módosítására irányuló hatósági eljárások.)

3. melléklet a 370/2016. (XI. 29.) Korm. rendelethez

A 307/2014. (XII. 5.) Korm. rendelet 2.  melléklet 19.  pontja helyébe a  következő rendelkezés lép, és a  következő 
20. ponttal egészül ki:
(Az 1.  mellékletben foglalt beruházásokkal összefüggő, kiemelt jelentőségű üggyé minősített közigazgatási hatósági 
eljárások:)
„19. víziközmű-szolgáltatással összefüggő hatósági eljárások (víziközmű-szolgáltatói engedély kiadása, működési 
engedély kiadása, Gördülő Fejlesztési Terv jóváhagyása),
20. az 1–19. pontokban felsorolt ügyfajtákban kiadott hatósági döntések módosítására irányuló hatósági eljárások.”

4. melléklet a 370/2016. (XI. 29.) Korm. rendelethez

 1.  A 28/2016. (II. 25.) Korm. rendelet 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat a következő 49–54. sorral egészül ki:

(A) (B) (C)

(Felhívás azonosító jele) (Projekt megnevezése) (Támogatást igénylő neve) 

„

49. KEHOP-2.1.3.
Vértesacsa ivóvízminőség-javító 
program

Vértesacsa Község Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) 
Korm. rendelet szerint 

50. KEHOP-2.1.3.
Celldömölk 
ivóvízminőség-javító program

Celldömölk Város Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) 
Korm. rendelet szerint

51. KEHOP-2.1.3.
Zimány Ivóvízminőség-javító 
Program

Dunántúli Regionális Vízmű Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet 
szerint

52. KEHOP-2.1.4.
Mórahalom és Térsége 
Ivóvízminőség-javító program

Mórahalom és Térsége Ivóvízminőség-javító 
Önkormányzati Társulás 

53. KEHOP-2.1.4.
„Kék-víz” Észak-Bács-Kiskun 
Megyei Ivóvízminőség-javító 
Program

„Kék-Víz” – Észak-Bács-Kiskun Megyei 
Ivóvízminőség-javító Társulás
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54. KEHOP-2.1.4.
Szekszárd megyei jogú város 
hosszú távon egészséges 
ivóvízzel való ellátása

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

”
 2.  A 28/2016. (II. 25.) Korm. rendelet 1. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat a következő 54–191. sorral egészül ki:

(A) (B) (C)

(Felhívás azonosító jele) (Projekt megnevezése) (Támogatást igénylő neve)

„

54. KEHOP-2.2.2.
Adony szennyvíztisztító telep 
bővítése és fejlesztése

Adony Város Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) 
Korm. rendelet szerint

55. KEHOP-2.2.2.
Aranyosapáti 
szennyvízcsatornázása és 
szennyvíztisztító telep építése

Aranyosapáti Község Önkormányzata a 339/2014.  
(XII. 19.) Korm. rendelet szerint

56. KEHOP-2.2.2.
Arló szennyvízcsatornázása és 
szennyvíztisztító telep építése

Arló Nagyközség Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) 
Korm. rendelet szerint

57. KEHOP-2.2.2.
Balkány város 
szennyvízelvezetése és 
szennyvíztisztítása

Balkány Város Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) 
Korm. rendelet szerint

58. KEHOP-2.2.2.
Bátaszék szennyvíztelep 
fejlesztése, Bátaszék, Báta 
szennyvízcsatornázás befejezése

Bátaszék Város Önkormányzata és Báta Község 
Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet 
szerint

59. KEHOP-2.2.2.

Battonya város 
szennyvízelvezetésének és
-tisztításának bővítése, 
korszerűsítése

Battonya Város Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) 
Korm. rendelet szerint

60. KEHOP-2.2.2.
Bokod község 
szennyvízkezelésének fejlesztése

Bokod Község Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) 
Korm. rendelet szerint

61. KEHOP-2.2.2.

Bősárkány nagyközség 
szennyvízcsatornázásának 
kiépítése, az összegyűjtött 
szennyvíz bevezetése a csornai 
szennyvíztisztító telepre, a telep 
fejlesztése

Bősárkány Nagyközség Önkormányzata, Dör Község 
Önkormányzata és Csorna Város Önkormányzata 
a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

62. KEHOP-2.2.2.

Bugyi nagyközség 
szennyvízhálózatának és 
szennyvíztisztító telepének 
bővítése

Bugyi Nagyközség Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) 
Korm. rendelet szerint

63. KEHOP-2.2.2.

Cibakháza szennyvízcsatorna 
hálózatának és szennyvíztisztító 
telepének bővítése, 
korszerűsítése

Cibakháza Nagyközség Önkormányzata a 339/2014. 
(XII. 19.) Korm. rendelet szerint

64. KEHOP-2.2.2.
Csömör nagyközség 
szennyvíztisztításának 
korszerűsítése

Csömör Nagyközség Önkormányzata a 339/2014.  
(XII. 19.) Korm. rendelet szerint

65. KEHOP-2.2.2.
Szennyvízcsatorna-hálózat 
bővítése Mikepércsen

Mikepércs Községi Önkormányzat a 339/2014. (XII. 19.) 
Korm. rendelet szerint

66. KEHOP-2.2.2.

Előkészítő projekt megvalósítása 
Dunapataj nagyközség közösségi 
szennyvízelvezetésének és 
tisztításának megoldására

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata és Harta 
Nagyközség Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) 
Korm. rendelet szerint
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67. KEHOP-2.2.2.
A Dunaújvárosi Szennyvíz 
Agglomeráció csatornázása és 
csatornahálózat fejlesztése

Kulcs Községi Önkormányzat, Rácalmás Város 
Önkormányzata, Baracs Község Önkormányzata, 
Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzata, Mezőfalva 
Nagyközség Önkormányzata, Kisapostag Község 
Önkormányzata és Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet 
szerint

68. KEHOP-2.2.2.
Dunavarsány szennyvíztisztító 
telep technológiájának 
korszerűsítése

Dunavarsány Város Önkormányzata, Áporka Községi 
Önkormányzat, Délegyháza Község Önkormányzata, 
Majosháza Község Önkormányzata, Szigetszentmárton 
Község Önkormányzata és Taksony Nagyközség 
Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet 
szerint

69. KEHOP-2.2.2.
Edelény város szennyvíztisztító 
telepének korszerűsítése és 
kapcsolódó fejlesztések

Edelény Város Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) 
Korm. rendelet szerint

70. KEHOP-2.2.2.
Fehérgyarmat város 
szennyvíztisztítása

Fehérgyarmat Város Önkormányzata a 339/2014.  
(XII. 19.) Korm. rendelet szerint

71. KEHOP-2.2.2.

Füzesabony város 
szennyvízelvezetésének 
és -tisztításának bővítése, 
korszerűsítése

Füzesabony Város Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) 
Korm. rendelet szerint

72. KEHOP-2.2.2.
Görbeháza község tervezett 
szennyvízelvezető hálózat és 
szennyvíztisztító telep bővítése

Görbeháza Község Önkormányzata a 339/2014.  
(XII. 19.) Korm. rendelet szerint

73. KEHOP-2.2.2.

Hajdúnánás–Hajdúdorog 
szennyvízhálózatának és 
szennyvíztisztító telepének 
bővítése és korszerűsítése

Hajdúnánás Városi Önkormányzat és Hajdúdorog Város 
Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet 
szerint

74. KEHOP-2.2.2.
Hegyfalu község és környéke 
szennyvíztisztító telep építése és 
csatornahálózat kiépítése

Hegyfalu Községi Önkormányzat, Ölbő Község 
Önkormányzata, Pósfa Község Önkormányzata, 
Szeleste Község Önkormányzata és Zsédeny Község 
Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet 
szerint

75. KEHOP-2.2.2.
Szennyvíztisztítás és -elvezetés 
korszerűsítése Jászfényszarun és 
Pusztamonostoron

Jászfényszaru Város Önkormányzata és Pusztamonostor 
Község Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.)  
Korm. rendelet szerint

76. KEHOP-2.2.2.
Szennyvízcsatorna hálózat 
és tisztító telep építése 
Jászkarajenő településen

Jászkarajenő Község Önkormányzat a 339/2014.  
(XII. 19.) Korm. rendelet szerint

77. KEHOP-2.2.2.
Konyár község 
szennyvízcsatornázása és 
szennyvíztisztító telep építése

Konyár Község Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) 
Korm. rendelet szerint

78. KEHOP-2.2.2.
Kölcse nagyközség 
szennyvíztisztító telep bővítése 
és korszerűsítése

Kölcse Nagyközség Önkormányzata a 339/2014.  
(XII. 19.) Korm. rendelet szerint

79. KEHOP-2.2.2.
Kunmadaras nagyközség 
szennyvízcsatornázása és tisztító 
telep korszerűsítése

Kunmadaras Nagyközség Önkormányzata a 339/2014. 
(XII. 19.) Korm. rendelet szerint
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80. KEHOP-2.2.2.
Létavértes szennyvízhálózatának 
és szennyvíztisztító telepének 
bővítése és korszerűsítése

Létavértes Városi Önkormányzat a 339/2014. (XII. 19.) 
Korm. rendelet szerint

81. KEHOP-2.2.2.

Madaras és Katymár települések 
szennyvízhálózatának és 
szennyvíztisztító telepének 
építése

Madaras Község Önkormányzata és Katymár Községi 
Önkormányzat a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet 
szerint

82. KEHOP-2.2.2.

Mándok város 
szennyvízelvezetésének és
-tisztításának bővítése, 
korszerűsítése

Mándok Város Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) 
Korm. rendelet szerint

83. KEHOP-2.2.2.
Méhkerék község 
szennyvízcsatornázása

Méhkerék Község Román Nemzetiségi Települési 
Önkormányzat a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet 
szerint

84. KEHOP-2.2.2.
Okány község 
szennyvízcsatornázása

Okány Község Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) 
Korm. rendelet szerint

85. KEHOP-2.2.2.
A pétervásárai 
szennyvíztisztító-telep fejlesztése

Pétervására Város Önkormányzata, Erdőkövesd 
Község Önkormányzata, Váraszó Község 
Önkormányzata, Istenmezeje Község Önkormányzata, 
Bükkszenterzsébet Község Önkormányzata, Tarnalelesz 
Község Önkormányzata és Szentdomonkos Község 
Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet 
szerint

86. KEHOP-2.2.2.
Szennyvízcsatorna-hálózat 
bővítése Polgáron

Polgár Város Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) 
Korm. rendelet szerint

87. KEHOP-2.2.2.
Pusztaszabolcs 
szennyvízkezelésének fejlesztése

Pusztaszabolcs Város Önkormányzata a 339/2014.  
(XII. 19.) Korm. rendelet szerint

88. KEHOP-2.2.2.

Recsk és térsége 
szennyvízcsatorna-hálózatának 
és szennyvíztisztító telepének 
bővítése, korszerűsítése

Bodony Községi Önkormányzat, Mátraballa Községi 
Önkormányzat, Mátraderecske Községi Önkormányzat, 
Parád Nagyközségi Önkormányzat és Recsk 
Nagyközség Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) 
Korm. rendelet szerint

89. KEHOP-2.2.2.
Sárospatak város 
szennyvízelvezetése és -tisztítása

Sárospatak Város Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) 
Korm. rendelet szerint

90. KEHOP-2.2.2.
Szentendrei szennyvíztisztító 
telep fejlesztése

DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zártkörűen 
Működő Részvénytársaság a 339/2014. (XII. 19.)  
Korm. rendelet szerint

91. KEHOP-2.2.2.
A Tapolcai Szennyvíztisztító Telep 
technológiai korszerűsítése

Tapolca Város Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) 
Korm. rendelet szerint

92. KEHOP-2.2.2.
Tarpa nagyközség 
szennyvíztisztításának bővítése 
és korszerűsítése

Tarpa Nagyközség Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) 
Korm. rendelet szerint

93. KEHOP-2.2.2.
Tiszabura Község 
szennyvízelvezetése 
és -tisztítása

Tiszabura Községi Önkormányzat a 339/2014. (XII. 19.) 
Korm. rendelet szerint

94. KEHOP-2.2.2.

Törökszentmiklós 
szennyvízhálózatának és 
szennyvíztisztító telepének 
bővítése és korszerűsítése

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat a 339/2014. 
(XII. 19.) Korm. rendelet szerint

95. KEHOP-2.2.2.
Túrricse község szennyvíztisztító 
telep bővítése és korszerűsítése

Túrricse Községi Önkormányzat a 339/2014. (XII. 19.) 
Korm. rendelet szerint
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96. KEHOP-2.2.2.
Tápiószőlős szennyvízelvezetése 
és -tisztítása

Tápiószőlős Község Önkormányzata a 339/2014.  
(XII. 19.) Korm. rendelet szerint

97. KEHOP-2.2.2.
Tokod–Tát 
szennyvízelvezetésének és
-tisztításának fejlesztése

Tát Város Önkormányzata és Tokod Nagyközség 
Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet 
szerint

98. KEHOP-2.2.2.
Szennyvíztisztító telep fejlesztése 
Vácon

DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zártkörűen 
Működő Részvénytársaság, Nagymaros Város 
Önkormányzata és Őrbottyán Város Önkormányzata 
a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

99. KEHOP-2.2.2.
Balatonfűzfő szennyvíztisztító 
telepének fejlesztése

Dunántúli Regionális Vízmű Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet 
szerint

100. KEHOP-2.2.2.
Bicske szennyvízhálózatának 
és szennyvíztisztító telepének 
fejlesztése, bővítése

Bicske Város Önkormányzata, Csabdi Község 
Önkormányzat és Mány Község Önkormányzata 
a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

101. KEHOP-2.2.2.

Eger város szennyvízcsatorna-
hálózatának fejlesztése és 
a szennyvíztisztító telep 
korszerűsítése

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata a 339/2014. 
(XII. 19.) Korm. rendelet szerint

102. KEHOP-2.2.2.

Gárdony központú agglomeráció 
szennyvízhálózatának bővítése 
és szennyvíztisztító telepének 
fejlesztése

Dunántúli Regionális Vízmű Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet 
szerint

103. KEHOP-2.2.2.
Gyöngyös és térsége 
szennyvízelvezetésének és
-tisztításának fejlesztése

Gyöngyös Város Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) 
Korm. rendelet szerint

104. KEHOP-2.2.2.
Béb központú agglomeráció 
szennyvízelvezetésének és
-tisztításának fejlesztése

Bakonykoppány Község Önkormányzata, Bakonyszücs 
Község Önkormányzata és Béb Község Önkormányzata 
a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

105. KEHOP-2.2.2.

Bélapátfalva város 
szennyvízelvezető-hálózatának 
és szennyvíztisztításának 
korszerűsítése

Bélapátfalva Város Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) 
Korm. rendelet szerint

106. KEHOP-2.2.2.
Berhida város 
szennyvízelvezetésének és
-tisztításának fejlesztése

Berhida Város Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) 
Korm. rendelet szerint

107. KEHOP-2.2.2.

Bogács központú agglomeráció 
szennyvízelvezetésének és
-tisztításnak fejlesztése, 
korszerűsítése

Bogács Község Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) 
Korm. rendelet szerint

108. KEHOP-2.2.2.
Boldog község 
szennyvízelvezetésének és
-tisztításának fejlesztése

Boldog Község Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) 
Korm. rendelet szerint

109. KEHOP-2.2.2.
Cigánd központú agglomeráció 
szennyvíztisztításának 
korszerűsítése

Cigánd Város Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) 
Korm. rendelet szerint

110. KEHOP-2.2.2.
Csákvár város 
szennyvízelvezetése 
és -tisztítása

Csákvár Város Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) 
Korm. rendelet szerint
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111. KEHOP-2.2.2.
Dad központú agglomeráció 
szennyvíztisztító telepének 
fejlesztése

Dad Község Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.)  
Korm. rendelet szerint

112. KEHOP-2.2.2.
Heréd község 
szennyvízelvezetésének és
-tisztításának fejlesztése

Heréd Községi Önkormányzat a 339/2014. (XII. 19.) 
Korm. rendelet szerint

113. KEHOP-2.2.2.
Ivánc község szennyvízelvezetése 
és -tisztítása

Ivánc Község Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) 
Korm. rendelet szerint

114. KEHOP-2.2.2.
Iváncsa község 
szennyvízelvezetése 
és -tisztítása

Iváncsa Községi Önkormányzat, Besnyő Község 
Önkormányzat és Beloiannisz Község Önkormányzata 
a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

115. KEHOP-2.2.2.
Kaszaper község 
szennyvízelvezetése 
és -tisztítása

Kaszaper Község Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) 
Korm. rendelet szerint

116. KEHOP-2.2.2.
Kenézlő központú agglomeráció 
szennyvíztisztító telepének 
korszerűsítése

Kenézlő Községi Önkormányzat a 339/2014. (XII. 19.) 
Korm. rendelet szerint

117. KEHOP-2.2.2.
Kocs község szennyvíztisztító 
telepének fejlesztése és 
korszerűsítése

Kocs Község Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) 
Korm. rendelet szerint

118. KEHOP-2.2.2.
Mónosbél központú 
agglomeráció szennyvíztisztító 
telepének korszerűsítése

Mónosbél Községi Önkormányzat a 339/2014. (XII. 19.) 
Korm. rendelet szerint

119. KEHOP-2.2.2.
Nádasd–Katafa agglomeráció 
szennyvízelvezetése 
és -tisztítása

Nádasd Községi Önkormányzat és Katafa Községi 
Önkormányzat a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet 
szerint

120. KEHOP-2.2.2.
Nemesszalók község 
szennyvíztisztításának 
korszerűsítése

Nemesszalók Község Önkormányzata a 339/2014.  
(XII. 19.) Korm. rendelet szerint

121. KEHOP-2.2.2.
Öskü község 
szennyvíztisztításának 
korszerűsítése

Öskü Község Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) 
Korm. rendelet szerint

122. KEHOP-2.2.2.
Rábacsécsény község 
szennyvíztisztításának 
korszerűsítése

Rábacsécsény Község Önkormányzata a 339/2014. 
(XII. 19.) Korm. rendelet szerint

123. KEHOP-2.2.2.
Sárisáp község szennyvíztisztító 
telepének korszerűsítése

Sárisáp Község Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) 
Korm. rendelet szerint

124. KEHOP-2.2.2.
Szomód község szennyvíztisztító 
telepének fejlesztése, 
korszerűsítése

Szomód Község Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) 
Korm. rendelet szerint

125. KEHOP-2.2.2.
Tardos község szennyvíztisztító 
telepének fejlesztése és 
korszerűsítése

Tardos Község Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) 
Korm. rendelet szerint

126. KEHOP-2.2.2.
Tarján község szennyvíztisztító 
telepének fejlesztése és 
korszerűsítése

Tarján Község Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) 
Korm. rendelet szerint

127. KEHOP-2.2.2.
Tengelic község 
szennyvízelvezetése

Tengelic Község Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) 
Korm. rendelet szerint

128. KEHOP-2.2.2.
Tiszacsege város 
szennyvízelvezetésének és
-tisztításának fejlesztése

Tiszacsege Város Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) 
Korm. rendelet szerint
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129. KEHOP-2.2.2.
Kemecse központú agglomeráció 
szennyvízelvezetése 
és -tisztítása

Kemecse Város Önkormányzata, Tiszarád Község 
Önkormányzata és Vasmegyer Község Önkormányzata 
a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

130. KEHOP-2.2.2.

Tiszatelek központú 
agglomeráció 
szennyvízelvezetése 
és -tisztítása

Beszterec Község Önkormányzata, Tiszatelek Község 
Önkormányzata és Újdombrád Község Önkormányzata 
a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

131. KEHOP-2.2.2.
Körmend agglomeráció 
szennyvízhálózatának bővítése

Egyházashollós Község Önkormányzata, 
Magyarszecsőd Község Önkormányzata és 
Molnaszecsőd Község Önkormányzata a 339/2014.  
(XII. 19.) Korm. rendelet szerint

132. KEHOP-2.2.2.
Szombathely központú 
agglomeráció 
szennyvízhálózatának bővítése

Bozzai Község Önkormányzata, Kenéz Község 
Önkormányzata, Pecöl Község Önkormányzata, 
Megyehíd Község Önkormányzata és Szombathely 
Megyei Jogú Város Önkormányzata a 339/2014.  
(XII. 19.) Korm. rendelet szerint

133. KEHOP-2.2.2.

Vasvár központú 
agglomeráció szennyvíztisztító 
telepének fejlesztése és 
szennyvízhálózatának bővítése

Alsóújlak Község Önkormányzata és Vasvár Város 
Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet 
szerint

134. KEHOP-2.2.2.
Kaposvár megyei jogú város 
szennyvíztisztító telepének 
fejlesztése

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 
a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

135. KEHOP-2.2.2.
Pécs központú agglomeráció 
szennyvíztisztító telepének 
fejlesztése

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata a 339/2014. 
(XII. 19.) Korm. rendelet szerint

136. KEHOP-2.2.2.
Bátonyterenye város 
szennyvízelvezetésének 
fejlesztése

Bátonyterenye Város Önkormányzata a 339/2014.  
(XII. 19.) Korm. rendelet szerint

137. KEHOP-2.2.2.
Pétfürdő nagyközség 
szennyvíztisztításának fejlesztése

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata a 339/2014.  
(XII. 19.) Korm. rendelet szerint

138. KEHOP-2.2.2.
Királyszentistván 
központú agglomeráció 
szennyvíztisztításának fejlesztése

Királyszentistván Község Önkormányzata és Litér 
Község Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) Korm. 
rendelet szerint

139. KEHOP-2.2.2.
Várpalota város 
szennyvízelvezetésének 
korszerűsítése

Várpalota Város Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) 
Korm. rendelet szerint

140. KEHOP-2.2.2.
Barcs központú agglomeráció 
szennyvíztisztításának fejlesztése

Barcs Város Önkormányzata, Babócsa Község 
Önkormányzata, Bélavár Község Önkormányzata, Bolhó 
Község Önkormányzata, Csokonyavisonta Község 
Önkormányzata, Darány Község Önkormányzata, 
Drávagárdony Község Önkormányzata, Drávatamási 
Község Önkormányzata, Heresznye Község 
Önkormányzata, Istvándi Község Önkormányzata, 
Kastélyosdombó Község Önkormányzata, 
Kálmáncsa Község Önkormányzata, Komlósd Község 
Önkormányzata, Péterhida Község Önkormányzata, 
Rinyaújlak Községi Önkormányzat, Somogyaracs 
Község Önkormányzata, Szulok Község Önkormányzata 
és Vízvár Község Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) 
Korm. rendelet szerint
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141. KEHOP-2.2.2.
Bóly központú agglomeráció 
szennyvíztisztításának fejlesztése

Bóly Város Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.)  
Korm. rendelet szerint

142. KEHOP-2.2.2.
Csabrendek központú 
agglomeráció 
szennyvíztisztításának fejlesztése

Csabrendek Nagyközség Önkormányzata a 339/2014. 
(XII. 19.) Korm. rendelet szerint

143. KEHOP-2.2.2.
Hosszúhetény 
központú agglomeráció 
szennyvíztisztításának fejlesztése

Hosszúhetény Községi Önkormányzat a 339/2014.  
(XII. 19.) Korm. rendelet szerint

144. KEHOP-2.2.2.
Balatongyörök község 
szennyvízelvezetése

Balatongyörök Község Önkormányzata a 339/2014.  
(XII. 19.) Korm. rendelet szerint

145. KEHOP-2.2.2.
Villány központú agglomeráció 
szennyvíztisztításának fejlesztése

Villány Város Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) 
Korm. rendelet szerint

146. KEHOP-2.2.2.
Salgótarján megyei jogú 
város szennyvízelvezetésének 
fejlesztése

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 
a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

147. KEHOP-2.2.2.
Fót város szennyvízelvezetésének 
fejlesztése

Fót Város Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.)  
Korm. rendelet szerint

148. KEHOP-2.2.2.
Telki község 
szennyvízelvezetésének és
-tisztításának fejlesztése

Telki község Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.)  
Korm. rendelet szerint

149. KEHOP-2.2.2.
Gellénháza község 
szennyvíztisztításának fejlesztése

Gellénháza Község Önkormányzata a 339/2014.  
(XII. 19.) Korm. rendelet szerint

150. KEHOP-2.2.2.
Lenti központú agglomeráció 
szennyvízelvezetése 
és -tisztítása

Lenti Város Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.)  
Korm. rendelet szerint

151. KEHOP-2.2.2.
Zalalövő város szennyvíztisztító 
telepének és szennyvízelvezető 
hálózatának fejlesztése

Zalalövő Város Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) 
Korm. rendelet szerint

152. KEHOP-2.2.2.
Beremend nagyközség 
szennyvízelvezetésének 
fejlesztése

Beremend Nagyközség Önkormányzata a 339/2014. 
(XII. 19.) Korm. rendelet szerint

153. KEHOP-2.2.2.
Répcelak város 
szennyvízelvezetése 
és -tisztítása

Répcelak Város Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) 
Korm. rendelet szerint

154. KEHOP-2.2.2.
Kerekharaszt község 
szennyvízelvezetése

Kerekharaszt Község Önkormányzata a 339/2014.  
(XII. 19.) Korm. rendelet szerint

155. KEHOP-2.2.2.
Tiszakécske város Tiszabög és 
Kerekdomb településrészeinek 
csatornázása

Tiszakécske Város Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) 
Korm. rendelet szerint

156. KEHOP-2.2.2.
Pilisborosjenő község 
szennyvízelvezetése 
és -tisztítása

Pilisborosjenő Község Önkormányzata a 339/2014.  
(XII. 19.) Korm. rendelet szerint

157. KEHOP-2.2.2.
Devecser város szennyvíztisztító 
telepének fejlesztése

Devecser Város Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) 
Korm. rendelet szerint

158. KEHOP-2.2.2.
Heves város 
szennyvízelvezetésének és
-tisztításának fejlesztése

Heves Város Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.)  
Korm. rendelet szerint

159. KEHOP-2.2.2.
Somogyszob központú 
agglomeráció 
szennyvíztisztításának fejlesztése

Somogyszob Községi Önkormányzat a 339/2014.  
(XII. 19.) Korm. rendelet szerint
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160. KEHOP-2.2.2.
Mocsa község szennyvíztisztító 
telepének fejlesztése

Mocsa Község Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) 
Korm. rendelet szerint

161. KEHOP-2.2.2.
Kétegyháza nagyközség 
szennyvízelvezetése és -tisztítása

Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata a 339/2014. 
(XII. 19.) Korm. rendelet szerint

162. KEHOP-2.2.2.
Lovasberény község 
szennyvízelvezetése 
és -tisztítása

Lovasberény Község Önkormányzata a 339/2014.  
(XII. 19.) Korm. rendelet szerint

163. KEHOP-2.2.2.
A Vál-völgyi szennyvízelvezető  
és -tisztító rendszer fejlesztése

Alcsútdoboz Település Önkormányzat, Felcsút 
Községi Önkormányzat, Szár Községi Önkormányzat, 
Tabajd Község Önkormányzata és Újbarok Községi 
Önkormányzat a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet 
szerint

164. KEHOP-2.2.2.
A Zámoly központú 
agglomeráció 
szennyvíztisztításának fejlesztése

Zámoly Község Önkormányzata és Gánt Község 
Önkormányzata a 339/2014. (XII.19.) Korm. rendelet 
szerint

165. KEHOP-2.2.2.

A Jobbágyi központú 
agglomeráció 
szennyvízelvezetése 
és -tisztítása

Jobbágyi Község Önkormányzata, Szurdokpüspöki 
Község Önkormányzata, Szarvasgede Község 
Önkormányzata, Ecseg Község Önkormányzata és 
Csécse Község Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) 
Korm. rendelet szerint

166. KEHOP-2.2.2.
Csanádapáca 
szennyvízelvezetése 
és -tisztítása

Csanádapáca Község Önkormányzata a 339/2014. 
(XII.19.) Korm. rendelet szerint

167. KEHOP-2.2.2.

A Lőkösháza központú 
agglomeráció 
szennyvízelvezetése 
és -tisztítása

Lőkösháza Község Önkormányzata és Kevermes 
Nagyközség Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) 
Korm. rendelet szerint

168. KEHOP-2.2.2.
Vasszilvágy, Acsád, Meszlen, 
valamint Vát szennyvízelvezetése 
és -tisztítása

Bük Város Önkormányzata, Vasszilvágy Község 
Önkormányzata, Acsád Község Önkormányzata, 
Meszlen Község Önkormányzata és Vát Község 
Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet 
szerint

169. KEHOP-2.2.2.
Nyergesújfalu, Lábatlan és Bajót 
szennyvízelvezetése 
és -tisztítása

Nyergesújfalu Város Önkormányzata, Lábatlan Város 
Önkormányzata és Bajót Község Önkormányzata 
a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

170. KEHOP-2.2.2.

A Bezenye központú 
agglomeráció 
szennyvízelvezetése 
és -tisztítása

Bezenye Községi Önkormányzat, Dunakiliti Község 
Önkormányzata, Dunasziget Község Önkormányzata, 
Feketeerdő Község Önkormányzata és Rajka Község 
Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet 
szerint

171. KEHOP-2.2.2.
A Galgaguta központú 
agglomeráció szennyvíztisztítása

Becske Község Önkormányzata, Bercel Község 
Önkormányzata, Galgaguta Község Önkormányzata, 
Legénd Község Önkormányzata, Nógrádkövesd Község 
Önkormányzata, Nógrádsáp Község Önkormányzata és 
Szécsénke Község Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) 
Korm. rendelet szerint

172. KEHOP-2.2.2.
Tiszabő község 
szennyvízelvezetése 
és -tisztítása

Tiszabő Községi Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) 
Korm. rendelet szerint

173. KEHOP-2.2.2.
Ócsa Alsópakony városrészének 
szennyvízelvezetése

Ócsa Város Önkormányzat a 339/2014. (XII. 19.)  
Korm. rendelet szerint
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174. KEHOP-2.2.2. Gyömrő szennyvízelvezetése
Gyömrő Város Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) 
Korm. rendelet szerint

175. KEHOP-2.2.2.
Mezőtárkány központú 
agglomeráció 
szennyvízelvezetése és -tisztítása

Mezőtárkány Községi Önkormányzat, Egerfarmos 
Községi Önkormányzata, Egerlövő Község 
Önkormányzata és Mezőszemere Község 
Önkormányzat 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet 
szerint

176. KEHOP-2.2.2.

Bükkábrány központú 
agglomeráció 
szennyvízelvezetése 
és -tisztítása

Bükkábrány Község Önkormányzata, Kács Község 
Önkormányzata, Tibolddaróc Község Önkormányzata, 
Vatta Község Önkormányzata, Borsodgeszt Község 
Önkormányzata és Csincse Község Önkormányzata 
a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

177. KEHOP-2.2.2.

Gelej község szennyvízelvezetése 
és a Szentistván központú 
agglomeráció szennyvíztisztító 
telepének fejlesztése

Gelej Községi Önkormányzat, Mezőkeresztes 
Város Önkormányzata, Mezőnagymihály Község 
Önkormányzata, Mezőnyárád Község Önkormányzata 
és Szentistván Nagyközség Önkormányzata a 339/2014. 
(XII. 19.) Korm. rendelet szerint

178. KEHOP-2.2.2.
Hejőkeresztúr 
központú agglomeráció 
szennyvízelvezetése és -tisztítása

Hejőkeresztúr Község Önkormányzata, Hejőszalonta 
Község Önkormányzata és Muhi Község 
Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet 
szerint

179. KEHOP-2.2.2.
Hejőbába központú 
agglomeráció 
szennyvízelvezetése és -tisztítása

Nemesbikk Községi Önkormányzat, Hejőbába Községi 
Önkormányzat, Hejőkürt Község Önkormányzata, 
Oszlár Község Önkormányzata és Tiszapalkonya 
Községi Önkormányzat a 339/2014. (XII. 19.)  
Korm. rendelet szerint

180. KEHOP-2.2.2.
Tarnaméra központú 
agglomeráció 
szennyvízelvezetése és -tisztítása

Boconád Község Önkormányzata, Nagyfüged Községi 
Önkormányzat és Tarnaméra Község Önkormányzata 
a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

181. KEHOP-2.2.2.
Detk központú agglomeráció 
szennyvízelvezetése és -tisztítása

Detk Községi Önkormányzat és Ludas Községi 
Önkormányzat a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet 
szerint

182. KEHOP-2.2.2.
Nagyút község 
szennyvízcsatornázása

Nagyút Község Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) 
Korm. rendelet szerint

183. KEHOP-2.2.2.
Döbrököz község 
szennyvízelvezetésének 
fejlesztése

Döbrököz Község Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) 
Korm. rendelet szerint

184. KEHOP-2.2.4.

A somogytúri 
szennyvízelvezetési 
agglomeráció szennyvízgyűjtése 
és szennyvíztisztítása

Dél-Balatoni Szennyvízelvezetés és Tisztítás 
Megvalósítását Célzó Önkormányzati Társulás 
a 339/2014. (XII.19.) Korm. rendelet szerint

185. KEHOP-2.2.4.
Bucsa község 
szennyvízcsatornázása

Bucsa Község Önkormányzata

186. KEHOP-2.2.4.
Budapest komplex integrált 
szennyvízelvezetése

Budapest Főváros Önkormányzata és Budaörs Város 
Önkormányzata

187. KEHOP-2.2.4.
A siófoki szennyvízelvezetési 
agglomeráció szennyvízgyűjtése 
és szennyvíztisztítása

Dél-Balatoni Szennyvízelvezetés és Tisztítás 
Megvalósítását Célzó Önkormányzati Társulás 
a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
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188. KEHOP-2.2.4.

Hódmezővásárhely 
szennyvíztisztítása és 
Kishomok városrészének 
szennyvízcsatornázása

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata

189. KEHOP-2.2.4.
Szennyvízelvezetés és
-tisztítás fejlesztése Ózd 
városában

Ózd Város Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19)  
Korm. rendelet szerint

190. KEHOP-2.2.4.
Fegyvernek és Örményes 
szennyvízelvezetése és -tisztítása

Fegyvernek és Örményes Szennyvízkezelési 
Konzorcium (Fegyvernek Város Önkormányzata és 
Örményes Község Önkormányzata)

191. KEHOP-2.2.4.
Tuzsér és Komoró települések 
szennyvízközmű fejlesztése

Tuzsér-Komoró Víziközmű Beruházási Társulás 
a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

”
 3.  A  28/2016. (II. 25.) Korm. rendelet 2.  melléklet 19.  pontja helyébe a  következő rendelkezés lép, és a  következő 

20. ponttal egészül ki:
(Az 1.  mellékletben foglalt beruházásokkal összefüggő, kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánított közigazgatási hatósági 
eljárások:)
„19. víziközmű-szolgáltatással összefüggő hatósági eljárások (víziközmű-szolgáltatói engedély kiadása, működési 
engedély kiadása, Gördülő Fejlesztési Terv jóváhagyása),
20. az 1–19. pontokban felsorolt ügyfajtákban kiadott hatósági döntések módosítására irányuló hatósági eljárások.”

A Kormány 371/2016. (XI. 29.) Korm. rendelete
a fegyverekről és lőszerekről szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet, valamint a biztonsági okmányok 
védelmének rendjéről szóló 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány
a lőfegyverekről és lőszerekről szóló 2004. évi XXIV. törvény 22.  § (1)  bekezdés a)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva,
a 2. alcím és a  7.  melléklet tekintetében a  nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 77.  § (1)  bekezdés 
b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva
a következőket rendeli el:

1. A fegyverekről és lőszerekről szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet módosítása

1. §  A fegyverekről és lőszerekről szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: R1.) 4.  § (2)  bekezdése 
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) E  rendelet eltérő rendelkezése hiányában a  lőfegyver, a  lőfegyverdarab, a  lőszer, a  lőszerelem, a  színházi 
fegyver javítását és tartását, a házilagos lőszerszerelést és -újratöltést, a légfegyver javítását, a gáz- és riasztófegyver 
viselését, a  lőfegyver hatástalanítását, a  muzeális fegyver javítását és sportlövészeti célú használatát, az  elöltöltő 
fegyver vadászati célú használatát, a  polgári rendeltetésű lőtér, a  lőfegyver- és lőszer (lőszerelem) tárolóhely 
üzemeltetését, a lövészetvezetői tevékenység végzését a kérelmező lakóhelye, szervezet esetén a tevékenység helye 
szerint illetékes rendőrkapitányság, Budapesten a Budapesti Rendőr-főkapitányság engedélyezi. A színházi fegyver 
behozatalát és kivitelét a  tevékenység helye, az  ország területén történő átszállítását a  Magyarország területére 
történő határátlépés helye szerint illetékes rendőrkapitányság, Budapesten a  Budapesti Rendőr-főkapitányság 
engedélyezi.”
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2. §  Az R1. 5. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az engedélyt, valamint az  európai lőfegyvertartási engedélyt – az  engedély meglétét igazoló hatósági igazolvánnyal 
együtt –)
„b) a  rendőrség – a  cselekmény súlyához, jellegéhez, gyakoriságához, illetve következményeihez mérten – 
visszavonhatja, ha az engedéllyel rendelkező az adott tevékenység, illetve az engedélyben megjelölt célt szolgáló 
– az Ftv. 3. § (1) bekezdésében meghatározott – eszköz vonatkozásában az Ftv.-ben vagy a végrehajtására kiadott 
jogszabályban meghatározott kötelezettségét megszegi.”

3. §  Az R1. 14. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A  gyártási, a  forgalmazási vagy a  javítási tevékenységre jogosító engedély, illetve az  alkalmazotti engedély 
visszavonásig, a lőfegyver kiállítási engedély az engedélyben meghatározott időpontig hatályos.”

4. §  Az R1. 15. § (2) bekezdés f ) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Fegyver, lőszer (töltény) és lőszerelem forgalmazási tevékenység esetén]
„f ) muzeális fegyver működtetéséhez szükséges lőszerelem (fekete lőpor vagy a gyárilag a fekete lőpor kiváltására 
készült lőpor) csak sportlövészet folytatása céljából nyilvántartásba vett – a  muzeális fegyver sportlövészeti 
célú használatára, illetve a  lőszerelem tartására jogosult – sportegyesület kereskedelmi meghatalmazottja 
vagy az  elöltöltő fegyver vadászati célú használatára jogosító hatósági engedéllyel rendelkező személy részére 
értékesíthető;”

5. §  Az R1. 24. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„24.  § Vadászatra a  vad védelméről, a  vadgazdálkodásról, valamint a  vadászatról szóló 1996. évi LV. törvényben 
(a továbbiakban: Vtv.) nem tiltott
a) lőfegyver tartása, illetve
b) elöltöltő fegyver használata
annak a személynek engedélyezhető, aki a Vtv.-ben a vadászati tevékenység gyakorlásához meghatározott személyi 
feltételként meghatározott követelményeknek megfelel.”

6. § (1) Az R1. 26. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) E rendelet eltérő rendelkezésének hiányában
a) a lőfegyver tartására jogosító engedély abban az esetben adható meg, ha a kérelmező
aa) a jogszabályban meghatározottak szerint a lőfegyver biztonságos használatához előírt egészségi alkalmasságát 
igazolja,
ab) a  jogszabályban meghatározottak szerint a  lőfegyver tartásához szükséges elméleti ismereteket és gyakorlati 
jártasságát igazoló vizsgát tesz, és a  vizsgabizottság megítélése szerint a  lőfegyver biztonságos kezelésére és 
használatára képes, továbbá
ac) rendelkezik a lőfegyver, lőszer tárolásának az e rendeletben meghatározott feltételeivel;
b) az elöltöltő fegyver vadászati célú használatára jogosító engedély abban az esetben adható meg, ha a kérelmező
ba) a  jogszabályban meghatározottak szerint az  elöltöltő fegyver biztonságos használatához előírt egészségi 
alkalmasságát igazolja,
bb) a  jogszabályban meghatározottak szerint az elöltöltő fegyver vadászati célú használatához szükséges elméleti 
ismereteket és gyakorlati jártasságát igazoló vizsgát tesz, és a vizsgabizottság megítélése szerint az elöltöltő fegyver 
vadászati célú biztonságos használatára képes, és
bc) rendelkezik a lőszerelem tárolásának az e rendeletben meghatározott feltételeivel.
(2) Az (1) bekezdés a) pont ab) alpontjában, illetve az (1) bekezdés b) pont bb) alpontjában meghatározott vizsgáért 
díjat kell fizetni.”

 (2) Az R1. 26. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) E  rendelet eltérő rendelkezésének hiányában a  rendőrség, a  nemzetbiztonsági szolgálatok, a  Nemzeti 
Adó- és Vámhivatal, az  Országgyűlési Őrség, a  büntetés-végrehajtás hivatásos és a  Magyar Honvédség 
hivatásos és szerződéses állományú tagja számára lőfegyver tartása az  (1)  bekezdés a)  pont aa)  alpontja szerinti 
feltétel hiányában is engedélyezhető, ha a  kérelmező a  munkáltatónak a  17. számú melléklet szerinti kérelem 
megfelelő kitöltése útján megtett nyilatkozata alapján a  hivatásos, illetve a  katonai szolgálatra egészségi és 
pszichikai szempontból alkalmas. A  hivatásos, illetve a  katonai szolgálatra való alkalmatlanság megállapítása 
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esetén a  munkáltató – ha a  lőfegyvertartás hatóság általi engedélyezéséről hivatalos tudomással bír – köteles 
e körülményről az engedélyt megadó hatóságot haladéktalanul írásban tájékoztatni.”

 (3) Az R1. 26. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) Ha engedélyét az 5. § (1) bekezdés b) pontja alapján vonták vissza,
a) az (1) bekezdés a) pont ab) alpontja szerinti vizsga letételére kell kötelezni a lőfegyver tartására, vagy
b) az  (1)  bekezdés b)  pont bb)  alpontja szerinti vizsga letételére kell kötelezni az  elöltöltő fegyver vadászati célú 
használatára
jogosító engedély megadását kérelmező személyt.”

7. §  Az R1. 29. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„29.  § Lőfegyver, lőszer tartására jogosító engedély a  28.  § (2)  bekezdésében meghatározott szervezet részére 
csak akkor adható, ha a  kérelmező szervezetnél a  lőfegyverek, lőszerek kezelésével (tárolásával, kiadásával, 
visszavételével) megbízott személy rendelkezik a 26. § (1) bekezdés a) pont aa) és ab) alpontjában meghatározott 
feltételekkel és a  szervezet Magyarország területén a  lőfegyver, lőszer tárolásának e  rendeletben meghatározott 
feltételeivel rendelkezik.”

8. §  Az R1. a következő 30/A. §-sal egészül ki:
„30/A. § (1) Elöltöltő fegyver vadászati célú használata csak természetes személy számára engedélyezhető.
(2) Az elöltöltő fegyver vadászati célú használatára jogosító hatósági engedéllyel rendelkező az engedély birtokában 
jogosult
a) a  fekete lőpor, illetve a  gyárilag a  fekete lőpor kiváltására készült lőpor, továbbá a  csappantyú megvásárlására, 
valamint
b) legfeljebb 5 kg össztömegű fekete lőpor, illetve gyárilag a  fekete lőpor kiváltására készült lőpor, továbbá 
legfeljebb 2000 db csappantyú birtoklására és szállítására.
(3) Elöltöltő fegyver akkor használható vadászatra, ha biztonságos működését a fegyverek és lőszerek bevizsgálására 
kijelölt szervezet tanúsítja.
(4) Az elöltöltő fegyver vadászati célú használatára jogosító engedéllyel rendelkező személy a fegyver használatakor 
köteles az engedélyt magánál tartani.”

9. §  Az R1. 32. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  (2)  bekezdésben meghatározott kivétellel az  Ftv. 3.  § (1)  bekezdés c)  pont ca)  alpontjában meghatározott 
engedély, a gáz- és riasztófegyver viselésére jogosító engedély, a muzeális fegyver sportlövészeti célú használatára 
jogosító engedély, az  elöltöltő fegyver vadászati célú használatára jogosító engedély, illetve a  házilagos 
lőszerszerelésre és -újratöltésre jogosító engedély visszavonásig hatályos. A  házilagos lőszerszerelésre és 
-újratöltésre jogosító engedélyt – valamint az engedély meglétét igazoló hatósági igazolványt – a rendőrség az Ftv. 
3. § (1) bekezdés c) pont ca) alpontjában meghatározott engedély visszavonásával egyidejűleg visszavonja.”

10. §  Az R1. 34. § (1) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:
(A lőfegyver tartására jogosító engedély, valamint az ennek meglétét igazoló hatósági igazolvány tartalmazza)
„c) a lőfegyvertartási célt;”

11. § (1) Az R1. 35. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A szervezet vezetője köteles
a) gondoskodni a  lőfegyver használatára jogosult alkalmazottak rendszeres, de évente legalább négy alkalommal 
történő lőkiképzéséről, valamint
b) az a) pont szerinti lőkiképzésen való részvételt igazoló dokumentumot kiállítani és a kiállításától számított nyolc 
napon belül a lőfegyvertartási engedélyt megadó hatóságnak megküldeni.”

 (2) Az R1. 35. §-a a következő (4) és (5) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A  lőfegyver tartására jogosult szervezet az  engedélyben meghatározott lőfegyverek hollétéről és mozgásáról 
(tárolásáról, kiadásáról, visszavételéről) a  lőfegyvertartási engedélyt megadó hatóság által előzetesen hitelesített 
nyilvántartókönyvet köteles vezetni, amelyben a lőfegyver kiadásakor, illetve visszavételekor fel kell jegyezni
a) a lőfegyver gyártóját,
b) a lőfegyver gyártási számát,
c) a lőfegyver kaliberjelét,
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d) a lőfegyverhez tartozó lőszer kaliberjelét és mennyiségét,
e) a lőfegyver tartására jogosító engedély meglétét igazoló hatósági igazolvány számát,
f ) a lőfegyver kiadásának és visszavételének pontos dátumát az óra és a perc megjelölésével,
g) a lőfegyvert kiadó, visszavevő személy nevét és aláírását, valamint
h) a kiadott lőfegyvert átvevő személy nevét és aláírását.
(5) A  lőfegyver tartására jogosult szervezetnek a  nyilvántartókönyvet a  működése során mindvégig meg kell 
őriznie és a szervezet megszűnését, illetve a működése megszüntetését követően nyolc napon belül át kell adnia 
az engedélyt megadó hatóságnak.”

12. §  Az R1. „Fegyver, lőszer, lőszerelem megszerzése és tartása” alcíme a következő 35/A. §-sal egészül ki:
„35/A. § (1) A muzeális fegyver sportlövészeti célú használatára jogosító engedély tartalmazza a sportegyesület
a) nevét, címét, bírósági bejegyzésének számát,
b) vezető tisztségviselőjének természetes személyazonosító adatait,
c) lőszerelem megszerzésére, kezelésére feljogosított alkalmazottainak természetes személyazonosító adatait, 
valamint
d) számára engedélyezhető lőszerelemek mennyiségét és a tárolásukra szolgáló tárolóhely címét.
(2) Az elöltöltő fegyver vadászati célú használatára jogosító engedély tartalmazza
a) a jogosult természetes személyazonosító adatait és lakóhelyét, valamint
b) az elöltöltő fegyver rendeltetésszerű működtetéséhez szükséges lőszerelemeknek a  jogosult lakóhelyétől eltérő 
helyen történő tárolása esetén a tárolóhely címét.”

13. §  Az R1. 36. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Lakott területen a  kárt okozó vad elejtéséhez – közegészségügyi, illetve közbiztonsági okból, illetve a  köz- és 
magántulajdon súlyos károsodástól való megóvása érdekében – az elejtés helye szerint illetékes rendőrkapitányság, 
Budapesten a  Budapesti Rendőr-főkapitányság, a  Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér területén 
a Repülőtéri Rendőr Igazgatóság engedélye szükséges.”

14. §  Az R1. 37. §-a a következő (11)–(13) bekezdéssel egészül ki:
„(11) Az  elöltöltő fegyver vadászati célú használatára jogosító hatósági engedéllyel rendelkező az  engedély 
birtokában az elöltöltő fegyvert vadászat céljára – a (13) bekezdésben foglaltakra figyelemmel –
a) a magyar hatóság által megadott ugyanilyen engedéllyel vagy
b) a vadászati engedéllyel
rendelkező személynek átengedheti.
(12) Az elöltöltő fegyver működtetéséhez szükséges lőszerelemet (fekete lőport vagy az annak kiváltására gyártott 
lőport, csappantyút) a tartására jogosult – a (13) bekezdésben foglaltakra figyelemmel –
a) a vadászaton történő részvétel feltételeként a biztonságos fegyverhasználat elsajátítása és ellenőrzése érdekében 
előírt felkészítő képzésen részt vevő,
b) a vadászati engedéllyel rendelkező vagy
c) az ugyanezen eszközök tartására egyébként jogosult
személynek átadhatja.
(13) Vadászat céljára az  elöltöltő fegyver, valamint a  működtetéséhez szükséges lőszerelem (fekete lőpor 
vagy az  annak kiváltására gyártott lőpor, csappantyú) a  Vtv. 62.  § (1)  bekezdés a)  pontjában meghatározott 
– a (11) bekezdés a) pontja, illetve a (12) bekezdés a) vagy c) pontja szerinti körbe nem tartozó – személynek abban 
az esetben engedhető, illetve adható át, ha előzőleg a bérvadászati szerződésben megjelölt vagy a vendégvadászati 
meghívást adó jogosult által szervezett és az  elöltöltő fegyver vadászati célú használatára jogosító engedéllyel 
rendelkező személy által megtartott, az  elöltöltő fegyverek kezelésére vonatkozó speciális balesetvédelmi 
oktatásban részesült és ezt aláírásával igazolja.”

15. § (1) Az R1. 38. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A lőfegyvert, gáz- és riasztófegyvert tartó személy)
„a) lakott területen, közterületen, nyilvános helyen, közforgalmú közlekedési eszközön – az (1a)–(1b) bekezdésben 
meghatározott kivétellel, illetve jogszabály eltérő rendelkezésének hiányában – hosszú lőfegyverét csak ürítve, 
tokban, rövid lőfegyverét, gáz- és riasztófegyverét üres tárral – kivéve, ha a  tár kiürítését a  gáz- és riasztófegyver 
adott típusának gyártási sajátosságai nem teszik lehetővé –, a  fegyver és a  lőszer (töltény) elkülönített 
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csomagolásával, zárt dobozban vagy egyéb zárt tárolóeszközben szállíthatja, amelynek során köteles megtenni 
minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a  lőfegyverhez, a  gáz- és riasztófegyverhez, illetve 
a lőszerhez illetéktelen személy ne férhessen hozzá;”

 (2) Az R1. 38. § (1) bekezdés k) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A lőfegyvert, gáz- és riasztófegyvert tartó személy)
„k) ha lőfegyverét vagy az  Ftv. 3.  § (1)  bekezdés d)  pontja szerinti engedélyben meghatározott gáz- és 
riasztófegyverét eladta, az  annak átvételéről kapott elismervényt vagy az  eladás tényét igazoló egyéb okiratot 
köteles – a  lőfegyvertartási engedéllyel és az  ennek meglétét igazoló hatósági igazolvánnyal, illetve a  gáz- és 
riasztófegyver viselésére jogosító engedéllyel együtt – az azt kiállító rendőri szervnek nyolc napon belül bemutatni;”

 (3) Az R1. 38. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Az a személy vagy szervezet, aki vagy amely a lőfegyvertartásra jogosító engedéllyel rendelkezik, lőfegyverének, 
valamint engedélyének, illetve az ennek meglétét igazoló hatósági igazolványának elvesztését vagy eltulajdonítását 
köteles az elvesztés, illetve az eltulajdonítás helye vagy a lakóhelye, illetve a tevékenységének helye szerint illetékes 
rendőrkapitányságon haladéktalanul bejelenteni. Az a személy, aki gáz- és riasztófegyver önvédelmi célú viselésére 
jogosító engedéllyel rendelkezik, engedélyének, illetve az  ennek meglétét igazoló hatósági igazolványának 
elvesztését vagy eltulajdonítását köteles az elvesztés, illetve az eltulajdonítás helye vagy a lakóhelye szerint illetékes 
rendőrkapitányságon haladéktalanul bejelenteni.”

16. §  Az R1. 42. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A  lőfegyver és a hozzá tartozó lőszer a  tartásukra jogosult személy folyamatos jelenléte esetén elzárás, illetve 
elkülönítés nélkül is tárolható, aminek során a tartásra jogosult személy köteles megtenni az illetéktelen hozzáférés 
megelőzése, illetve megakadályozása érdekében az adott helyzetben szükséges intézkedéseket.”

17. § (1) Az R1. 43. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Lőszerelemek tárolószekrényében kizárólag lőport és csappantyút lehet tartani. A  lakás céljára szolgáló 
épületen belül lőszerelemek számára kialakított tárolóhelyen – az e rendelet eltérő rendelkezésén alapuló hatósági 
engedély hiányában – nem tartható 2 kg össztömegnél nagyobb mennyiségű lőpor és 5000 darabot meghaladó 
számú csappantyú. A  nem lakás céljára szolgáló épületen belül lőszerelemek számára kialakított tárolóhelyen 
– az  e  rendelet eltérő rendelkezésén alapuló hatósági engedély hiányában – nem tartható 10 kg össztömegnél 
nagyobb mennyiségű lőpor és 25 000 darabot meghaladó számú csappantyú.”

 (2) Az R1. 43. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) A  lőszerelem gyártására, javítására, forgalmazására jogosult számára – kérelmére – a  (3)  bekezdésben 
meghatározott mennyiségi korlátot meghaladó mennyiségű lőpor, illetve csappantyú tárolása is engedélyezhető, ha 
bizonyítja, hogy tevékenysége ezt indokolja.”

18. §  Az R1. a következő 45/B. §-sal egészül ki:
„45/B. § Az Ftv. 3. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott eszköznek az Európai Unió vámhatárát Magyarország 
területén keresztül átlépő kereskedelmi célú szállítása esetén a határátlépés tényleges megtörténtét a Nemzeti Adó- 
és Vámhivatalnak a behozatal, illetve a kivitel helye szerint illetékes vámszerve az engedélyen bélyegzőlenyomattal 
és aláírással igazolja.”

19. §  Az R1. „Átmeneti rendelkezések” alcíme a következő 55/C. §-sal egészül ki:
„55/C.  § A  26.  § (1)  bekezdés b)  pont ba)  alpontjában meghatározott feltételt teljesítettnek kell tekinteni, ha 
az elöltöltő fegyver vadászati célú használatára jogosító engedélyt kérelmező személy
a) érvényes lőfegyvertartási engedéllyel rendelkezik vagy
b) egyidejűleg lőfegyvertartási engedély iránti kérelmet terjeszt elő, amelynek megadását nem a  lőfegyver 
biztonságos használatához előírt egészségi alkalmasság hiánya zárja ki.”

20. §  Az R1. 57. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„57.  § E  rendelet tervezetének a  műszaki szabályokkal és az  információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó 
szabályokkal kapcsolatos információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló, 2015. szeptember 9-i, 2015/1535 európai 
parlamenti és tanácsi irányelv 5–7. cikke szerinti előzetes bejelentése megtörtént.”
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21. §  Az R1.
a) 5. számú melléklete helyébe az 1. melléklet,
b) 6. számú melléklete helyébe a 2. melléklet,
c) 7. számú melléklete helyébe a 3. melléklet,
d) 8. számú melléklete helyébe a 4. melléklet,
e) 17. számú melléklete helyébe az 5. melléklet, valamint
f ) 18. számú melléklete helyébe a 6. melléklet
lép.

22. §  Az R1.
a) 2. § b) pontjában és 32. § (3) bekezdésében a „(4)” szövegrész helyébe a „(3)”,
b) 20/B. § (1) bekezdés b) pontjában a „kg lőpor” szövegrész helyébe a „kg össztömegű lőpor”,
c) 23. § (1) bekezdésében az „aki sportegyesületnél” szövegrész helyébe az „aki sportlövészet folytatása céljából 

nyilvántartásba vett sportegyesületnél (a továbbiakban: sportegyesület)”,
d) 33.  § (1)  bekezdésében a  „fegyver tartására” szövegrész helyébe a  „fegyver tartására vagy használatára”, 

valamint
e) 43. § (2) bekezdésében a „Feketelőpor” szövegrész helyébe a „Fekete lőpor”
szöveg lép.

2. A biztonsági okmányok védelmének rendjéről szóló 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet módosítása

23. §  A biztonsági okmányok védelmének rendjéről szóló 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 14. §-a 
a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) E  rendelet 1. számú melléklet III. rész 1.78/a.  pontja a  hatástalanított tűzfegyverek végleges 
működésképtelenségét biztosító hatástalanítási előírásokra és technikákra vonatkozó közös iránymutatások 
meghatározásáról szóló, 2015. december 15-i, 2015/2403 bizottsági rendelet végrehajtásához szükséges 
rendelkezéseket állapít meg.”

24. §  Az R2. 1. számú melléklete a 7. melléklet szerint módosul.

3. Záró rendelkezések

25. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) Az 1. alcím 2016. december 1-jén lép hatályba.

26. § (1) E  rendelet a  belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i, 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelvnek való megfelelést szolgálja.

 (2) E  rendelet 2. alcíme a  hatástalanított tűzfegyverek végleges működésképtelenségét biztosító hatástalanítási 
előírásokra és technikákra vonatkozó közös iránymutatások meghatározásáról szóló, 2015. december 15-i, 
2015/2403 bizottsági rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

27. §  E rendelet tervezete 8.  §-ának a  műszaki szabályokkal és az  információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó 
szabályokkal kapcsolatos információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló, 2015. szeptember 9-i, 2015/1535 európai 
parlamenti és tanácsi irányelv 5–7. cikke szerinti előzetes bejelentése megtörtént.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet a 371/2016. (XI. 29.) Korm. rendelethez
„5. számú melléklet a 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelethez  

 

Sorszám:………………                                   
 

LŐFEGYVER GYÁRTÓ KÉSZLETREVÉTELI JELENTŐLAPJA 
 

Statisztikai jel:  ……………                                  Gyártó megnevezése: ………………………………………………………………………………………………                                

Tevék. helye:……………………………………………………………… Gyárt.eng.sz.: ………/ 1- ………………../…….………/2……... 

Eladó statisztikai jele: ……………… Megnevezése: ………………………………………………………………………………………………….. 

Tevék. helye: ………………………………………………………………..  Eladó ker.eng.sz.:………../1-…..……..……/……………/2……… 

Külföldi beszerzés esetén származási ország: ……………………………………Beh.eng.sz: .:………/1-……..……..……/……………/2………… 

Eladó/Kereskedelmi meghatalmazott családi és utóneve: ………………………………………………………………………………………………… 

Születési hely, idő: ………………………………………………………….    Államp.: ………………….………… ország: ………………………………….. 

Lakóhelye (irányítószámmal): …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Személyazonosságot igazoló igazolvány típusa: ....................... száma: ...................................... Engedélyt kiállító hatóság megnev.:  ………………………… 
 
 
 

 Lőfegyver/lőszer, csappantyú, lőpor azonosító adatai a következők  
Darab 

Mennyiség 
Fajta/ 
jelleg 

Kat. Gyártó Típus Gyártási szám Kaliberjel 
1 2 3 

                                            

                                            

                                            

                                            

                                            

                                            

                                            

                                            

                                            

                                            

 
Kelt: …………………………………………….  …………év …………. hó ………nap                                                
                                                                                                                                                                  P.H.                     …………………………………………………………………………. 
                                                                                                                                                                                                                                     cégszerű aláírás               
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Kitöltési tájékoztató 
 

Sorszám: az adott jelentőlap fajta 1-től kezdődő folyamatos sorszáma a jelentést beküldő engedélyesnél. 
Statisztikai jel: a jelentőlapot kitöltő engedélyes statisztikai törzsszáma, ha azzal nem rendelkezik, akkor az adószámának első nyolc számjegye. 
Gyártó megnevezése: a gyártási engedélyben szereplő megnevezés. 
Tevék. helye: gyártási engedélyben szereplő működési hely. 
Gy.eng.sz.: a gyártási engedély száma (a rendőrségi határozat iktatószáma). 
Eladó statisztikai jele: az eladó statisztikai törzsszáma, ha azzal nem rendelkezik, akkor az adószámának első nyolc számjegye. 
Megnevezése: az eladó forgalmazási engedélyében szereplő megnevezés. 
Eladó ker.eng.sz.: az eladó forgalmazási engedélyének száma (a rendőrségi határozat iktatószáma). 
Eladó/kereskedelmi meghatalmazott adatai: a lőfegyvert átadó személy felsorolt adatai. 
Darab: az azonos fajtájú, kategóriájú, gyártójú és kaliberjelű, folyamatos gyártási számú fegyverek két egymást követő sorban is megadhatók. Ha a darab szám 1-nél nagyobb, 
akkor az első sorban kell kitölteni a darab, fajta, kat., gyártó, a kezdő gyártási szám, kaliberjel adatokat, majd a következő sorban csak az utolsó gyártási számot kell megadni. 
Figyelem! Amennyiben a mező nincs kitöltve, akkor az automatikusan 1 darabot jelent.  
Mennyiség: Lőszer, csappantyú esetében darabszám, lőpor esetében kg.  
Fajta: 
 fegyver esetén a fajta mező tartalma lehet: 
 T : tűzfegyver 
 L : 7,5 joule csőtorkolati energia feletti légfegyver 
 fődarab esetén a fajta mező tartalma lehet: 
 F: fegyvercső 
 V: váltócső 
 B: betétcső 
 Z: zár 
 D: forgódob 
 K: tokszerkezet 
 lőszer esetén R, csappantyú esetén: C, lőpor esetén: P 
Jelleg: S: sörétes, G: golyós, M: marok (rövid), F: 7,5 joule vagy annál kisebb csőtorkolati energiájú flóbert.  
Kat.: Az adott fegyver kategória besorolása a fegyvertörvény mellékletében szereplő tűzfegyver kategória meghatározások alapján. Figyelem ! A betűjel után szóköz kihagyása 
nélkül a sorszámot is be kell írni. Pl. C3 
Gyártó: a gyártási engedéllyel rendelkezőnek a rendőrség által segédletként kiadott gyártói kódszótárban szereplő neve. 
Típus: A gyártó által megjelölt, a fegyver szemlézési, vagy bevizsgálási tanúsítványában szereplő adat.  
Gyártási szám: a fegyver fődarabjaiban lévő szám- és betűjelekből álló azonosító jel. Figyelem! Csak a különböző azonosító jeleket kell feltüntetni, egymástól „/” jellel elválasztva 
a következő sorrendben: tokszám/csőszám(ok)/zárszám/dobszám. Amennyiben a fegyver rendelkezik szemlézési, vagy bevizsgálási tanúsítvánnyal, az abban szereplő gyártási 
számot kell megadni. Lőszer esetén a gyártói azonosítószámot kell feltüntetni. 
Kaliber jel: a hivatalos, a fegyver szemlézési, vagy bevizsgálási tanúsítványán szereplő CIP kaliberjelet kell feltüntetni, csövenként felsorolva.” 
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2. melléklet a 371/2016. (XI. 29.) Korm. rendelethez
„6. számú melléklet a 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelethez

 
 

Sorszám:………………                                           
 

LŐFEGYVER GYÁRTÓ ÉRTÉKESÍTÉSI JELENTŐLAPJA 
 

Statisztikai jel: ………………                                   Gyártó megnevezése: ……………………………………………………………………………                                     

Tevék. helye: …………………………………………………………..……Gy.eng.sz.:…………/1-……..……..……/……………/2…………. 

Vevő statisztikai jele: ………………………..          Megnevezése: ……………………………………………………………………………… 

Tevék. helye:     ………………………………………………………………  Vevő ker.eng. sz.: .:……/1-..……..……/……………/2…………. 

Külföldi vevő esetén országa: …………………………………………………  Kiv.eng.sz.: …………/1-…..……..……/……………/2…………. 

Vevő/kereskedelmi meghatalmazott családi és utóneve: ………………………………………………………………………………………………………… 

Születési hely, idő: ………………………………………………………….    Államp.: ………………….………… ország: ………………………………….. 

Lakóhelye (irányítószámmal): …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Személyazonosságot igazoló igazolvány típusa: ....................... száma: ...................................... Engedélyt kiállító hatóság megnev.:  ………………………… 

 
 

Lőfegyver/lőszer, csappantyú, lőpor azonosító adatai a következők  
Darab 

Mennyiség 
Fajta/ 
jelleg 

Kat. Gyártó Típus Gyártási szám Kaliberjel 
1 2 3 

                                            

                                            

                                            

                                            

                                            

                                            

                                            

                                            

                                            

                                            

 
Kelt: …………………………………………….  …………év …………. hó ………nap                                                
                                                                                                                                                                  P.H.                     …………………………………………………………………………. 
                                                                                                                                                                                                                                     cégszerű aláírás               
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Kitöltési tájékoztató 
 

Sorszám: az adott jelentőlap fajta 1-től kezdődő folyamatos sorszáma a jelentést beküldő engedélyesnél. 
Statisztikai jel: a jelentőlapot kitöltő engedélyes statisztikai törzsszáma, ha azzal nem rendelkezik, akkor az adószámának első nyolc számjegye. 
Gyártó megnevezése: a gyártási engedélyben szereplő megnevezés. 
Tevék. helye: gyártási engedélyben szereplő működési hely. 
Gy.eng.sz.: a gyártási engedély száma (a rendőrségi határozat iktatószáma). 
Vevő statisztikai jele: a vevő statisztikai törzsszáma, ha azzal nem rendelkezik, akkor az adószámának első nyolc számjegye. 
Megnevezése: a vevő forgalmazási engedélyében szereplő megnevezés. 
Vevő ker.eng.sz.: a vevő forgalmazási engedélyének száma (a rendőrségi határozat iktatószáma). 
Vevő/kereskedelmi meghatalmazott adatai: a lőfegyvert átvevő személy felsorolt adatai. 
Darab: az azonos fajtájú, kategóriájú, gyártójú és kaliberjelű, folyamatos gyártási számú lőfegyverek két egymást követő sorban is megadhatók. Ha a darab szám 1-nél nagyobb, 
akkor az első sorban kell kitölteni a darab, fajta, kat., gyártó, a kezdő gyártási szám, kaliberjel adatokat, majd a következő sorban csak az utolsó gyártási számot kell megadni. 
Figyelem! Amennyiben a mező nincs kitöltve, akkor az automatikusan 1 darabot jelent.  
Mennyiség: Lőszer, csappantyú esetében darabszám, lőpor esetében kg.  
Fajta: 
 lőfegyver esetén a fajta mező tartalma lehet: 
 T : tűzfegyver 
 L : 7,5 joule csőtorkolati energia feletti légfegyver 
 fődarab esetén a fajta mező tartalma lehet: 
 F: fegyvercső 
 V: váltócső 
 B: betétcső 
 Z: zár 
 D: forgódob 
 K: tokszerkezet 
 lőszer esetén R, csappantyú esetén: C, lőpor esetén: P 
Jelleg: S: sörétes, G: golyós, M: marok (rövid), F: 7,5 joule vagy annál kisebb csőtorkolati energiájú flóbert.  
Kat.: Az adott lőfegyver kategória besorolása a fegyvertörvény mellékletében szereplő tűzfegyver kategória meghatározások alapján. Figyelem ! A betűjel után szóköz kihagyása 
nélkül a sorszámot is be kell írni. Pl. C3 
Gyártó: a gyártási engedéllyel rendelkezőnek a rendőrség által segédletként kiadott gyártói kódszótárban szereplő neve. 
Típus: A gyártó által megjelölt, a lőfegyver szemlézési, vagy bevizsgálási tanúsítványában szereplő adat.  
Gyártási szám: a lőfegyver fődarabjaiban lévő szám- és betűjelekből álló azonosító jel. Figyelem! Csak a különböző azonosító jeleket kell feltüntetni, egymástól „/” jellel 
elválasztva a következő sorrendben: tokszám/csőszám(ok)/zárszám/dobszám. Amennyiben a lőfegyver rendelkezik szemlézési, vagy bevizsgálási tanúsítvánnyal, az abban 
szereplő gyártási számot kell megadni. Lőszer esetén a gyártói azonosítószámot kell feltüntetni. 
Kaliberjel: a hivatalos, a lőfegyver szemlézési, vagy bevizsgálási tanúsítványán szereplő CIP kaliberjelet kell feltüntetni, csövenként felsorolva.”  
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3. melléklet a 371/2016. (XI. 29.) Korm. rendelethez
„7. számú melléklet a 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelethez

 
 

Sorszám:………………                              
 

LŐFEGYVER FORGALMAZÓ/JAVÍTÓ KÉSZLETREVÉTELI JELENTŐLAPJA 
 
Statisztikai jel:………………………………                                   Kereskedő megnevezése: ………………………………………………………….                                    

Tevék. helye:       ……………………………………………………………… Ker.eng.sz.:…………/1-……..……..……/……………/2………… 

Eladó statisztikai jele: ……………………..                                     Megnevezése: ………………………………………………………………….. 

Tevék. helye: ………………………………………………………………... Eladó ker.eng.sz.:…../1-…..……..……/……………/2…………. 

Külföldi beszerzés esetén származási ország: …………………………………Beh.eng.sz: .:………/1-……..……..……/……………/2………… 

Eladó/Kereskedelmi meghatalmazott családi és utóneve: ………………………………………………………………………………………………… 

Születési hely, idő: ………………………………………………………….    Államp.: ………………….………… ország: ………………………………….. 

Lakóhelye (irányítószámmal): …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Személyazonosságot igazoló igazolvány típusa: ....................... száma: ...................................... Engedélyt kiállító hatóság megnev.:  ………………………… 

 
 

 Lőfegyver/lőszer, csappantyú, lőpor azonosító adatai a következők  
Fegyt.eng.sz. 

Mennyiség 
Fajta/ 
jelleg 

Kat. Gyártó Típus Gyártási szám Kaliberjel 
1 2 3 

                                            

                                            

                                            

                                            

                                            

                                            

                                            

                                            

                                            

                                            

 
Kelt: …………………………………………….  …………év …………. hó ………nap                                                
                                                                                                                                                                  P.H.                     …………………………………………………………………………. 
                                                                                                                                                                                                                                     cégszerű aláírás               



77426 
M

A
G

Y
A

R
 K

Ö
Z

L
Ö

N
Y

 • 2016. évi 184. szám
 

 
 

 
Kitöltési tájékoztató 

 
A javítónak kizárólag fődarab készletrevételi jelentési kötelezettsége van, a javításra átvett lőfegyvereket és a lőszervásárlást nem kell jelentenie. 
Sorszám:  az adott jelentőlap fajta 1-től kezdődő folyamatos sorszáma a jelentést beküldő engedélyesnél. 
Statisztikai jel: a jelentőlapot kitöltő engedélyes statisztikai törzsszáma, ha azzal nem rendelkezik, akkor az adószámának első nyolc számjegye. 
Kereskedő megnevezése: a forgalmazási engedélyben szereplő megnevezés. 
Tevék.helye: a tevékenység végzésének a forgalmazási engedélyben szereplő helye . 
Ker.eng.sz.: a forgalmazási engedély száma (a rendőrségi határozat iktatószáma). 
Eladó statisztikai jele: az eladó statisztikai törzsszáma, ha azzal nem rendelkezik, akkor az adószámának első nyolc számjegye. 
Megnevezése: az eladó forgalmazási engedélyében szereplő megnevezés. 
Eladó ker.eng.sz.: az eladó forgalmazási engedélyének száma (a rendőrségi határozat iktatószáma). 
Eladó/kereskedelmi meghatalmazott adatai: a lőfegyvert átadó személy felsorolt adatai. 
Fegyt. eng. sz.: a lőfegyvert eladó tartási engedélyének száma. Figyelem! A tartási engedélyestől és a forgalmazási engedéllyel rendelkező forgalmazótól történő vásárlásokat 
külön-külön jelentőlapon kell szerepeltetni.  
Mennyiség: Lőszer, csappantyú esetében darabszám, lőpor esetében kg. Lőszer esetében kizárólag a kereskedők közötti lőszerforgalom jelentési kötelezett. 
Fajta: 
 lőfegyver esetén a fajta mező tartalma lehet: 
 T : tűzfegyver 
 L : 7,5 joule csőtorkolati energia feletti légfegyver 
 fődarab esetén a fajta mező tartalma lehet: 
 F: fegyvercső 
 V: váltócső 
 B: betétcső 
 Z: zár 
 D: forgódob 
 K: tokszerkezet 
 lőszer esetén R, csappantyú esetén: C, lőpor esetén: P 
Jelleg: S: sörétes, G: golyós, M: marok (rövid), F: 7,5 joule vagy annál kisebb csőtorkolati energiájú flóbert.  
Kat.: Az adott lőfegyver kategória besorolása a fegyvertörvény mellékletében szereplő tűzfegyver kategória meghatározások alapján. Figyelem ! A betűjel után szóköz kihagyása 
nélkül a sorszámot is be kell írni. Pl. C3 
Gyártó: a lőfegyver gyártójának a rendőrség által segédletként kiadott gyártói kódszótárban szereplő neve. 
Típus: A gyártó által megjelölt, a lőfegyver szemlézési, vagy bevizsgálási tanúsítványában szereplő adat.  
Gyártási szám: a lőfegyver fődarabjaiban lévő szám- és betűjelekből álló azonosító jel. Figyelem! Csak a különböző azonosító jeleket kell feltüntetni, egymástól „/” jellel 
elválasztva a következő sorrendben: tokszám/csőszám(ok)/zárszám/dobszám. Amennyiben a lőfegyver rendelkezik szemlézési, vagy bevizsgálási tanúsítvánnyal, az abban 
szereplő gyártási számot kell megadni. Lőszer esetén a gyártói azonosítószámot kell feltüntetni. 
Kaliber jel: a hivatalos, a lőfegyver szemlézési, vagy bevizsgálási tanúsítványán szereplő CIP kaliberjelet kell feltüntetni, csövenként felsorolva.”  
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4. melléklet a 371/2016. (XI. 29.) Korm. rendelethez
„8. számú melléklet a 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelethez

 
 

Sorszám:………………                                  
 

LŐFEGYVER FORGALMAZÓ/JAVÍTÓ ÉRTÉKESÍTÉSI JELENTŐLAPJA 
 
Statisztikai jel: ………………………………….                                   Kereskedő megnevezése: ………………………………………………………..                                 

Működési hely: ……………………………………………………………..… Ker.eng.sz.:…………/1-…..……..……/……………/2…………. 

Vevő statisztikai jele: ……………………………………                      Megnevezése: ………………………………………………………….. 

Tevék. helye: ……………………………………………………………..  Vevő ker. eng. sz: ..……/1-….……..……/……………/2…………. 

Külföldi vevő esetén országa: ……………………………………………………Kiv.eng.sz.: …….……/1-…..……..……/……………/2…………. 

Vevő/kereskedelmi meghatalmazott családi és utóneve: ………………………………………………………………………………………………………… 

Születési hely, idő: ………………………………………………………….    Államp.: ………………….………… ország: ………………………………….. 

Lakóhelye (irányítószámmal): …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Személyazonosságot igazoló igazolvány típusa: ....................... száma: ...................................... Engedélyt kiállító hatóság megnev.:  ………………………… 

 
 Lőfegyver/lőszer, csappantyú, lőpor azonosító adatai a következők  

Fegyt. eng.sz. 
Mennyiség 

Fajta/ 
jelleg 

Kat. Gyártó Típus Gyártási szám Kaliberjel 
1 2 3 

                                            

                                            

                                            

                                            

                                            

                                            

                                            

                                            

                                            

                                            

                                            

 
Kelt: …………………………………………….  …………év …………. hó ………nap                                                
                                                                                                                                                                  P.H.                     …………………………………………………………………………. 
                                                                                                                                                                                                                                     cégszerű aláírás               
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Kitöltési tájékoztató 

 
A javítónak kizárólag fődarab értékesítési (beépítési) jelentési kötelezettsége van, a javításra átvett lőfegyvereket és a lőszerfelhasználást nem kell jelentenie. 
Sorszám:  az adott jelentőlap fajta 1-től kezdődő folyamatos sorszáma a jelentést beküldő engedélyesnél. 
Statisztikai jel: a jelentőlapot kitöltő engedélyes statisztikai törzsszáma, ha azzal nem rendelkezik, akkor az adószámának első nyolc számjegye. 
Kereskedő megnevezése: a forgalmazási engedélyben szereplő megnevezés. 
Tevék.helye: a tevékenység végzésének a forgalmazási engedélyben szereplő helye . 
Ker.eng.sz.: a forgalmazási engedély száma (a rendőrségi határozat iktatószáma). 
Vevő statisztikai jele: a vevő statisztikai törzsszáma, ha azzal nem rendelkezik, akkor az adószámának első nyolc számjegye. 
Megnevezése: a vevő forgalmazási engedélyében szereplő megnevezés. 
Vevő ker.eng.sz.: a vevő forgalmazási engedélyének száma (a rendőrségi határozat iktatószáma). 
Vevő/kereskedelmi meghatalmazott adatai: a lőfegyvert átvevő személy felsorolt adatai. 
Megsz. eng. sz.: a vevő megszerzési engedélyén szereplő sorszám. Figyelem! Egy jelentőlapon csak egy vevő által megvett eszközöket lehet szerepeltetni, értelemszerűen 
kitöltve a rá vonatkozó adatokat. 
Mennyiség: Lőszer, csappantyú esetében darabszám, lőpor esetében kg. Lőszer esetében kizárólag a kereskedők közötti lőszerforgalom jelentési kötelezett. 
Fajta: 
 lőfegyver esetén a fajta mező tartalma lehet: 
 T : tűzfegyver 
 L : 7,5 joule csőtorkolati energia feletti légfegyver 
 fődarab esetén a fajta mező tartalma lehet: 
 F: fegyvercső 
 V: váltócső 
 B: betétcső 
 Z: zár 
 D: forgódob 
 K: tokszerkezet 
 lőszer esetén R, csappantyú esetén: C, lőpor esetén: P 
Jelleg: S: sörétes, G: golyós, M: marok (rövid), F: 7,5 joule vagy annál kisebb csőtorkolati energiájú flóbert.  
Kat.: Az adott lőfegyver kategória besorolása a fegyvertörvény mellékletében szereplő tűzfegyver kategória meghatározások alapján. Figyelem ! A betűjel után szóköz kihagyása 
nélkül a sorszámot is be kell írni. Pl. C3 
Gyártó: a lőfegyver gyártójának a rendőrség által segédletként kiadott gyártói kódszótárban szereplő neve. 
Típus: A gyártó által megjelölt, a lőfegyver szemlézési, vagy bevizsgálási tanúsítványában szereplő adat.  
Gyártási szám: a lőfegyver fődarabjaiban lévő szám- és betűjelekből álló azonosító jel. Figyelem! Csak a különböző azonosító jeleket kell feltüntetni, egymástól „/” jellel 
elválasztva a következő sorrendben: tokszám/csőszám(ok)/zárszám/dobszám. Amennyiben a lőfegyver rendelkezik szemlézési, vagy bevizsgálási tanúsítvánnyal, az abban 
szereplő gyártási számot kell megadni. Lőszer esetén a gyártói azonosítószámot kell feltüntetni. 
Kaliberjel: a hivatalos, a lőfegyver szemlézési, vagy bevizsgálási tanúsítványán szereplő CIP kaliberjelet kell feltüntetni, minden különböző kaliberjelet felsorolva.” 
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5. melléklet a 371/2016. (XI. 29.) Korm. rendelethez
„17. számú melléklet a 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelethez

 
 

 

 Iktatószám:        /1-                                 

KÉRELEM 

Sörétes lőfegyver 
Golyós lőfegyver 
Rövid lőfegyver 
Légfegyver 7,5 joule feletti 
Lőfegyver 7,5 joule vagy az alatti 
Gáz- és riasztófegyver 
Elöltöltő fegyver 

.......................................... célból történő tartására (viselésére) / használatára jogosító engedély megadásához / 
megújításához. (A kívánt rész aláhúzandó.) 

   Személyi azonosító: 
 KÉRELMEZŐ SZEMÉLYI ADATAI                       

Családi és utónév: ....................................................................................................................... 
Születési név: .............................................................................................................................. 
Születési hely, idő: ...................................................................................................................... 
Anyja születési neve: .................................................................................................................. 
Személyazonosságot igazoló igazolvány típusa: ....................................................................... 

száma:........................................................................ 
Foglalkozás: ................................................................................................................................ 
Állampolgárság: .................................... Ország: ....................................................................... 
Lakóhely:..................................................................................................................................... 
Fegyvertárolás helye: .................................................................................................................. 
Munkáltató neve és címe: ........................................................................................................... 

Kelt: .................................., ...........év..........................hó...............nap 

....................................... 
kérelmező aláírása 

A kérelem teljesítéséhez szükséges törvényes feltételek meglétének igazolása:* 

P. H. 
......................................................... 
munkáltató vagy egyesület elnöke 

 
*A munkáltató vagy egyesület elnökének javaslatát csak a foglalkoztatáshoz kapcsolódó lőfegyver engedélyezése 
esetén, vagy a 26. § (5) bekezdése szerinti esetben kell kitölteni. 

A MEGÚJÍTÁS, VALAMINT AZ ELÖLTÖLTŐ FEGYVER KIVÉTELÉVEL FEGYVERENKÉNT KÜLÖN 
KÉRELMET KELL BENYÚJTANI!” 
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6. melléklet a 371/2016. (XI. 29.) Korm. rendelethez
„18. számú melléklet a 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelethez

 
 

 

 Iktatószám:        /1-                                 

KÉRELEM 

Sörétes lőfegyver 
Golyós lőfegyver 
Rövid lőfegyver 
Légfegyver 7,5 joule feletti 
Lőfegyver 7,5 joule vagy az alatti 

.......................................... célból történő tartására jogosító engedély megadásához / megújításához. (A kívánt 
rész aláhúzandó.) 

A KÉRELMEZŐ ADATAI 

 Statisztikai jel:                  Cégbejegyzés/váll. ig. száma: 
..................................................... 

Megnevezés: ................................................................................................................................. 
Székhely: ...................................................................................................................................... 
Telephely: ..................................................................................................................................... 
Tevékenység helye (tárolóhely): .................................................................................................. 
Levelezési cím: ............................................................................................................................. 
Tel.: ..................................................................................... 
E-mail: ................................................................................ 

Kelt: ...................................., ............év .......................... hó ............ nap 

P. H. 
......................................................... 

cégszerű aláírás 
Mellékletek: 
............. lap a vezető tisztségviselőkről/tevékenységért felelős vezetőkről 
............. lap az alkalmazottakról 
............. db orvosi igazolás 
............. db jártassági igazolás 

A cégbírósági bejegyzés/vállalkozói igazolvány csak bemutatásra. 

   Személyi azonosító: 
 Vezető tisztségviselő/tevékenységért felelős vezető                       

Családi és utónév: ....................................................................................................................... 
Születési név: .............................................................................................................................. 
Születési hely, idő: ...................................................................................................................... 
Anyja születési neve: .................................................................................................................. 
Személyazonosságot igazoló igazolvány típusa: ......................................................................... 

száma:.......................................................................... 
Állampolgárság: .......................................................................................................................... 
Ország: ........................................................................................................................................ 
Lakóhely (irányítószámmal): ..................................................................................................... 
Tartózkodási hely (irányítószámmal): ........................................................................................ 

P. H. 

....................................... 
cégszerű aláírás 
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   Személyi azonosító: 
 Alkalmazott adatai                       

Családi és utónév: ....................................................................................................................... 
Születési név: .............................................................................................................................. 
Születési hely, idő: ...................................................................................................................... 
Anyja születési neve: .................................................................................................................. 
Személyazonosságot igazoló igazolvány típusa: ......................................................................... 

száma:.......................................................................... 
Állampolgárság: .......................................................................................................................... 
Ország: ........................................................................................................................................ 
Lakóhely (irányítószámmal): ..................................................................................................... 
Tartózkodási hely (irányítószámmal): ........................................................................................ 
Jártassági igazolás megnevezése: ............................................................................................... 
Száma: ........................................................................................................................................ 
Kiállító hatóság: ........................................................................................................................ 
Kelte: ..................... év ......... hó ....... nap 
Eü. alkalmasság érvényessége: ............... év .............. hó................ nap 
Munkáltatói megbízás minősége(i): 
(A megfelelőt alá kell húzni.) 

kezelést (tárolást, kiadást, visszavételt) végző 
használó 
kereskedelmi meghatalmazott 
 

P. H. 

....................................... 
cégszerű aláírás” 
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7. melléklet a 371/2016. (XI. 29.) Korm. rendelethez  
 

 
A biztonsági okmányok védelmének rendjéről szóló 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet 1. számú mellékletének III. 
rész „1. Személyi és jogosultságot igazoló okmányok” alcíme a következő 1.78/a. ponttal egészül ki: 
 
„1.78/a. a hatástalanított lőfegyverek tanúsítványa.”. 
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A Kormány 372/2016. (XI. 29.) Korm. rendelete
a veszélyes áruk szállításának ellenőrzésével és szankcionálásával összefüggő egyes kormányrendeletek 
módosításáról

A Kormány
a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 16. alpontjában,
a 2. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 15. alpontjában,
a 3. alcím tekintetében a  katasztrófavédelemről és a  hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 80. § a) pontjában,
a 4. alcím tekintetében a  vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 88.  § (1)  bekezdés 12.  pontjában, 
a víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 88. § (1) bekezdés m) pontjában,
az 5. alcím tekintetében a  vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 88.  § (1)  bekezdés 3.  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. A veszélyes áruk közúti szállításának ellenőrzésére vonatkozó egységes eljárásról szóló  
1/2002. (I. 11.) Korm. rendelet módosítása

1. §  A veszélyes áruk közúti szállításának ellenőrzésére vonatkozó egységes eljárásról szóló 1/2002. (I. 11.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: R1.) 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A rendelet hatálya a közúti járművel végzett veszélyes áru szállítással kapcsolatos előírások betartásának
a) az  országos és a  helyi közutakon, a  közforgalom elől el nem zárt magánutakon, a  közútnak nem minősülő 
közterületeken és a  c)  pont szerinti telephelyeket a  közúttal, közforgalom elől el nem zárt magánúttal összekötő 
területeken,
b) a határátkelőhelyeken, valamint
c) a veszélyes áru szállításában résztvevők – beleértve a címzettet is – telephelyén
történő ellenőrzésére terjed ki.”

2. § (1) Az R1. 4. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Az ellenőrző hatóság a közúti ellenőrzéseket az országos és a helyi közutakon és a közforgalom elől el nem zárt 
magánutakon, a  közútnak nem minősülő közterületeken és a  telephelyeket a  közúttal, közforgalom elől el nem 
zárt magánúttal összekötő területeken, valamint a  veszélyes áru szállításában résztvevők – beleértve a  címzettet 
is – telephelyén rendszeresen, szúrópróbaszerűen végzi. Az ellenőrzés helyét úgy kell megválasztani, hogy a jármű 
feltartóztatása a biztonságot ne veszélyeztesse.
(2) A telephelyen végzett ellenőrzés célja annak megállapítása, hogy a veszélyes áruk közúti szállításával kapcsolatos 
tevékenység végzése biztonságosan történik-e, és megfelel-e a  vonatkozó jogszabályokban foglalt előírásoknak. 
A  telephelyen végzett ellenőrzés a  veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadóval kapcsolatos rendelkezések 
betartásának ellenőrzésére is kiterjed.”

 (2) Az R1. 4. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A  veszélyes áruk közúti szállításának és a  szállításhoz kapcsolódó tevékenységnek a  hatósági ellenőrzése 
kizárólag hivatalból indul, az ügyfél saját maga hatósági ellenőrzés alá vonását nem kérheti.”

3. §  Az R1. 5. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  2. számú melléklet szerinti I. kockázati kategóriába tartozó szabálytalanság esetén, valamint a  II. kockázati 
kategóriába tartozó, helyszínen megszüntethető szabálytalanság esetén a  szabálytalanság megszüntetéséig 
az ellenőrző hatóság a járművet a biztonság veszélyeztetése nélkül feltartóztathatja.”

4. §  Az R1. 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„6. § (1) Az ellenőrző hatóság a 3. számú mellékletben szereplő minta szerint jelentést küld a közlekedési hatósági 
feladatokat ellátó központi szervnek (a továbbiakban: Központ) a tárgyévet követő év január 31-ig.
(2) A  Központ a  beérkezett jelentések alapján a  3. számú mellékletben szereplő minta szerint jelentést készít 
a tárgyévet követő 6 hónapon belül a közlekedésért felelős miniszter részére.
(3) A Központ a jelentést a tárgyévet követő 12 hónapon belül az Európai Bizottság számára is megküldi.
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(4) Az  eljáró hatóság – az  éves jelentés összeállításához – tájékoztatja a  Központot a  szabálytalanság miatt tett 
büntetőfeljelentésről, illetve a  közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a  közúti közlekedéshez kapcsolódó 
egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, valamint a  bírságolással összefüggő 
hatósági feladatokról szóló kormányrendelet alkalmazásával kiszabott bírságról.”

5. §  Az R1. a következő 7/A. §-sal egészül ki:
„7/A.  § E  rendeletnek a  veszélyes áruk szállításának ellenőrzésével és szankcionálásával összefüggő egyes 
kormányrendeletek módosításáról szóló 372/2016. (XI. 29.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított 
rendelkezéseit a Módr. hatálybalépését követően végzett ellenőrzésekre kell alkalmazni.”

6. §  Hatályát veszti az R1. 3. § (5) bekezdése.

2. A közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes 
rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő 
hatósági feladatokról szóló 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet módosítása

7. § (1) A  közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a  közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes rendelkezések 
megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatokról szóló 
156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 6. § d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A Kkt. 20.  § (1)  bekezdés e)  pontjához kapcsolódóan – ha jogszabály eltérően nem rendelkezik – az  5.  mellékletben 
meghatározott összegű bírságot köteles fizetni az, aki]
„d) a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló jogszabályban,”
[meghatározott, a  veszélyes áruk, anyagok, hulladékok szállítására (fuvarozására), valamint a  közúti járműre és annak 
személyzetére, az áru feladójára, átmeneti tárolójára, a csomagolóra, a berakóra, a töltőre, a címzettre és a veszélyes áru 
szállítási biztonsági tanácsadó kinevezésére és képesítésére vonatkozó rendelkezést megsérti.]

 (2) Az R2. 6. § i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A Kkt. 20.  § (1)  bekezdés e)  pontjához kapcsolódóan – ha jogszabály eltérően nem rendelkezik – az  5.  mellékletben 
meghatározott összegű bírságot köteles fizetni az, aki]
„i) az Országos Tűzvédelmi Szabályzatban,”
[meghatározott, a  veszélyes áruk, anyagok, hulladékok szállítására (fuvarozására), valamint a  közúti járműre és annak 
személyzetére, az áru feladójára, átmeneti tárolójára, a csomagolóra, a berakóra, a töltőre, a címzettre és a veszélyes áru 
szállítási biztonsági tanácsadó kinevezésére és képesítésére vonatkozó rendelkezést megsérti.]

8. §  Az R2. a következő 6/A. §-sal egészül ki:
„6/A.  § (1) Az  5.  melléklet 1. táblázatában felsorolt szabálytalanságok esetén, a  bírságösszeg meghatározásához 
a szabálytalanságot a következő meghatározások szerinti, csökkenő súlyosságú kockázati kategóriák egyikébe kell 
sorolni, ahol az I. kategória a legsúlyosabb:
a) I. kockázati kategória: a veszélyes áruk szállításáról szóló előírások (ADR) betartásának olyan elmulasztása, amely 
haláleset, súlyos személyi sérülés vagy jelentős környezetkárosodás okozásának nagyfokú kockázatával jár;
b) II. kockázati kategória: a veszélyes áruk szállításáról szóló előírások (ADR) betartásának olyan elmulasztása, amely 
személyi sérülés vagy környezetkárosodás okozásának kockázatával jár;
c) III. kockázati kategória: a veszélyes áruk szállításáról szóló előírások (ADR) betartásának olyan elmulasztása, amely 
személyi sérülés vagy környezetkárosodás okozásának kismértékű kockázatával jár.
(2) Az  5.  melléklet 2. és 3. táblázata tartalmazza azon szabálytalanságokat, amelyek kockázati kategóriába nem 
tartoznak.
(3) Az 5. melléklet 1. táblázatában meghatározott bírságösszegnek
a) a  10%-át kell megállapítani az  ADR 1.1.3 szakaszában, valamint az  ADR belföldi alkalmazásáról szóló miniszteri 
rendeletben meghatározottak szerint a további vonatkozó előírások betartása alól részben mentesülő veszélyes áru 
szállítás során megállapított szabálytalanság esetén, kivéve a b) pont szerinti szállításokat;
b) a  30%-át kell megállapítani az  ADR 1.1.3.6 bekezdésében foglalt mentességgel történő veszélyes áru szállítás 
során megállapított szabálytalanság esetén.
(4) A  (3)  bekezdésben említett esetek kivételével, az  5.  melléklet 1. táblázatában meghatározott bírságösszegnek 
az 50%-át kell megállapítani, ha
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a) a szállított veszélyes áru fizikai és kémiai veszélyeztető hatását, mennyiségét és a szállítás körülményeit, módját 
figyelembe véve a megállapított szabálytalanság a közúti közlekedés biztonságát nem veszélyezteti és
b) veszélyes áru kiszabadulása nem következett be vagy a veszélyes áru kiszabadulásának közvetlen veszélye nem 
áll fenn.
(5) A  (4)  bekezdésben szereplő bírságcsökkentő tényező nem alkalmazható az  ADR 3.2 fejezet „A” táblázat 
15.  oszlopa szerinti „0” és „1” szállítási kategóriába tartozó, valamint a  szállításból kizárt veszélyes áruk szállítása 
esetén.”

9. §  Az R2. 13. § (1) bekezdés b1) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Amennyiben az ellenőrző hatóság)
„b1) az 5. melléklet 3. táblázat 16. pontjában,”
[meghatározott okmány hiányát állapítja meg, de a  hiányzó okmány megléte a  Nemzeti Közlekedési Hatóság 
(a  továbbiakban: NKH) nyilvántartásából megállapítható, vagy a  nyilvántartásban nem szereplő, az  ellenőrzés 
időpontjában minden kétséget kizáróan érvényes okmányt az  ellenőrző hatóságnak – az  ellenőrzés napját követő  
8 napon belül – bemutatják, a bírság összege a mellékletek megfelelő sorában meghatározott összeg fele, de legfeljebb 
30 000 forint.]

10. §  Az R2. 16. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) E  rendeletnek a  veszélyes áruk szállításának ellenőrzésével és szankcionálásával összefüggő egyes 
kormányrendeletek módosításáról szóló 372/2016. (XI. 29.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított 
rendelkezéseit a Módr. hatálybalépését követően végzett ellenőrzésekre és az azok alapján indult eljárásokban kell 
alkalmazni.”

11. §  Az R2. 16. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(9) Ez a rendelet
a) a  veszélyes áruk közúti szállítása ellenőrzésének egységes eljárásáról szóló, 1995. október 6-i 95/50/EK tanácsi 
irányelvnek,
b) a  közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályokkal kapcsolatos 3820/85/EGK és a  3821/85/EGK 
tanácsi rendelet végrehajtásának minimumfeltételeiről szóló 2006/22/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 
III. mellékletének módosításáról szóló, 2009. január 30-i 2009/5/EK bizottsági irányelvnek és
c) a  közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvénnyel és a  közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi 
LXXXIV.  törvénnyel együtt a  közúti közlekedésbiztonságot veszélyeztető közlekedési jogsértésekre vonatkozó 
információk határokon átnyúló cseréjének elősegítéséről szóló, 2015. március 11-i 2015/413/EU európai parlamenti 
és tanácsi irányelvnek
való megfelelést szolgálja.”

12. §  Az R2. 5. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

3. A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet módosítása

13. §  A katasztrófavédelemről és a  hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 
végrehajtásáról szóló 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: Korm. rendelet) 4/A.  §-a helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„4/A. § (1) A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 20. § (1) bekezdés e) pontjához kapcsolódó ellenőrzés 
lefolytatására a  hivatásos katasztrófavédelmi szerv helyi és területi szerve önállóan jogosult. A  hivatásos 
katasztrófavédelmi szerv helyi és területi szerve illetékességi területén kívül is végezhet önálló ellenőrzési 
tevékenységet a  hivatásos katasztrófavédelmi szerv ellenőrzés helye szerint illetékes területi szervének előzetes 
értesítése mellett.
(2) A  veszélyes áru szállításával kapcsolatos szabályok megsértése esetén a  bírság kiszabására és jogszabályban 
meghatározott egyéb hatósági intézkedés megtételére első fokon a  hivatásos katasztrófavédelmi szervnek 
az  ellenőrzést végrehajtó helyi szerve, másodfokon a  hivatásos katasztrófavédelmi szerv első fokon eljárt helyi 
szervét irányító területi szerve jogosult.
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(3) Ha az  ellenőrzést a  hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szerve hajtotta végre, első fokon a  hivatásos 
katasztrófavédelmi szerv központi szerve által kijelölt, a  hivatásos katasztrófavédelmi szerv más területi szerve 
irányítása alá tartozó helyi szerve, másodfokon a hivatásos katasztrófavédelmi szerv első fokon eljárt helyi szervét 
irányító területi szerve jogosult a  bírság kiszabására és jogszabályban meghatározott egyéb hatósági intézkedés 
megtételére.
(4) Ha az  ellenőrzést a  hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szerve hajtotta végre, és az  ellenőrzés során 
azonnali intézkedés meghozatalára van szükség, első fokon a hivatásos katasztrófavédelmi szervnek az ellenőrzést 
végrehajtó területi szerve, másodfokon a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szerve jár el.”

14. §  A Korm. rendelet a következő 4/B. §-sal egészül ki:
„4/B.  § A  Genfben, 2000. május 26. napján kelt, a  Veszélyes Áruk Nemzetközi Belvízi Szállításáról szóló Európai 
Megállapodáshoz (ADN) csatolt Szabályzat kihirdetéséről és belföldi alkalmazásáról szóló 2015. évi LXXXIV. törvény 
3. § (1a) bekezdése alapján a belföldi belvízi veszélyes áru szállítási műveletnek az ADN-ben előírt feltételektől eltérő 
feltételekkel való végrehajtására vonatkozó, a  hajózási hatóságnál kérelmezett egyedi engedélyhez szükséges 
katasztrófavédelmi véleményt a hivatásos katasztrófavédelmi szervnek a hajó tervezett indulási vagy a határátlépés 
helye szerint illetékes területi szerve adja ki.”

4. A hivatásos katasztrófavédelmi szerv eljárásai során a veszélyes áruk vasúti és belvízi szállításának 
ellenőrzésére és a bírság kivetésére vonatkozó egységes eljárás szabályairól, továbbá az egyes 
szabálytalanságokért kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági 
feladatok általános szabályairól szóló 312/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

15. § (1) A  hivatásos katasztrófavédelmi szerv eljárásai során a  veszélyes áruk vasúti és belvízi szállításának ellenőrzésére 
és a  bírság kivetésére vonatkozó egységes eljárás szabályairól, továbbá az  egyes szabálytalanságokért kiszabható 
bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatok általános szabályairól szóló 312/2011. 
(XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R3.) 2. § 9. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában)
„9. veszélyes áru:
a) a  vasúti szállítás tekintetében: a  Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF) módosításáról Vilniusban 
elfogadott, 1999. június 3-án kelt Jegyzőkönyv C Függeléke (a  továbbiakban: RID) hatálya alá tartozó anyagok és 
tárgyak vagy a  Nemzetközi Vasúti Árufuvarozásról szóló Megállapodás (SzMGSz) – a Veszélyes Áruk Fuvarozásáról 
szóló Szabályzat (SZMGSZ 2. melléklet) – hatálya alá tartozó anyagok és tárgyak,
b) a  vízi szállítás tekintetében: a  Genfben, 2000. május 26. napján kelt, a  Veszélyes Áruk Nemzetközi Belvízi 
Szállításáról szóló Európai Megállapodás (a továbbiakban: ADN) hatálya alá tartozó anyagok és tárgyak;”

 (2) Az R3. 2. §-a a következő 15. ponttal egészül ki.
(E rendelet alkalmazásában)
„15. VPSZ: a vasúti közlekedésről szóló törvényben meghatározott Vasúti Pályakapacitás-elosztó Szervezet.”

16. §  Az R3. 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § (1) Az ellenőrzés lefolytatására – az 5. §-ban foglalt eltéréssel – a katasztrófavédelmi hatóság helyi és területi 
szerve önállóan jogosult. A  katasztrófavédelmi hatóság helyi és területi szerve illetékességi területén kívül is 
önálló ellenőrzési tevékenységet végezhet a  katasztrófavédelmi hatóság ellenőrzés helye szerint illetékes területi 
szervének előzetes értesítése mellett.
(2) A  veszélyes áru szállításával kapcsolatos szabályok megsértése esetén a  bírság kiszabására és jogszabályban 
meghatározott egyéb hatósági intézkedés megtételére – a  (6)  bekezdésben foglalt kivétellel – első fokon 
a katasztrófavédelmi hatóságnak az ellenőrzést végrehajtó helyi szerve, másodfokon a katasztrófavédelmi hatóság 
első fokon eljárt helyi szervét irányító területi szerve jogosult.
(3) Ha az ellenőrzést a katasztrófavédelmi hatóság területi szerve végezte, első fokon a katasztrófavédelmi hatóság 
központi szerve által kijelölt, a  katasztrófavédelmi hatóság más területi szerve irányítása alá tartozó helyi szerv, 
másodfokon a  katasztrófavédelmi hatóság első fokon eljárt helyi szervét irányító területi szerv jogosult a  bírság 
kiszabására és jogszabályban meghatározott egyéb hatósági intézkedés megtételére.
(4) Ha az ellenőrzést a katasztrófavédelmi hatóság területi szerve végezte és az ellenőrzés során azonnali intézkedés 
meghozatalára van szükség, első fokon a  katasztrófavédelmi hatóságnak az  ellenőrzést végrehajtó területi szerve, 
másodfokon a katasztrófavédelmi hatóság központi szerve jár el.
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(5) A  veszélyes áru szállítását a  katasztrófavédelmi hatóság azon területi szervéhez kell bejelenteni, amely 
a bejelentéskor belföldi rakodás esetében a berakás, külföldi rakodás esetében a határátlépés helye szerint illetékes.
(6) A  veszélyes áru szállításának bejelentésével kapcsolatos szabályok megsértése esetén a  bírság kiszabására 
és jogszabályban meghatározott egyéb hatósági intézkedés megtételére első fokon az  (5)  bekezdés szerinti 
katasztrófavédelmi hatóság által kijelölt és az irányítása alá tartozó helyi szerv, másodfokon az (5) bekezdés szerinti 
katasztrófavédelmi hatóság jár el.”

17. § (1) Az R3. 6. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A  vasúti társaság a  veszélyes áru vasúti továbbítását köteles a  katasztrófavédelmi hatósághoz bejelenteni 
magyar, angol, német vagy francia nyelven, az 1. melléklet A. része szerinti adattartalommal,
a) a  3.  § (5)  bekezdése szerinti illetékes területi szerv ügyeletének az  árutovábbítás megkezdése előtt 
–  a  katasztrófavédelmi hatóság központi szerve honlapján közzétett formanyomtatványon – írásban, szkennelt 
másolatban e-mailen, telefaxon,
b) a  katasztrófavédelmi hatóság informatikai alkalmazásába történő közvetlen, számítógépes rendszerből indított 
automatikus adatfeltöltéssel vagy
c) a VPSZ által működtetett vasúti pályakapacitás-elosztó informatikai rendszeren keresztül.
(2) Az  (1)  bekezdés a)  pontja szerinti bejelentési mód kizárólag abban az  esetben alkalmazható, ha a  b) és 
c)  pontban meghatározott módon történő bejelentés a  szolgáltató részéről jelentkező technikai ok miatt nem 
tehető meg. A  bejelentésnek a  katasztrófavédelmi hatósághoz a  továbbítás megkezdését megelőzően legalább 
egy órával kell beérkeznie, vagy az  (1)  bekezdés c)  pontja alkalmazása esetén a  VPSZ által működtetett vasúti 
pályakapacitás-elosztó informatikai rendszerben rögzítésre kerülnie. Külföldről érkező veszélyes áru szállítmány 
esetében a bejelentést legkésőbb a vonatnak az üzemváltó állomás elhagyását megelőző egy órával korábban kell 
megtenni. Magyarország területén – a nem határállomáson történő vasútitársaság-váltás kivételével – a továbbító 
vasúti társaságot váltó és megállás nélküli technológiával, változatlan vonatazonosítóval közlekedő vonatok 
esetében a bejelentést a tényleges váltás időpontjáig kell megtenni. Rendszeres szállítás esetében a veszélyes áru 
vasúti továbbítását végző vasúti társaság egy hónapos időintervallumra is megteheti a bejelentését a tárgyhónapot 
megelőző hónap utolsó munkanap 12 óráig.”

 (2) Az R3. 6. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Az e § szerinti bejelentési kötelezettség nem vonatkozik
a) azon veszélyes áru továbbítására, amelyet a RID 1.1.3 szakaszában szereplő mentesség alapján végeznek,
b) a  nukleáris anyagok vasúton történő szállítására, ha a  szállítással kapcsolatos dokumentáció a  minősített adat 
védelméről szóló törvény szerinti minősített adatokat tartalmaz, valamint
c) az üres, tisztítatlan csomagoló- és szállítóeszközök továbbítására.”

 (3) Az R3. 6. §-a a következő (6)–(8) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Az  (1)  bekezdés b)–c)  pontja szerinti bejelentés, illetve a  (4)  bekezdés szerinti jelzés esetén az  1.  melléklet 
A. részében előírt adatok közül nem szükséges a 3., és a 14–16. pontban foglalt adatokat megadni.
(7) Az  (1)  bekezdés c)  pontja szerinti bejelentés, illetve a  (4)  bekezdés szerinti jelzés adatait a  VPSZ megfelelő 
informatikai kapcsolat útján közvetlenül a  hivatásos katasztrófavédelmi szerv informatikai alkalmazásába 
haladéktalanul feltölti.
(8) Az  (1)  bekezdés b)–c)  pontjában meghatározott bejelentési mód alkalmazásához szükséges informatikai 
fejlesztések megvalósulásáról és az  adatközlés feltételeiről a  katasztrófavédelmi hatóság központi szerve 
a honlapján kihelyezett hirdetmény útján tájékoztatja a vasúti szállításban érintett gazdálkodó szervezeteket.”

18. § (1) Az R3. 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  szállítást vagy fuvarozást végző vállalkozás a  veszélyes áru vízi szállítását köteles a  katasztrófavédelmi 
hatóság központi szerve honlapján keresztül – a  katasztrófavédelmi hatóság által az  1.  melléklet B. részében 
foglalt adattartalommal közzétett formanyomtatványon – vagy a  3.  § (5)  bekezdése szerinti illetékes területi 
szerv ügyeletének az  árutovábbítás megkezdése előtt írásban, magyar, német vagy angol nyelven, elektronikus 
aláírással ellátott e-mail vagy telefax formájában bejelenteni. Külföldről érkező veszélyes áru szállítmány esetében 
a bejelentést legkésőbb az országhatár átlépésekor meg kell tenni.”

 (2) Az R3. 7. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(3) Az e § szerinti bejelentési kötelezettség nem vonatkozik
a) azon veszélyes áru szállítására, amelyet az ADN 1.1.3 szakaszában szereplő mentesség alapján végeznek,
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b) a  nukleáris anyagok vízi úton történő szállítására, ha a  szállítással kapcsolatos dokumentáció a  minősített adat 
védelméről szóló törvény szerinti minősített adatokat tartalmaz, valamint
c) az üres, tisztítatlan csomagoló- és szállítóeszközök szállítására.
(4) Nem kell az  (1)  bekezdésben foglalt adatszolgáltatási kötelezettséget teljesíteni, ha a  folyami információs 
szolgáltatások szakmai és működtetési szabályairól szóló jogszabályban meghatározott adatok között 
a  RIS-rendszerben a  veszélyes árura vonatkozó adatok is rögzítésre kerültek, valamint a  (2)  bekezdésben 
foglaltaknak megfelelően a már bejelentett árutovábbítás adatmódosítását vagy meghiúsulását rögzítették.”

 (3) Az R3. 7. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A  (4)  bekezdésben megjelölt adatokhoz a  folyami információs szolgáltatások szakmai és működtetési 
szabályairól szóló jogszabályban meghatározott RIS-működtető – a RIS-üzemeltető közreműködésével – hozzáférést 
biztosít a katasztrófavédelmi hatóság részére.”

19. §  Az R3. 12. § b) és c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A katasztrófavédelmi hatóság a  veszélyes áru szállításával vagy továbbításával kapcsolatos szabályok megsértése 
esetén)
„b) elrendeli a  veszélyes áru környezetbe jutásának megakadályozását, illetve veszély elhárítása érdekében 
szükséges intézkedések megtételét, valamint
c) bírságot szab ki.”

20. §  Az R3. 13. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„13. § A 3. melléklet A.  táblázata szerinti I. kockázati kategóriába sorolt, valamint a  II. kockázati kategóriába sorolt 
és helyszínen megszüntethető szabálytalanság esetében annak megszüntetéséig, a  katasztrófavédelmi hatóság 
a veszélyes árut a biztonság veszélyeztetése nélkül visszatarthatja.”

21. §  Az R3. 14. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Veszélyes áru vasúti továbbítása esetén, ha az  ellenőrzés alá vont veszélyes árut szállító vasúti jármű 
a  berakható össztömegre, a  méretre, a  veszélyes áru vasúti továbbítására vonatkozó előírásoknak nem felelt 
meg vagy a  lakosság védelme érdekében egyébként indokolt – a  vasúti közlekedési hatóság és a  veszélyes áru 
szállítójának értesítése mellett – a katasztrófavédelmi hatóság megtilthatja az érintett vasúti jármű közlekedtetését 
és kötelezheti a  vasúti pályahálózat működtetését végző vasúti társaságot az  ehhez szükséges intézkedések 
megtételére. Ezen intézkedéssel kapcsolatba hozható többletköltségek és károk a 3. melléklet szerint megállapított 
kötelezettet terhelik. A  3.  melléklet A. táblázata szerinti I. kockázati kategóriába tartozó, valamint a  II. kockázati 
kategóriába tartozó és helyszínen megszüntethető szabálytalanság esetében a visszatartott vasúti jármű kizárólag 
a szabálytalanság megszüntetését követően haladhat tovább.”

22. §  Az R3. 15. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„15. § Ha a katasztrófavédelmi hatóság a veszélyes áruk vízi szállításának ellenőrzése során a 3. melléklet B. táblázata 
szerinti I. vagy II. kockázati kategóriába tartozó és a  helyszínen megszüntethető szabálytalanságot állapít meg, 
a  szabálytalanság megszüntetéséig a  menetben lévő úszólétesítményt veszteglésre kötelezi. A  veszteglés 
– vonatkozó előírásoknak megfelelő – legközelebbi helyét és módját az  illetékes vízirendészeti rendőrkapitányság 
helyszínen jelen lévő képviselőjének javaslata, valamint a  hajóvezető észrevétele alapján a  katasztrófavédelmi 
hatóság ellenőre határozza meg.”

23. § (1) Az R3. 16. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Ha egy eljárásban egy ügyfél több, különböző előírás megsértése miatt is bírság megfizetésére kötelezhető, 
a katasztrófavédelmi hatóság a részére a megsértett előírásonként megállapított bírságtételek egyesített összegét 
szabja ki.”

 (2) Az R3. 16. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A  (3)  bekezdés szerint besorolt mulasztások tekintetében a  bírság összegét a  3.  melléklet A. és B. táblázata 
tartalmazza. A 3. melléklet C. és D. táblázata tartalmazza azon szabálytalanságokat, amelyek kockázati kategóriákba 
nem tartoznak. A  tényleges bírság összegét 1000 forintra kerekítve kell megállapítani a  kerekítési szabályok 
figyelembevételével. Ha az  ellenőrző hatóság ugyanazon ellenőrzés keretében több jogsértő cselekményt, 
mulasztást állapít meg, a kiszabott bírság összege egy ügyfél tekintetében legfeljebb 2 200 000 forint lehet.”
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24. §  Az R3. a következő 16/A. §-sal egészül ki:
„16/A. § (1) A 3. melléklet A. táblázatában meghatározott bírságösszegnek
a) a  10%-át kell megállapítani a  RID 1.1.3. szakaszában, valamint a  RID belföldi alkalmazásáról szóló miniszteri 
rendeletben meghatározottak szerint a további vonatkozó előírások betartása alól részben mentesülő veszélyes áru 
szállítás során megállapított szabálytalanság esetén, kivéve a b) pont szerinti szállításokat,
b) a 30%-át kell megállapítani a RID 1.1.3.6. bekezdésében foglalt mennyiséggel történő veszélyes áru szállítás során 
megállapított szabálytalanság esetén.
(2) Az  (1)  bekezdésben említett esetek kivételével, a  3.  melléklet A. táblázatában meghatározott bírságösszegnek 
az 50%-át kell megállapítani, ha
a) a szállított veszélyes áru fizikai és kémiai veszélyeztető hatását, mennyiségét és a szállítás körülményeit, módját 
figyelembe véve a megállapított szabálytalanság a vasúti közlekedés biztonságát nem veszélyezteti és
b) a veszélyes áru kiszabadulása nem következett be vagy a veszélyes áru kiszabadulásának közvetlen veszélye nem 
áll fenn.
(3) A (2) bekezdésben szereplő bírságcsökkentő tényező nem alkalmazható a RID 3.2 fejezet „A” táblázat 15 oszlopa 
szerinti „0” és „1” szállítási kategóriába tartozó, valamint a szállításból kizárt veszélyes áruk szállítása esetén.
(4) A 3. melléklet B. táblázatában meghatározott bírságösszegnek
a) a  10%-át kell megállapítani az  ADN 1.1.3 szakaszában meghatározottak szerint a  további vonatkozó előírások 
betartása alól részben mentesülő veszélyes áru szállítás során megállapított szabálytalanság esetén, kivéve a b) pont 
szerinti szállításokat,
b) a  30%-át kell megállapítani az  ADN 1.1.3.6 bekezdésében foglalt mentességgel történő veszélyes áru szállítás 
során megállapított szabálytalanság esetén.
(5) A  (4)  bekezdésben említett esetek kivételével, a  3.  melléklet B. táblázatában meghatározott bírságösszegnek 
az 50%-át kell megállapítani, ha
a) a szállított veszélyes áru fizikai és kémiai veszélyeztető hatását, mennyiségét és a szállítás körülményeit, módját 
figyelembe véve a megállapított szabálytalanság a vízi közlekedés biztonságát és a vízi környezet biztonságát nem 
veszélyezteti és
b) a veszélyes áru kiszabadulása nem következett be, vagy a veszélyes áru kiszabadulásának közvetlen veszélye nem 
áll fenn.
(6) Az  (5)  bekezdésben szereplő bírságcsökkentő tényező nem alkalmazható, ha az  ADN 3.2 fejezet „A” táblázat 
12. oszlopa, vagy az ADN 3.2 fejezet „C” táblázat 19. oszlopa szerint a hajót jelölő kék fények, kék kúpok száma 2 vagy 
3, valamint a szállításból kizárt veszélyes áruk szállítása esetén.”

25. §  Az R3. a következő 26. §-sal egészül ki:
„26.  § E  rendeletnek a  veszélyes áruk szállításának ellenőrzésével és szankcionálásával összefüggő egyes 
kormányrendeletek módosításáról szóló 372/2016. (XI. 29.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított 
rendelkezéseit a Módr. hatálybalépését követően végzett ellenőrzésekre és az azok alapján indult eljárásokban kell 
alkalmazni.”

26. § (1) Az R3. 1. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
 (2) Az R3. 2. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
 (3) Az R3. 3. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

5. A vasúti közlekedési hatóság által kiszabható bírság mértékéről és megfizetésének részletes 
szabályairól szóló 277/2014. (XI. 14.) Korm. rendelet módosítása

27. § (1) A  vasúti közlekedési hatóság által kiszabható bírság mértékéről és megfizetésének részletes szabályairól szóló 
277/2014. (XI. 14.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R4.) 2. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A  hatóság az  1.  melléklet II. 32.  pontjában felsorolt jogsértések esetén a Vtv. 81.  § (14)  bekezdésében foglalt 
mérlegelési szempontok alapján, a  hivatásos katasztrófavédelmi szerv eljárásai során a  veszélyes áruk vasúti és 
belvízi szállításának ellenőrzésére és a bírság kivetésére vonatkozó egységes eljárás szabályairól, továbbá az egyes 
szabálytalanságokért kiszabható bírságok összegéről, valamint a  bírságolással összefüggő hatósági feladatok 
általános szabályairól szóló 312/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: R.) 3.  melléklet A. és C. táblázat 
megfelelő pontjában meghatározott bírságösszegeket alkalmazza.”

 (2) Az R4. 1. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.
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6. Záró rendelkezések

28. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő 45. napon lép hatályba.

29. §  Ez a rendelet a veszélyes áruk közúti szállítása ellenőrzésének egységes eljárásáról szóló, 1995. október 6-i 95/50/EK 
irányelv 1., 4–6. és 10. cikkének, valamint II. mellékletének való megfelelést szolgálja.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 372/2016. (XI. 29.) Korm. rendelethez
„5. melléklet a 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelethez

I., II. vagy III. kockázati kategóriába tartozó cselekmény vagy mulasztás

1. táblázat

Sorszám Bírságolással érintett cselekmények, mulasztások
A bírság összege 

forintban

A bírságolással érintett 

cselekmény 

elkövetéséért felelőssé 

tehető

I. kockázati kategóriába tartozó cselekmény vagy mulasztás
A veszélyes áruk szállításáról szóló előírások (ADR) betartásának olyan elmulasztása, amely haláleset, súlyos személyi 
sérülés vagy jelentős környezetkárosodás okozásának nagyfokú kockázatával jár. Az ilyen mulasztásoknál általában 

a veszély elhárítására megfelelő, azonnali intézkedések történnek, így többek között a jármű feltartóztatása, a 
továbbhaladás megakadályozása 

1. Az ADR szerint a szállításból kizárt veszélyes áru 
szállítása.

500 000 feladó, berakó, szállító 
(fuvarozó)

2. Veszélyes áru szivárgása, szóródása. 500 000 feladó, csomagoló, 
berakó, töltő, üzemben-
tartó, szállító (fuvarozó)

100 000 járműszemélyzet, 
amennyiben az észlelést 
követően nem tette meg 
a szükséges intézkedé-

seket

3. Nem engedélyezett szállítási móddal vagy nem meg-
felelő szállítóeszközzel vagy nem megfelelő műszaki 
állapotú szállítóeszközzel történő szállítás, vagy olyan 
jóváhagyásban foglaltaknak nem megfelelő járművel 
történő szállítás, amely közvetlen veszélyt jelent.

500 000
feladó, töltő, berakó, 

szállító (fuvarozó), 

jármű üzembentartója

4. Ömlesztett szállítás olyan konténerben, amely 
szerkezetileg nem megfelelő állapotú.

500 000 konténer üzembentartó-
ja, töltő, feladó, 

szállító (fuvarozó)

5. Jóváhagyási igazolással nem rendelkező, vagy 30 nap-
nál régebben lejárt jóváhagyási igazolással rendelkező 
járművel történő szállítás.

500 000 feladó, töltő, szállító 
(fuvarozó)

6. Jóváhagyás nélküli csomagolóeszközök használata. 500 000 feladó, 
csomagoló 
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7. A veszélyes árura vonatkozó csomagolási utasításnak 
nem megfelelő csomagolóeszköz használata.

500 000 feladó, csomagoló

8. Az egybecsomagolásra vonatkozó különleges előírások 
be nem tartása.

500 000 feladó, csomagoló

9. A rakomány elhelyezésére és rögzítésére vonatkozó 
szabályok be nem tartása

a) egyesítő csomagoláson belül

300 000 feladó, csomagoló, szállí-
tó (fuvarozó)

b) konténerben 400 000 berakó, töltő 

c) járműben. 500 000 berakó,

szállító (fuvarozó), töltő

100 000 járműszemélyzet ameny-
nyiben az ellenőrzés idő-

pontjában a megfelelő 
rakományrögzítő eszköz 
a járművön rendelkezés-

re állt

10. A küldeménydarabok együvé rakására vonatkozó sza-
bályok be nem tartása 

a) egyesítő csomagoláson belül 300 000

feladó, csomagoló, szállí-
tó (fuvarozó)

b) konténerben 400 000 berakó

c) járműben. 400 000 berakó

11. Megengedett töltési fok be nem tartása 

a) tartányoknál

500 000 töltő

b) tartályoknál, egyéb csomagolóeszköznél. 300 000 csomagoló

12. Az egy szállítóegységben szállítható mennyiségre vo-
natkozó korlátozás be nem tartása.

500 000 feladó, 

szállító (fuvarozó), 

berakó

13. Veszélyes áru szállítása anélkül, hogy erre bármilyen jel-
zés vagy információ utalna.

500 000 feladó, berakó, cso-
magoló, töltő, szállító 

(fuvarozó)

14. A járművön, tartányon, konténeren nincs semmilyen 
jelölés, illetve nagybárca.

500 000 feladó, töltő, szállító 
(fuvarozó)

100 000 járműszemélyzet,  
amennyiben  

az ellenőrzés időpont-
jában a jelölés, illetve 

nagybárca a járművön 
rendelkezésre állt
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15. A fuvarokmányban a szállított árura vonatkozó olyan 
információk (pl. UN-szám, helyes szállítási megnevezés, 
csomagolási csoport) hiánya, ami miatt nem lehetséges 
megállapítani, hogy fennáll-e egyéb, I. kockázati kate-
góriájú szabálytalanság.

500 000 feladó, 

szállító (fuvarozó)

16. A járművezetőnek nincs érvényes oktatási bizonyítvá-
nya vagy az oktatási bizonyítvány 30 napnál régebben 
járt le.

400 000 szállító (fuvarozó)

17.

 

Tűz vagy nyílt láng használatára vonatkozó tilalom 
megszegése.

400 000 berakó, töltő, kirakó, 

szállító (fuvarozó)

100 000 járműszemélyzet

18.

 

A dohányzási tilalom be nem tartása.

 

200 000 berakó, töltő, kirakó

100 000 járműszemélyzet

19. Veszélyes áru nem megfelelő UN-szám és helyes szál-
lítási megnevezés és csomagolási csoport (ha van) alá 
sorolása.

500 000 feladó

20. Az I. kockázati kategóriába tartozó egyéb mulasztások. 500 000 bármely, a szabálytalan-
ságért felelőssé tehető 

résztvevő

II. kockázati kategóriába tartozó cselekmény vagy mulasztás
A veszélyes áruk szállításáról szóló előírások (ADR) betartásának olyan elmulasztása, amely személyi sérülés vagy 

környezetkárosodás okozásának kockázatával jár. Az ilyen mulasztásoknál általában a veszély elhárítására megfelelő 
intézkedések történnek, így többek között a hiba elhárítására való kötelezés – ha lehetséges és célszerű – akkor az 

ellenőrzés helyén, de legkésőbb a folyamatban lévő szállítási művelet befejezésekor.

21. A szállítóegységben egynél több pótkocsi, félpótkocsi 
van.

300 000 berakó, töltő, szállító 
(fuvarozó)

22. A jóváhagyásban foglaltaknak nem megfelelő járművel 
történő szállítás, ami azonban közvetlen veszélyt nem 
jelent.

150 000
szállító (fuvarozó), 

jármű üzembentartója

23. A járművön nincsenek meg az előírt, üzemképes tűzol-
tó készülékek. A tűzoltó készülék üzemképesnek tekint-
hető akkor is, ha az előírt plomba vagy a lejárat ideje, 
vagy mindkettő hiányzik. Nem tekinthető üzemképes-
nek, ha felülvizsgálati ideje lejárt, valamint ha szemmel 
láthatóan nem üzemképes, például a nyomásmérő 0-t 
mutat.

250 000 szállító (fuvarozó)

24. A járművön nincs meg az ADR-ben, illetve az írásbeli 
utasításban előírt működőképes, funkcióját betöltő fel-
szerelés.

felszerelés-faj-
tánként 

100 000

szállító (fuvarozó)

25. Csomagolóeszközök, IBC-k, illetve nagycsomagolások 
ellenőrzésének, időszakos vizsgálatának időpontját 
vagy a használati időtartamot nem tartották be.

300 000 feladó, csomagoló

26. Sérült csomagolású küldeménydarabokat, IBC-ket, 
nagycsomagolásokat szállítanak.

300 000 feladó, csomagoló, 
berakó, 

szállító (fuvarozó)

100 000 járműszemélyzet, ameny-
nyiben nem tette meg 
a szükséges intézkedé-

seket 
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27. Küldeménydarabokat olyan konténerben szállítanak, 
amely szerkezetileg nem megfelelő állapotú.

300 000 konténer üzembentartó-
ja, berakó, 

szállító (fuvarozó)

28. A tartányokat, tankkonténereket nem zárták le megfe-
lelően (de nem szivárog).

300 000 feladó, töltő, szállító 
(fuvarozó)

29. Kombinált csomagolás szállítása olyan külső csomago-
lással, amely nincs megfelelően lezárva.

150 000 feladó, berakó, csomago-
ló, szállító (fuvarozó)

30. Helytelen bárcázás, jelölés vagy nagybárcázás, vagy a 
szükséges bárca, jelölés vagy nagybárca hiánya, illetve 
a jelölések, bárcák, nagybárcák olyan mértékben sérül-
tek, ami a felismerhetőségüket befolyásolja.

300 000 feladó, csomagoló, 
berakó, töltő, szállító 

(fuvarozó)

31. Írásbeli utasítás hiánya. 300 000 szállító (fuvarozó)

32. Az okmányokban valamely, az I. kockázati kategória 15. 
pontja alá tartozó információ hiányzik, de ezzel össze-
függésben nem áll fenn egyéb I. kockázati kategóriájú 
szabálytalanság.

200 000 feladó, 

szállító (fuvarozó)

33. A II. kockázati kategóriába tartozó egyéb mulasztás. 250 000 bármely, a szabálytalan-
ságért felelőssé tehető 

résztvevő

III. kockázati kategóriába tartozó cselekmény vagy mulasztás
A veszélyes áruk szállításáról szóló előírások (ADR) betartásának olyan elmulasztása, amely személyi sérülés vagy 

környezetkárosodás okozásának kis mértékű kockázatával jár, de nem szükséges a hiányosságokat a közúton 
kijavítani, elegendő azokat később, a vállalkozásnál megszüntetni.

34. A narancssárga táblák, nagybárcák, a bárcák mérete, 
alakja, színe, vagy a betűk, számok, jelképek mérete, 
formája nem felel meg az előírásoknak.

100 000 feladó, csomagoló, 
berakó, töltő, szállító 

(fuvarozó) 

35. Az írásbeli utasítás tartalmában nem felel meg az ADR 
előírásainak.

100 000 szállító (fuvarozó)

36. Az okmányokban a szállított árura vonatkozóan olyan 
információ hiánya, amely nem eredményez I. vagy II. 
kockázati kategóriájú szabálytalanságot.

100 000 feladó, 

szállító (fuvarozó)

37. A járművezető az oktatási bizonyítványát nem tudja be-
mutatni, de bizonyíték van rá, hogy létezik. 

30 000 járművezető

A járművezető oktatási bizonyítványa 30 napnál nem 
régebben járt le.

100 000 szállító (fuvarozó)

38. A jármű jóváhagyási igazolása nincs a járművön, de 
bizonyíték van rá, hogy létezik vagy 30 napnál nem ré-
gebben járt le.  

100 000 szállító (fuvarozó)

39. A járművön a tűzoltó készülékek esetében az előírt 
plomba vagy a lejárat ideje, vagy mindkettő hiányzik, 
de a tűzoltó készülék üzemképesnek tekinthető. 

100 000 szállító (fuvarozó)

40. A járművek felügyeletére vonatkozó szabályok megsér-
tése.

50 000 járműszemélyzet

41. A III. kockázati kategóriába tartozó egyéb mulasztás. 100 000 bármely, a szabálytalan-
ságért felelőssé tehető 

résztvevő
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Az I., II. vagy III. kockázati kategóriába nem tartozó további szabálytalanság

2. táblázat

Sorszám Bírságolással érintett cselekmények, mulasztások
A bírság összege 

forintban

A bírságolással érintett cselekmény 

elkövetéséért felelőssé tehető

1. Veszélyes áru (hulladék) szállításhoz szükséges engedély 
hiánya.

200 000 feladó, 

szállító (fuvarozó)

2. Veszélyes áru (polgári felhasználású robbanóanyag) szál-
lításához szükséges engedély hiánya.

200 000 feladó, 

szállító (fuvarozó)

3. Veszélyes áru (radioaktív anyag) szállításához szükséges 
engedély hiánya.

200 000 feladó, 

szállító (fuvarozó)

4. A vállalkozásnak nincs biztonsági tanácsadója. 300 000 vállalkozás vezetője

5. A vállalkozás nem értesítette a közlekedési hatóságot a 
biztonsági tanácsadó megbízásáról, illetve annak válto-
zásáról.

100 000 vállalkozás vezetője

6. A vállalkozás biztonsági tanácsadójának az adott alága-
zatra vagy veszélyességi osztályra nem terjed ki a bizo-
nyítvány érvényessége, vagy a tanácsadó bizonyítványá-
nak érvényessége 30 napnál régebben járt le.

100 000 vállalkozás vezetője, biz-
tonsági tanácsadó

7. Nem készült baleseti jelentés vagy a hatóság részére 
nem küldték meg.

50 000 vállalkozás vezetője, biz-
tonsági tanácsadó

8. Az éves jelentés hiánya. 100 000 vállalkozás vezetője, biz-
tonsági tanácsadó

9.
Közbiztonsági terv hiánya. 200 000 vállalkozás vezetője. biz-

tonsági tanácsadó

10.
A munkavállaló az ADR 1.3. fejezete szerinti oktatásban 
nem, vagy csak részben részesült.

150 000 munkáltató

11.

A munkavállaló ADR 1.3. fejezet szerinti oktatásáról a 
képzést igazoló dokumentum nem áll rendelkezésre 
vagy a munkavállaló oktatása nem követi az ADR előírá-
sainak változásait.

100 000 munkáltató, biztonsági 
tanácsadó

12. Az ADR 1.3 fejezete szerinti oktatásról szóló igazolás 
nincs a járművön, de bizonyíték van rá, hogy a járműsze-
mélyzet részesült a képzésben (beleértve azon járműve-
zetőket is, akik nem rendelkeznek az ADR 8.2.1. szakasz 
szerinti oktatási bizonyítvánnyal), és erről a munkáltató 
igazolást állított ki a részére.

30 000 járműszemélyzet

13. A járművön nem áll rendelkezésre a járműszemélyzetre 
vonatkozó fényképes személyazonosító okmány. 

30 000 járműszemélyzet

14. A járműszemélyzeten kívüli személy szállítása. 100 000 szállító (fuvarozó)

50 000 járműszemélyzet

15. A biztonsági tanácsadóval kapcsolatos egyéb, az ADR 
1.8.3.3. bekezdésében, vagy más jogszabályban előírt 
kötelezettség megszegése.

100 000 vállalkozás vezetője, biz-
tonsági tanácsadó



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2016. évi 184. szám 77445

A mezőgazdasági vegyszerek és üzemanyagok mezőgazdasági vontatóval vagy lassú járművel 
vontatott pótkocsival történő közúti szállítása szabályainak megszegése

3. táblázat

Sorszám Bírságolással érintett cselekmények, mulasztások
A bírság összege 

forintban

A bírságolással érintett 

cselekmény elkövetéséért 

felelőssé tehető

1. Növényvédő szer szállítása ömlesztve vagy tartányban. 50 000 feladó, 

szállító (fuvarozó)

2. Nem folyékony műtrágya szállítása tartányban. 30 000 feladó, 

szállító (fuvarozó)

3. Üzemanyag és folyékony műtrágya 6500 liternél 
nagyobb befogadóképességű tartányban való szállítása.

50 000 feladó, 

szállító (fuvarozó)

4. Nem megfelelő vontató használata. 40 000 szállító (fuvarozó)

5. Nem megfelelő tartányos pótkocsi használata. 50 000 feladó, 

szállító (fuvarozó)

6. a) A tartánynak nincs érvényes hatósági vizsgája, kivéve 
a b) pontba sorolt esetet

50 000 feladó, 

szállító (fuvarozó)

 b) a tartány hatósági vizsgájának érvényessége 30 nap-
nál nem régebben járt le.

10 000 feladó,
szállító (fuvarozó)

7. Az ömlesztett árut szállító jármű vagy konténer kialakí-
tása szabálytalan.

40 000 feladó, 

szállító (fuvarozó)

8. A szállító egység jelölése szabálytalan. 30 000 feladó, 

szállító (fuvarozó)

9. A tartány jelölése szabálytalan. 50 000 feladó, szállító (fuvarozó)

10. A közúton való szállítás távolsága 50 km-nél hosszabb. 30 000 feladó, 

szállító (fuvarozó)

11. a) A fuvarokmány adatai a szállított anyagra vonatkozó-
an hiányosak.

40 000 feladó, szállító (fuvarozó)

 b) A fuvarokmány egyéb adatai hiányosak. 10 000 feladó, 
szállító (fuvarozó)

12. Előírt felszerelés hiánya a szállítóegységen. 30 000 feladó, 

szállító (fuvarozó)

13. Élelmiszerrel és takarmánnyal történő együtt szállítás 
tilalmának megszegése.

40 000 feladó, 

szállító (fuvarozó)

14. Rakodási előírások megszegése. 40 000 feladó, 

szállító (fuvarozó)

15. A dohányzási tilalom be nem tartása. 50 000 berakó, töltő, szállító 
(fuvarozó), járművezető

16. A járművezetőnek nincs érvényes vizsga igazolása. 40 000 szállító (fuvarozó), jármű-
vezető

”
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2. melléklet a 372/2016. (XI. 29.) Korm. rendelethez
„1. melléklet a 312/2011. (XII. 23.) Korm. rendelethez

Veszélyes áru szállítás bejelentésének tartalmi követelményei

 A. Veszélyes áru vasúti továbbítása esetén
 1. A veszélyes áru szállítását végző neve, azonosító kódja, címe.
 2. A kapcsolattartó neve, elérhetősége (telefon, e-mail).
 3. A bejelentő személy neve.
 4. A bejelentés verziója [első: E-1, módosító: M-(2-...)].
 5. Menetvonal száma és tulajdonosa.
 6. Vonatazonosító-szám a szállítás során.
 7. Veszélyes árut szállító jármű pályaszáma és vonatban elfoglalt helye (vonatterhelési kimutatás szerinti 

sorszám).
 8. A szállítandó veszélyes áru UN-száma, RID szerinti helyes szállítási megnevezése, bárcaszáma, csomagolási 

csoportja, mennyisége, szállítási módja (ömlesztett, küldeménydarabos, tartányos, tartálykocsi, 
ömlesztett konténer, küldeménydarabos konténer, Huckepack, küldeménydarabos Huckepack, Ro-La, 
küldeménydarabos Ro-La).

 9. A veszélyes áru feladójának neve, küldeményazonosítója (a feladási ország és állomás azonosító kódszáma, 
a feladáskor közreműködő fuvarozó, illetve fuvarozásteljesítési segéd kódszáma, amennyiben rendelkezik 
vele /SzMGSz szerint: Fuvarozó/, a feladási szám), és a küldemény átvételének dátuma [év, hó, nap] (SzMGSz 
szerint: a fuvarozási szerződés megkötésének időpontja).

10. Veszélyes árut szállító jármű kisorolási helye és azok azonosító kódszáma, amennyiben a kisorolás 
Magyarországon történik.

11. A szállítási útvonal részletes leírása (érintett állomások neve és azok azonosító kódszáma vagy a 6. § 
(1) bekezdés a) pontja szerinti bejelentés esetén az érintett vonalszám).

12. A vonat indulásának helye és annak azonosító kódszáma, valamint tervezett időpontja (év, hó, nap, óra, perc).
13. A vonat tervezett megállási helye és azok azonosító kódja, tervezett érkezési és indulási idővel (év, hó, nap, 

óra, perc).
14. Nyilatkozat az adatok valódiságáról.
15. A bejelentés dátuma.
16. Bejelentő aláírása és cégbélyegző lenyomata.

 B. Veszélyes áru vízi szállítása esetén
 1. Bejelentő személy neve, a bejelentés ideje.
 2. A szállítandó veszélyes áru UN-száma, ADN szerinti helyes szállítási megnevezése, csomagolási csoportja, 

bárcaszáma, mennyisége, szállítási módja.
 3. A veszélyes áru fuvarozójának neve, címe, elérhetősége, kapcsolattartójának neve, elérhetősége (telefon).
 4. A veszélyes áru feladójának neve, címe, elérhetősége, kapcsolattartójának neve, elérhetősége (telefon).
 5. A veszélyes áru berakását, töltését végző neve, címe, elérhetősége, kapcsolattartójának neve, elérhetősége 

(telefon).
 6. A veszélyes áru címzettjének neve, elérhetősége, kapcsolattartójának neve, elérhetősége (telefon).
 7. A veszélyes áru berakásának helye, tervezett várakozási helyek (kikötési, veszteglési helyek felsorolása), 

a kirakás helye.
 8. Nyilatkozat az adatok valódiságáról.
 9. A bejelentés dátuma.
10. Bejelentő aláírása és cégbélyegző-lenyomata.”
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3. melléklet a 372/2016. (XI. 29.) Korm. rendelethez

 1. Az R3. 2. melléklet A. táblázat a következő 20.1. alponttal egészül ki: 
(Veszélyes áruk szállításának ellenőrzési területei
A. Veszélyes áruk vasúti szállítása esetén)
„20.1. A bejelentés adattartalmának ellenőrzése”

 2. Az R3. 2. melléklet B. táblázat 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Veszélyes áruk szállításának ellenőrzési területei
B. Veszélyes áruk vízi szállítása esetén)
„6. Hajóokmányok:”

 3. Az R3. 2. melléklet B. táblázat a következő 20.1. és 20.2. alpontokkal egészül ki:
(Veszélyes áruk szállításának ellenőrzési területei
B. Veszélyes áruk vízi szállítása esetén
20. A RIS rendszerbe való bejelentkezési kötelezettség teljesítése.)
„20.1. Bejelentési kötelezettség teljesítése.
20.2. A bejelentés adattartalmának ellenőrzése.”

 4. Az R3. 2. melléklet B. táblázat 20. pontjában a „bejelentkezési” szövegrész helyébe az „adatrögzítési” szöveg lép.

4. melléklet a 372/2016. (XI. 29.) Korm. rendelethez
„3. melléklet a 312/2011. (XII. 23.) Korm. rendelethez

Bírságolással érintett cselekmények

 A. Bírságolással érintett cselekmények, mulasztások a veszélyes áruk vasúti fuvarozásában (szállításában)

Sorszám Bírságolással érintett cselekmények, mulasztások A bírság összege forintban
A bírság megfizetésére  

kötelezhető

I. kockázati kategóriába tartozó cselekmény vagy mulasztás

 1. A RID szerint a fuvarozásból kizárt veszélyes áru 
továbbítása.

 500 000  feladó, berakó, fuvarozó 
(szállító)

 2. Veszélyes áru szivárgása, szóródása.  500 000  feladó, csomagoló, 
berakó, töltő, fuvarozó 

(szállító), üzembentartó

 3. Veszélyes áru szállítása anélkül, hogy erre bármi-
lyen jelzés vagy információ utalna.

 500 000  feladó, berakó, csomago-
ló, töltő, fuvarozó (szállító)

4. A rakomány elhelyezésére és rögzítésére vonat-
kozó szabályok be nem tartása.

a) egyesítő csomagoláson belül 
300 000 feladó, csomagoló

b) konténerben 400 000 berakó, töltő

c) vasúti kocsiban. 500 000 berakó, töltő

 5. Veszélyes áru nem megfelelő besorolása.  500 000  feladó
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 6. A tartányokat, tankkonténereket, mobil tartányo-
kat, tartálykocsikat, battériás kocsikat, MEG-kon-
ténereket nem zárták le megfelelően vagy a köz-
ponti/lefejtő szelep nincs elzárt állapotban. 

 500 000  feladó, csomagoló, 
berakó, töltő, fuvarozó 

(szállító)

7. A küldeménydarabok együvé rakására vonatkozó 
szabályok be nem tartása

a) egyesítő csomagoláson belül 300 000 feladó, csomagoló 

b) konténerben 400 000 berakó 

c) vasúti kocsiban. 500 000 berakó

8. A tartányok, csomagolóeszközök, illetve tartá-
lyok megengedett töltési fokának be nem tartása

a) tartányoknál 
500 000 töltő

b) tartályoknál, egyéb csomagolóeszköznél. 300 000 csomagoló

 9. A fuvarokmányban a szállított árura vonatkozóan 
olyan információ hiánya (például UN-szám, he-
lyes szállítási megnevezés, csomagolási csoport), 
ami miatt nem lehetséges megállapítani, hogy 
fennáll-e egyéb I. kockázati kategóriájú szabály-
talanság.

500 000  feladó, 
fuvarozó (szállító)

 10. Fuvarokmány hiánya.  500 000  feladó, 

fuvarozó (szállító)

 11. A tartálykocsiban fuvarozott 2-es osztályba tarto-
zó gázoknál az áru helyes szállítási megnevezé-
se és a vasúti kocsi vagy a tankkonténer oldalán 
elhelyezett jelöléseken található adatok nem 
egyeznek meg.

 500 000  feladó, 

fuvarozó (szállító)

 12. A veszélyes árura vonatkozó csomagolási utasí-
tásnak nem megfelelő csomagolóeszköz haszná-
lata.

 500 000  feladó, csomagoló 

 13. Jóváhagyás nélküli csomagolóeszközök haszná-
lata.

500 000  feladó, csomagoló

 14. A RID előírásoknak nem megfelelő, vagy a RID 
előírásainak nem megfelelő műszaki állapotú jár-
művel történő fuvarozás.

500 000 feladó, töltő, 
fuvarozó (szállító), üzem-

bentartó

 15. Egyéb, az 1–14. sorokban nem szereplő, az I. koc-
kázati kategóriába tartozó mulasztás. (például 
tartálykocsi időszakos/közbenső vizsgálatának 
elmulasztása, a veszélyes árura vonatkozó kü-
lönleges csomagolási előírás be nem tartása, tűz 
vagy nyílt láng használatára vonatkozó tilalom 
megszegése).

 500 000  bármely, a szabálytalan-
ságért felelőssé tehető 

résztvevő
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II. kockázati kategóriába tartozó cselekmény vagy mulasztás

 16. Felismerhető hiányosság az áru szabadba jutása 
nélkül (például repedés, horpadás, erőszakos cse-
lekmények miatt keletkezett károk, látható bizto-
sítás nem hatékony).

 300 000  feladó, berakó, csomago-
ló, töltő, fuvarozó (szállí-

tó), üzembentartó

 17. Csomagolóeszközök, IBC-k, illetve nagycsoma-
golások ellenőrzésének, időszakos vizsgálatának 
időpontját vagy a használati időtartamot nem 
tartották be.

300 000  feladó, csomagoló

 18. a) Sérült csomagolású küldeménydarabokat, IBC-
ket, nagycsomagolásokat szállítanak.

 300 000  feladó, csomagoló, bera-
kó, fuvarozó (szállító)

b) Sérült, tisztítatlan, üres csomagolóeszközök 
szabálytalan szállítása.

150 000  feladó, berakó, fuvarozó 
(szállító)

 19. Küldeménydarabokat olyan konténerben szállí-
tanak, amely nem felel meg a RID 7.1 fejezetben 
foglalt előírásoknak.

 300 000 berakó, 

fuvarozó (szállító)

 20. Veszélyt jelölő narancssárga tábla hiányzik vagy 
helytelen, vagy nem az előírásnak megfelelően 
van elhelyezve.

 300 000  feladó, töltő, berakó, 

fuvarozó (szállító)

 21. A cseppfolyósított, a mélyhűtött- cseppfolyósított 
vagy oldott gázt szállító tartálykocsin hiányzik a 
narancssárga csík.

 300 000  feladó, töltő, berakó, 
fuvarozó (szállító), üzem-

bentartó

 22. Írásbeli utasítás (RID) hiánya.  300 000  fuvarozó (szállító)

 23. Védőkupakok, vakkarimák/rögzítő csavarok hiá-
nyoznak.

 300 000  feladó, töltő, kirakó, fuva-
rozó (szállító)

 24. Helytelen bárcázás, jelölés vagy nagybárcázás, 
vagy a szükséges bárca, jelölés vagy nagybárca hi-
ánya, illetve a jelölések, bárcák, nagybárcák olyan 
mértékben sérültek, ami a felismerhetőségüket 
befolyásolja.

 300 000  feladó, csomagoló, 
berakó, töltő, fuvarozó 

(szállító)

 25. A RID 6.8.2.5 bekezdés szerinti jelölés hiánya.  300 000  tartálykonténer, 
MEG-konténer, 

tartálykocsi 
üzembentartója

 26. Az okmányokban valamely, az I. kockázati kate-
gória 9. pontja alá tartozó információ hiányzik, de 
ezzel összefüggésben nem áll fenn egyéb I. kocká-
zati kategóriájú szabálytalanság.

 250 000  feladó

 27. Egyéb, a 16–26. sorokban nem szereplő, a II. koc-
kázati kategóriába tartozó mulasztás (például zár-
sapka/vakkarima tömítetlensége).

 300 000  bármely, a szabálytalan-
ságért felelőssé tehető 

résztvevő

III. kockázati kategóriába tartozó cselekmény vagy mulasztás

 28. A RID 5.3.3. szakasza szerinti jelölés (magas hő-
mérsékletű anyagok) hiánya, illetve sérülése.

 100 000  feladó, töltő, fuvarozó 
(szállító)

 29. A RID 5.3.6. szakasza szerinti jelölés (környezetre 
veszélyes anyagok) hiányzik vagy sérült.

 100 000  feladó, töltő, fuvarozó 
(szállító)
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 30. A RID 5.4.1. szakasza szerinti nyilatkozatok, be-
jegyzések hiánya.

 100 000  feladó, fuvarozó (szállító)

 31. Forgatható tábla nincs rögzítve, illetve helytele-
nül van felhajtva.

 100 000  feladó, berakó, töltő, 
fuvarozó (szállító)

 32. Az írásbeli utasítás tartalma nem felel meg a RID 
előírásainak.

 100 000 fuvarozó (szállító)

 33. Nincs meg a RID szerinti írásbeli utasításban elő-
írt működőképes, funkcióját betöltő felszerelés.

 felszerelésfajtán-
ként  

100 000

 fuvarozó (szállító)

 34. A narancssárga táblák, a nagybárcák, a bárcák 
mérete vagy a betűk, számok, jelképek mérete 
nem felel meg az előírásoknak, vagy olyan mér-
tékben sérültek, ami azok felismerhetőségét 
vagy jelentését nem befolyásolja.

100 000  feladó, csomagoló, 
berakó, töltő, fuvarozó 

(szállító)

 35. Az okmányokban a szállított árura vonatkozóan 
olyan információ hiánya, ami nem eredményez I. 
vagy II. kockázati kategóriájú szabálytalanságot.

100 000  feladó, 

fuvarozó (szállító)

 36. Egyéb, a 28–35. sorokban nem szereplő, a III. koc-
kázati kategóriába tartozó mulasztás (például 
a szakosító oktatás tartalma nem megfelelő az 
adott munkakörhöz; a fuvarokmány nyelvezete 
nem megfelelő; a RID mező nincs jelölve a fuva-
rokmányon).

 100 000  bármely, a szabálytalan-
ságért felelőssé tehető 

résztvevő

 B. Bírságolással érintett cselekmények, mulasztások a veszélyes áruk belvízi szállításában

Sorszám Bírságolással érintett cselekmények, mulasztások
A bírság összege 

forintban
A bírság megfizetésére kötelezhető

I. kockázati kategóriába tartozó cselekmény vagy mulasztás

 1. Megfelelő jóváhagyási bizonyítvánnyal nem 
rendelkező úszólétesítménnyel történő szállítás.

 500 000  üzembentartó, 
szállító (fuvarozó), feladó, 

töltő

 2. A jóváhagyási bizonyítvány érvényessége  
30 napnál régebben lejárt.

 500 000  üzembentartó, töltő

 3. A fuvarokmányban a szállított árura vonatkozó 
információ (UN-szám, helyes szállítási megneve-
zés) az ADN-nek nem felel meg.

 500 000  feladó, 
szállító (fuvarozó)

 4. A fuvarokmányban a szállított árura vonatkozó-
an olyan információ hiánya (például UN-szám, 
helyes szállítási megnevezés, csomagolási cso-
port), ami miatt nem lehetséges megállapítani, 
hogy fennáll-e egyéb I.  kockázati kategóriájú 
szabálytalanság.

 500 000  feladó, 

szállító (fuvarozó)

 5. A dohányzási tilalom be nem tartása. 200 000  berakó, töltő, csomagoló, 
kirakó

100 000 hajószemélyzet

 6. Nincs fuvarokmány.  500 000  feladó, 

szállító (fuvarozó)
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 7. A cseppfolyósított gázok tartályhajós szállítá-
sára való alkalmasságot tanúsító bizonyítvány 
nem áll rendelkezésre.

500 000  üzembentartó, 

szállító (fuvarozó)

 8. Érvényes veszélyes áru szállítási szakértői bizo-
nyítvánnyal rendelkező személy nincs a hajón.

500 000  üzembentartó, 

szállító (fuvarozó)

 9. Veszélyes áru szállítása anélkül, hogy erre bármi-
lyen jelölés utalna (küldeménydarabokon, cso-
magolóeszközökön UN-szám, bárca stb.).

500 000  feladó, csomagoló, bera-
kó, töltő, 

szállító (fuvarozó)

 10. Konténerek, MEG-konténerek, tankkonténerek, 
mobil tartányokban történő veszélyes áru szál-
lítás anélkül, hogy erre bármilyen jelölés utalna 
(nagybárca, narancssárga tábla).

500 000  feladó, csomagoló, bera-
kó, töltő, 

szállító (fuvarozó)

 11. A küldeménydarabban lévő anyag szivárog, 
melynek során fennáll az élővíz azonnali szeny-
nyezésének veszélye.

 500 000  feladó, csomagoló, bera-
kó, töltő, 

szállító (fuvarozó)

 12. Az 5.1. osztály anyagainak ömlesztett szállítása 
más áruval a hajón.

 500 000  berakó, 

szállító (fuvarozó)

 13. Az ADN-ben előírt, a küldeménydarabok együvé 
rakására vonatkozó szabályok be nem tartása

a) egyesítő csomagoláson belül
300 000

feladó, csomagoló, szállító 
(fuvarozó) 

b) konténerben 400 000 berakó 

c) hajó rakományterében. 500 000 berakó, 

szállító (fuvarozó)

 14. Vegyi anyagot, gázt szállító tartályhajón nincs 
érvényesített veszélyes áru szállítási szakértői 
bizonyítvánnyal rendelkező személy.

 500 000  hajó vezetője

 15. Az ADN szerint a belvízi szállításból kizárt veszé-
lyes áru szállítása.

 500 000  feladó, berakó, 

szállító (fuvarozó)

 16. Veszélyes áru szivárgása vagy szóródása, mely 
nem tartozik a 11. pont alá, de melynek során 
fennáll az élővíz azonnali szennyezésének ve-
szélye.

 500 000  feladó, csomagoló, bera-
kó, töltő, 

szállító (fuvarozó)

 17. Megengedett töltési fok be nem tartása

a) tartányoknál 

 500 000 töltő

b) tartályoknál, egyéb csomagolóeszköznél. 300 000 csomagoló

 18. Vonatkozó csomagolási utasításnak nem megfe-
lelő csomagolóeszköz használata.

 500 000  feladó, csomagoló

 19. Jóváhagyás nélküli csomagolóeszközök haszná-
lata.

 500 000  feladó, csomagoló
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 20. Tűz vagy nyílt láng használatára vonatkozó tila-
lom megszegése.

 500 000  berakó, töltő, szállító

100 000 hajó személyzete

 21. Az ADN előírásainak nem megfelelő vagy az 
ADN előírásainak nem megfelelő műszaki álla-
potú hajóval történő szállítás.

 500 000 üzembentartó, 

szállító (fuvarozó)

 22. Egyéb, az 1–21. sorokban nem szereplő, az I. koc-
kázati kategóriába tartozó mulasztás (például 
veszélyes árut szállító tolt bárka nem megfelelő 
orrkialakítása; a 7-es osztályba tartozó veszélyes 
árura vonatkozó különleges csomagolási előírás 
be nem tartása).

 500 000  bármely, a 
szabálytalanságért 

felelőssé tehető résztvevő

II. kockázati kategóriába tartozó cselekmény vagy mulasztás

 23. Az írásbeli utasítás hiánya.  300 000 szállító (fuvarozó), 

hajó vezetője

 24. Az írásbeli utasítás elhelyezése nem felel meg az 
ADN 8.1.2.4 pontban foglaltaknak.

 250 000  szállító (fuvarozó), 

hajó vezetője

 25. A rakodási terv nem áll rendelkezésre.  300 000  hajó vezetője

 26.  A rakodási tervbe az adott rakodás nincs beve-
zetve.

 250 000  hajó vezetője

 27. A rakodási tervben a szállított árura a bejegyzés 
hibás.

 250 000  hajó vezetője

 28. Az áru kezeléséhez és tárolásához a kiegészítő 
követelmények nem teljesültek.

 250 000  feladó, 
szállító (fuvarozó), csoma-

goló, töltő

 29. Az áru kezeléséhez és tárolásához a kiegészítő 
követelmények dokumentálása nem megfelelő, 
hiányos.

 250 000  feladó, 
szállító (fuvarozó), csoma-

goló, töltő

 30. Az áru kezeléséhez és tárolásához a kiegészítő 
követelmények teljesüléséről az irat nem áll ren-
delkezésre.

 250 000  feladó, 

szállító (fuvarozó), csoma-
goló, töltő

 31. Küldeménydarabok, csomagolóeszközök hely-
telen bárcázása, jelölése.

 300 000  feladó, csomagoló, 
berakó, 

szállító (fuvarozó)

 32. Konténerek, MEG-konténerek, tankkonténerek, 
mobil tartányokban történő veszélyes áru szállí-
tása során helytelen bárcázás, jelölés vagy nagy-
bárcázás.

 300 000  feladó, csomagoló, töltő, 
berakó, 

szállító (fuvarozó)

 33. Együvé rakás esetében az előírt távolságok be 
nem tartása.

 250 000  berakó, 

szállító (fuvarozó)

 34. A veszélyes hulladék gyűjtésére alkalmas edé-
nyek nem állnak rendelkezésre.

 250 000  szállító (fuvarozó)

 35. A hajón nem tartanak készenlétben érvényes 
felülvizsgálattal rendelkező tűzoltó készüléket 
vagy a hajón nem áll rendelkezésre megfelelő 
számú és teljesítményű üzemképes tűzoltó ké-
szülék.

 300 000  szállító (fuvarozó), üzem-
bentartó
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 36. A hajón készenlétben tartott tűzoltó készülé-
kekben lévő oltóanyag nem megfelelő az adott 
szállított áruhoz.

 300 000  szállító (fuvarozó), üzem-
bentartó

 37. A hajón nem került kiépítésre tűzoltó berende-
zés.

 300 000  üzembentartó

 38. A hajón lévő kiépített tűzoltó berendezés nem 
elégíti ki az ADN előírásaiban foglalt követelmé-
nyeket.

 300 000  üzembentartó

 39. A hajón nem került kiépítésre vízpermetrend-
szer vagy a kiépített vízpermetrendszer nem 
működőképes.

 300 000  üzembentartó

 40. A hajón nincs meg az ADN-ben, illetve az írásbeli 
utasításban előírt működőképes, funkcióját be-
töltő felszerelés.

felszerelés-fajtán-
ként 

100 000

 szállító (fuvarozó), üzem-
bentartó

 41. Nem áll rendelkezésre az ADN 3.2 fejezet „A” 
vagy „C” táblázatban előírt valamelyik különle-
ges felszerelés.

 felszerelésenként  
100 000

 szállító (fuvarozó), üzem-
bentartó

 42. A hajó nincs megjelölve kék kúppal vagy kék 
lámpával.

 300 000  szállító (fuvarozó)

 43. A hajón nem megfelelő számú kék kúp vagy kék 
lámpa került elhelyezésre.

 300 000  szállító (fuvarozó)

 44. Csomagolóeszközök, IBC-k, illetve nagycsoma-
golások ellenőrzésének, időszakos vizsgálatá-
nak időpontját vagy a használati időtartamot 
nem tartották be.

 300 000  feladó, csomagoló

 45. a) Sérült csomagolású küldeménydarabokat, 
IBC-ket, nagycsomagolásokat szállítanak.

 300 000  feladó, berakó, csoma-
goló, 

szállító (fuvarozó)

b) Sérült, üres, tisztítatlan csomagolóeszközök 
szabálytalan szállítása.

150 000 feladó, berakó, csomagoló, 

szállító (fuvarozó)

 46. Küldeménydarabokat vagy ömlesztett árut 
olyan konténerben szállítanak, amely szerkeze-
tileg nem megfelelő állapotú.

 300 000  konténer üzembentartó-
ja, berakó, 

szállító (fuvarozó)

 47. A hajón a mérési eredményeket rögzítő napló 
nem áll rendelkezésre.

300 000 szállító (fuvarozó), 
hajó vezetője

 48. A hajón rendelkezésre álló mérési napló vezeté-
sének elmulasztása.

200 000 hajó vezetője

 49. A hajón az ADN 3.2. fejezet „A” vagy „C” táblázat-
ban előírt valamely különleges felszerelés felül-
vizsgálata vagy élettartama lejárt. 

felszerelésfajtán-
ként 

100 000

szállító (fuvarozó), üzem-
bentartó

 50. Az okmányokban valamely, az I. kockázati kate-
gória 4. pontja alá tartozó információ hiányzik, 
de ezzel összefüggésben nem áll fenn egyéb I. 
kockázati kategóriájú szabálytalanság.

 250 000  feladó, 
szállító (fuvarozó)
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 51. Egyéb, a 23–50. sorokban nem szereplő, a II. koc-
kázati kategóriába tartozó mulasztás (például 
készülék, berendezés használati utasításában 
foglaltak be nem tartása; ömlesztett szállításnál 
a rakodónyílás lefedésének elmulasztása).

300 000  bármely, a 
szabálytalanságért 

felelőssé tehető résztvevő

III. kockázati kategóriába tartozó cselekmény vagy mulasztás

 52. A hajózási hatóság által hitelesített hajónapló 
nem áll rendelkezésre.

100 000  szállító (fuvarozó), 
hajó vezetője

 53. A hajónapló vezetése nem naprakész.  100 000  hajó vezetője

 54. Az ADN hatályos kiadása nem áll rendelkezésre.  100 000  szállító (fuvarozó)

 55. A villamos berendezések ellenőrzésről szóló bi-
zonyítvány a hajón nem áll rendelkezésre.

 100 000  üzembentartó

 56. A villamos berendezések ellenőrzésről szóló bi-
zonyítvány nem bemutatható.

 100 000  hajó vezetője

 57. Az okmányokban a szállított árura vonatkozóan 
olyan információ hiánya, ami nem eredményez I. 
vagy II. kockázati kategóriájú szabálytalanságot.

 100 000  feladó, 
szállító (fuvarozó)

 58. A fuvarokmányban hiányzik a szállítási láncra 
vonatkozó különleges vagy kiegészítő előírás, 
vagy helytelen valamely olyan bejegyzés, mely 
nem tartozik más, bejegyzéssel kapcsolatos sza-
bálytalanság alá.

 100 000  feladó, 
szállító (fuvarozó)

 59. Az okmányok nyelvezete nem megfelelő.  100 000  feladó, 
szállító (fuvarozó)

 60. A cseppfolyósított gázok tartályhajós szállításá-
ra való alkalmasságot tanúsító bizonyítványban 
az információk hiányosak, nem megfelelőek.

 100 000  szállító (fuvarozó), 
hajó vezetője, üzemben-

tartó

 61. A küldeménydarabokon, csomagolóeszközö-
kön, konténeren, MEG-konténeren, tankkonté-
neren, mobil tartányon a rajtuk lévő nagybárcák, 
bárcák vagy a betűk, számok, jelképek mérete, 
színe, formája nem felel meg az előírásoknak 
vagy sérült, amely azok felismerhetőségét vagy 
jelentését befolyásolja.

 100 000  feladó, csomagoló, bera-
kó, töltő, 

szállító (fuvarozó)

 62. Az anyagspecifikus felitató-, mentesítő anyag 
nem áll rendelkezésre.

 100 000  szállító (fuvarozó)

 63. A be- vagy kirakodási művelethez nem áll ren-
delkezésre acélsodrony-kötél vagy a be- vagy ki-
rakodási művelet során a hajót elsodródás ellen 
acélsodrony-kötél nem védi.

 100 000  berakó, töltő, 
szállító (fuvarozó)

 64. A fuvarokmányban a mentességre vonatkozó 
utalás helytelen. 

 100 000  feladó, 
szállító (fuvarozó)

 65. Az írásbeli utasítás tartalmában nem felel meg 
az ADN előírásainak.

100 000 szállító (fuvarozó), 
hajó vezetője

 66. Veszélyes áru szivárgása vagy szóródása a hajó 
rakterében, melynek során nem áll fenn az élővíz 
azonnali szennyezésének veszélye.

100 000 bármely, a szabálytalan-
ságért felelőssé tehető 

résztvevő
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 67. Egyéb, az 52–66. sorokban nem szereplő, a 
III.  kockázati kategóriába tartozó mulasztás  
(például kábelek/villamos vezetékek raktér  
feletti átvezetése; nem jóváhagyott helyen  
történő, hatósági engedély nélküli átrakodás,  
rakományterek tisztításának elmulasztása).

 100 000  bármely, a 
szabálytalanságért 

felelőssé tehető résztvevő

 C. Az I. II. vagy III. kockázati kategóriájába nem tartozó egyéb szabálytalanságok a veszélyes áru vasúti fuvarozásában 
(szállításában)

Sorszám Bírságolással érintett cselekmények, mulasztások
A bírság összege 

forintban

A bírság megfizetésére 

kötelezhető

 1. Veszélyes áru (radioaktív anyag) szállításához szüksé-
ges engedély hiánya.

 200 000  feladó, 

fuvarozó (szállító)

 2. Veszélyes áru (polgári felhasználású robbanóanyag) 
szállításához szükséges engedély hiánya.

200 000  feladó, 

fuvarozó (szállító)

 3. Veszélyes áru (hulladék) szállításhoz szükséges enge-
dély hiánya.

200 000 feladó, 

fuvarozó (szállító) 

 4. Közbiztonsági terv hiánya.  200 000 vállalkozás vezetője, 
biztonsági tanácsadó

 5. Belső veszélyelhárítási terv hiánya.  300 000  vasúti pályahálózat 
működtetését végző 

vasúti 
társaság

 6. A hatósági kötelezés szerinti biztonságosabb útvonal 
választásának be nem tartása.

 300 000  fuvarozó (szállító)

 7. A vállalkozásnak nincs tanácsadója vagy a tanácsadó 
bizonyítványának érvényessége 30  napnál régebben 
járt le.

 300 000 vállalkozás vezetője

 8. A veszélyes áru szállítás bejelentésének elmulasztása 
vagy tartalmi követelményeinek, időkorlátjának, a beje-
lentés módosításának, a meghiúsult szállítás bejelenté-
sének be nem tartása.

 100 000  fuvarozó (szállító)

 9. A vállalkozás nem értesítette a közlekedési hatóságot a 
tanácsadó megbízásáról, illetve annak változásáról.

 100 000  vállalkozás vezetője

 10. A vállalkozás tanácsadójának az adott alágazatra vagy 
veszélyességi osztályra nem terjed ki a bizonyítvány ér-
vényessége.

 100 000 vállalkozás vezetője, 
biztonsági tanácsadó

 11. Nem készült baleseti jelentés vagy a hatóság részére 
nem küldték meg.

 50 000  vállalkozás vezetője, 
biztonsági tanácsadó

 12. Az éves jelentés hiánya.  100 000 vállalkozás vezetője, 
biztonsági tanácsadó

 13. A munkavállaló a RID 1.3. fejezete szerinti oktatásban 
nem, vagy csak részben részesült.

 150 000  munkáltató

 14. A munkavállaló RID 1.3 fejezet szerinti oktatásáról a 
képzést igazoló dokumentum nem áll rendelkezésre, 
vagy a munkavállaló oktatása nem követi a RID előírá-
sainak változásait.

100 000 munkáltató, bizton-
sági tanácsadó
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 15. Rendkívüli eseményről történő értesítés elmulasztása 
[a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 
81/C. § (1) bekezdése].

 400 000  fuvarozó (szállító), 
vasúti pályahálózat 

működtetését végző 
vasúti társaság, 

be-/ki-/átrakó, tároló, 
töltő

 16. Nem áll rendelkezésre a vonatszemélyzet fényképes 
személyazonosító okmánya. 

30 000 vonatszemélyzet

 17. A biztonsági tanácsadóval kapcsolatos egyéb, a RID 
1.8.3.3. bekezdésében, vagy más jogszabályban előírt 
kötelezettség megszegése.

100 000 vállalkozás vezetője, 
biztonsági tanácsadó

 D. Az I. II. és III. kockázati kategóriájába nem tartozó egyéb szabálytalanságok a veszélyes áruk belvízi szállításában

Sorszám Bírságolással érintett cselekmények, mulasztások
A bírság összege 

forintban

A bírság megfizetésére 

kötelezhető

1. Veszélyes áru (radioaktív anyag) szállításához szükséges 
engedély hiánya.

 200 000  feladó, 
szállító (fuvarozó)

2. Veszélyes áru (polgári felhasználású robbanóanyag) 
szállításához szükséges engedély hiánya.

200 000  feladó, 
szállító (fuvarozó)

3. Veszélyes áru (hulladék) szállításához szükséges enge-
dély hiánya.

200 000  feladó, 
szállító (fuvarozó)

4. A vállalkozásnak nincs tanácsadója, vagy a tanácsadó 
bizonyítványának érvényessége 30 napnál régebben 
járt le.

400 000 vállalkozás vezetője

5. A vállalkozás nem értesítette a közlekedési hatóságot a 
tanácsadó megbízásáról, illetve annak változásáról.

 100 000 vállalkozás vezetője, 
biztonsági tanács-

adó

6. A vállalkozás tanácsadójának az adott alágazatra vagy 
veszélyességi osztályra nem érvényes a bizonyítványa.

 100 000 vállalkozás vezetője, 
biztonsági tanács-

adó

7. A szakértői képzésre vonatkozó bizonyítvány, vagy a ve-
gyi anyag-, gázszállítási szakértői bizonyítvány nem áll 
rendelkezésre a hajón. 

 100 000  hajó felelős vezetője

8. A munkavállaló az ADN 1.3. fejezete szerinti oktatásban 
nem, vagy csak részben részesült.

150 000  munkáltató

9. Nem készült baleseti jelentés, vagy a hatóság részére 
nem küldték meg.

 50 000 vállalkozás vezetője, 
biztonsági tanács-

adó

10. Az éves jelentés hiánya.  100 000 vállalkozás vezetője, 
biztonsági tanács-

adó

11. Közbiztonsági terv hiánya.  200 000 vállalkozás vezetője, 
biztonsági tanács-

adó

12. A RIS rendszerbe az előírt adatok rögzítésének elmu-
lasztása vagy nem valós adatok rögzítése.

 100 000  hajó felelős vezetője

13. A veszélyes áru szállítás bejelentésének elmulasztása 
vagy tartalmi követelményeinek, időkorlátjának be 
nem tartása, a bejelentés módosításának, a meghiúsult 
szállítás bejelentésének elmulasztása.

 100 000  szállító (fuvarozó)
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14. A munkavállaló ADN 1.3. fejezet szerinti oktatásáról a 
képzést igazoló dokumentum nem áll rendelkezésre, 
vagy a munkavállaló oktatása nem követi az ADN elő-
írásainak változásait.

100 000 munkáltató, bizton-
sági tanácsadó

15. A hajón nem áll rendelkezésre vészhelyzeti riadó terv 
vagy lékesedési terv. 

100 000 szállító (fuvarozó)

16. Nem áll rendelkezésre a hajószemélyzet fényképes sze-
mélyazonosító okmánya. 

30 000 járműszemélyzet

17. A biztonsági tanácsadóval kapcsolatos egyéb, az ADN 
1.8.3.3. bekezdésében vagy más jogszabályban előírt 
kötelezettségek megszegése.

100 000 vállalkozás vezetője, 
biztonsági tanács-

adó
”

5. melléklet a 372/2016. (XI. 29.) Korm. rendelethez

Az R4. 1. melléklet 32. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
„

32. A RID vagy az SZMGSZ 2. melléklete előírásainak megszegése: 

a) a RID szerint a fuvarozásból kizárt veszélyes áru továbbítása (R. 3. melléklet A. táblázat  
1. pontja); 

b) veszélyes áru szállítása anélkül, hogy erre bármilyen jelzés vagy információ utalna  
(R. 3. melléklet A. táblázat 3. pontja); 

c) a szállított árura vonatkozó információk (pl. UN-szám, helyes szállítási megnevezés, 
csomagolási csoport) hiánya, ami miatt nem lehetséges megállapítani, hogy fennáll-e más,  
I. kockázati kategóriájú szabálytalanság (R. 3. melléklet A. táblázat 9. pontja);  

d) veszélyes áru szivárgása vagy szóródása (R. 3. melléklet A. táblázat 2. pontja);  

e) jóváhagyás nélküli csomagolóeszköz használata (R. 3. melléklet A. táblázat 13. pontja); 

f ) megengedett töltési fok be nem tartása (R. 3. melléklet A. táblázat 8. pontja); 

g) az együvé rakásra vonatkozó szabályok be nem tartása (R. 3. melléklet A. táblázat  
7 pontja); 

h) szerkezetileg nem megfelelő állapotú konténerben való szállítás (R. 3. melléklet  
A. táblázat 14. és 19. pontja); 

i) konténerek, tartányok, vasúti kocsik hiányos vagy helytelen jelölése (R. 3. melléklet  
A. táblázat 24. és 25. pontja); 

j) a tartány nincs megfelelően lezárva, de nem szivárog (R. 3. melléklet A. táblázat 6. 
pontja); 

k) veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadóval kapcsolatos előírások be nem tartása  
(R. 3. melléklet C. táblázat 7., 9–12. pontja).

2. §  
(5) bekezdése 

szerint

”
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A Kormány 373/2016. (XI. 29.) Korm. rendelete
a hulladéklerakási járulék megfizetéséről és felhasználásának céljairól szóló  
318/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a  hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88.  § (1)  bekezdés 30.  pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A hulladéklerakási járulék megfizetéséről és felhasználásának céljairól szóló 318/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: Korm. rendelet) 3. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A hulladéklerakási járulékból befolyt összeget a környezetvédelemért felelős miniszter a következőkre fordítja:)
„a) az  egyes közszolgáltatások ellátásáról és az  ezzel összefüggő törvénymódosításokról szóló 2013. évi 
CXXXIV.  törvény 3.  § (5)  bekezdése alapján az  ideiglenes ellátás, valamint a  szükségellátás költségeinek, 
illetve az  ideiglenes ellátás és szükségellátás során felmerülő működési, fejlesztési és ellenőrzési költségek 
fedezetére a  nem rendszeres hulladékszállítás szabályairól és az  ennek során eljáró állami szervek kijelöléséről 
292/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet 18/A. § (2) és (3) bekezdéseiben foglaltak esetén;”

2. §  Hatályát veszti a Korm. rendelet a 3. § (1) bekezdés b) pontja.

3. §  Ez a rendelet 2017. január 1-jén lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 374/2016. (XI. 29.) Korm. rendelete
az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 
246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet és a hulladékká vált gépjárművekről szóló 369/2014. (XII. 30.)  
Korm. rendelet módosításáról

A Kormány
a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (1) bekezdés 32. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 2. alcím tekintetében a  hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88.  § (1)  bekezdés 14.  pontjában kapott felhatalmazás 
alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva
a következőket rendeli el:

1. Az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 
246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet módosítása

1. §  Hatályát veszti az  egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 
246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 3. melléklet 2. pont d) alpontja.

2. A hulladékká vált gépjárművekről szóló 369/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

2. § (1) A hulladékká vált gépjárművekről szóló 369/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 13. §-a a következő 
(6a) bekezdéssel egészül ki:
„(6a) A  2.  melléklet 6.  pontjában nem szereplő, hulladékká vált gépjárműből kibontott és hulladéknak minősülő 
alkatrész egyben vagy több kisebb alkatrészre bontva is tárolható. A  tárolás – a  hulladékról szóló 2012. évi  
CLXXXV. törvény (a  továbbiakban: Ht.) 6.  §-ában foglaltakra figyelemmel – legfeljebb addig végezhető, amíg 
az  alkatrészek újrahasználatra történő előkészítésre alkalmasak, és tárolásuk nem hat hátrányosan a  környezet 
állapotára és az emberi egészségre.”
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 (2) Az R. 13. §-a a következő (9) és (10) bekezdéssel egészül ki:
„(9) A  hulladékká vált gépjármű aprítógéppel történő aprítását, darabolását, zúzását végző bontó akkreditált 
tanúsító szervezet által tanúsított környezetközpontú irányítási vagy környezetvédelmi vezetési rendszert működtet.
(10) A  hulladékká vált gépjármű alkatrészekre történő szétszedését végző bontó köteles megtenni minden 
gazdaságilag megvalósítható intézkedést az  akkreditált tanúsító szervezet által tanúsított környezetközpontú 
irányítási vagy környezetvédelmi vezetési rendszer bevezetése érdekében.”

3. §  Az R.
a) 13.  § (3)  bekezdésében a  „kiállítja és a  gépjárművet kezelésre átveszi” szövegrész helyébe a  „kiállítja, és 

a gépjárművet a bontó kezelésre átveszi”;
b) 14. § (1) bekezdés a) pontjában a „hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény” szövegrész helyébe a „Ht.”;
c) 14. § (3) bekezdésében a „bontó végzi” szövegrész helyébe a „bontó vagy az adott alkatrész újrahasználatra 

előkészítésére hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező hulladékkezelő végzi”;
d) 15. § (3) bekezdés b) pontjában a „korát,” szövegrész helyébe a „korát, valamint”;
e) 15. § (3) bekezdés c) pontjában a „mennyiségét, valamint” szövegrész helyébe a „darabszámát.”
szöveg lép.

4. § (1) Hatályát veszti az R.
a) 15. § (3) bekezdés d) pontja, valamint a
b) 21. § (3) bekezdése.

 (2) Hatályát veszti az R.
a) 3. § (2) bekezdés záró szövegrészében a „forgalmazásának”,
b) 5. §-ának nyitó szövegrészében az „az újrahasználatra előkészítés, valamint a hasznosítás mértéke”
szövegrész.

 (3) Nem lép hatályba az R. 24. §-a.

3. Záró rendelkezések

5. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.
 (2) A 2. § (2) bekezdése 2017. január 1-jén lép hatályba.

6. §  Ez a rendelet az elhasználódott járművekről szóló, 2000. szeptember 18-i 2000/53/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelvnek való megfelelést szolgálja.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 375/2016. (XI. 29.) Korm. rendelete
a zalaegerszegi Mindszenty József Múzeum és Zarándokközpont, valamint a kapcsolódó komplex kulturális 
és vallási turisztikai fejlesztések megvalósítását célzó beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági 
ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

A Kormány
a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 
2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), d), e) és f ) pontjában,
a 3.  § (5)  bekezdés a) és c)  pontja tekintetében a  településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12.  § (1)  bekezdés 
c) pontjában,
a 3. § (5) bekezdés b) pontja tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § 
(1) bekezdés 16. pont 16.2. alpontjában és 17. pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 15.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a  következőket 
rendeli el:
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1. §  A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja a  zalaegerszegi Mindszenty 
József Múzeum és Zarándokközpont, valamint a  kapcsolódó komplex kulturális és vallási turisztikai fejlesztések 
megvalósítása keretében
a) a zalaegerszegi Mindszenty József Múzeum és Zarándokközpont létrehozására irányuló, a Zalaegerszeg 3623 

helyrajzi számú, természetben a  8900 Zalaegerszeg, Várkör utca 5. szám alatti ingatlanon, a  Zalaegerszeg 
3625 helyrajzi számú, természetben a  8900 Zalaegerszeg, Várkör utca 7. szám alatti ingatlanon, továbbá 
a  Zalaegerszeg 3624 helyrajzi számú, természetben a  8900 Zalaegerszeg, Batthyányi utca 2. szám alatti 
ingatlanon, valamint ezen ingatlanokból telekalakítási eljárások jogerős befejezését követően kialakított 
ingatlanokon,

b) a Göcseji Múzeum meglévő épületének felújítására irányuló, a  Zalaegerszeg 3622 helyrajzi számú, 
természetben a 8900 Zalaegerszeg, Batthyány u. 2. szám alatti ingatlanon,

c) a zalaegerszegi Kvártélyház műemléképületének felújítására irányuló, a  Zalaegerszeg 3168 helyrajzi számú, 
természetben a 8900 Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3–5. szám alatti ingatlanon,

d) a Mária Magdolna Plébániatemplom és Plébánia épületének felújítására irányuló, a  Zalaegerszeg 3042 
helyrajzi számú, természetben a 8900 Zalaegerszeg, Mindszenty József tér 1. szám alatti ingatlanon, továbbá 
a Zalaegerszeg 2949 helyrajzi számú, természetben a 8900 Zalaegerszeg, Balatoni út 1. szám alatti ingatlanon,

e) a Botfai Erdődy-Hűvös-kastély műemléképületének felújításával és korszerűsítésével, zarándokszállás 
kialakításra irányuló, Zalaegerszeg 14018 helyrajzi számú, természetben a 8900 Zalaegerszeg, Várberki u. 13. 
szám alatti ingatlanon,

f ) meglévő parkoló átalakításával parkolóház építésére irányuló, Zalaegerszeg 3629/2 helyrajzi számú 
ingatlanon

megvalósuló beruházásokkal összefüggő, az 1. mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket.

2. §  A Kormány az  1.  § szerinti kiemelt jelentőségű ügyekben koordinációs feladatokat ellátó kormánymegbízottként 
a Zala Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízottat jelöli ki.

3. § (1) Az  ügyfélnek az  eljárás megindítása előtt benyújtott kérelmére az  1.  § szerinti közigazgatási hatósági ügyekben 
a szakhatóság – a hatóság határozatának meghozataláig felhasználható – előzetes szakhatósági állásfoglalást ad ki 
azzal, hogy a kérelemhez benyújtott előzetes szakhatósági hozzájárulást a hatóság a közigazgatási hatósági eljárás 
és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 44. § (8) bekezdése szerint használja fel.

 (2) Az 1. § szerinti közigazgatási hatósági ügyekben hozott döntés fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható.
 (3) Az  1.  § szerinti közigazgatási hatósági ügyekben a  szakhatósági eljárásra vonatkozó ügyintézési határidő – ha 

jogszabály rövidebbet nem állapít meg – nyolc nap.
 (4) Az 1. § szerinti közigazgatási hatósági ügyekre vonatkozó ügyintézési határidő – a környezet védelmének általános 

szabályairól szóló törvény szerinti előzetes vizsgálati eljárás kivételével, vagy ha jogszabály rövidebbet nem állapít 
meg – tizenöt nap.

 (5) Az 1. § szerinti beruházásokkal összefüggésben
a) településképi véleményezési eljárást nem kell lefolytatni,
b) építészeti-műszaki tervtanácsi véleményt nem kell beszerezni,
c) településképi bejelentési eljárásnak nincs helye.

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

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet a 375/2016. (XI. 29.) Korm. rendelethez

Az 1. §-ban foglalt beruházásokkal összefüggő, kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánított közigazgatási 
hatósági ügyek:

 1. környezetvédelmi hatósági eljárások,
 2. építésügyi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,
 3. vízügyi és vízvédelmi hatósági engedélyezési eljárások,
 4. területrendezési hatósági eljárások,
 5. örökségvédelmi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,
 6. tűzvédelmi hatósági eljárások,
 7. útügyi hatósági eljárások,
 8. a műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági 

engedélyezési eljárások,
 9. műszaki biztonsági engedélyezési eljárások,
10. hírközlési hatósági eljárások,
11. ingatlan-nyilvántartással összefüggő hatósági eljárások,
12. élelmiszerlánc-felügyeleti hatósági eljárások,
13. közegészségügyi hatósági eljárások,
14. azok az 1–13. pontban nem szereplő hatósági engedélyezési eljárások, amelyek az 1. § szerinti beruházások 

megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetésének beindításához közvetlenül szükségesek,
15. az 1–14. pontban felsorolt ügyfajtákban kiadott hatósági döntések módosítására irányuló hatósági eljárások.

A Kormány 376/2016. (XI. 29.) Korm. rendelete
a székesfehérvári stadionrekonstrukciós program megvalósításával összefüggő közigazgatási  
hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló  
472/2013. (XII. 11.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a  nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és 
egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12.  § (5)  bekezdés a)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 
15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A székesfehérvári stadionrekonstrukciós program megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági 
ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az  eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 472/2013. (XII. 11.) 
Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja)
„a) a  székesfehérvári stadionrekonstrukciós program keretében a  Székesfehérvár közigazgatási területén fekvő, 
7329, 7325, 7326 és 7331/22 helyrajzi számú ingatlanok területén megvalósuló, UEFA IV. kategóriájú labdarúgó 
stadion megépítésével, valamint”
(összefüggő, az 1. mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket.)

2. §  A Rendelet a következő 7. §-sal egészül ki:
„7.  § E  rendeletnek a  székesfehérvári stadionrekonstrukciós program megvalósításával összefüggő közigazgatási 
hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az  eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 472/2013. 
(XII.  11.) Korm. rendelet módosításáról szóló 376/2016. (XI. 29.) Korm. rendelettel (a  továbbiakban: Módr3.) 
megállapított rendelkezéseit a Módr3. hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”
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3. §  A Rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 376/2016. (XI. 29.) Korm. rendelethez

A Rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat B:2–B13 mezője helyébe a következő mező lép:

(B)

(1.) (Beruházás azonosítója)

(2.) Székesfehérvár 4389/2, 4390/1, 4390/2, 4392/4, 4392/5, 4392/6, 4393, 4394/2, 6402, 6403, 6460/48, 
6460/51, 6900, 6901/11, 6901/12, 6901/13, 6901/16, 6902, 7065, 7066/3, 7066/4, 7069/11, 7070, 7074/2, 
7074/4, 7075, 7076, 7261, 7275/1, 7276, 7285/1, 7285/2, 7303, 7309, 7322, 7323/1, 7324, 7325, 7326, 7328, 
7329, 7331/16, 7331/19, 7331/20, 7331/22, 7331/23, 7332, 7374/1, 7375/2, 7376, 7596, 7597, 7610/2, 7611, 
7612/4, 7612/5, 7613/1, 7613/2, 7614, 7615, 7617/2, 7618/2, 7620/3, 7620/4, 7620/5, 7620/6, 7621/1, 
7621/2, 7621/3, 7632, 7670/1, 7670/2, 7670/3, 7727/2, 7734/1, 8095/35, 14353, 14359, 16314/2, 16425/2, 
16426, 16427/2, 020518, 020519/3, 020525/4, 020525/8, 020525/13, 020525/17, 020532 helyrajzi számú 
földrészletek, illetve az ezekből a földrészletekből telekalakítási eljárások jogerős befejezését követően 
kialakított földrészletek

(3.)

(4.)

(5.)

(6.)

(7.)

(8.)

(9.)

(10.)

(11.)

(12.)

(13.)
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V. A Kormány tagjainak rendeletei

Az emberi erőforrások minisztere 33/2016. (XI. 29.) EMMI rendelete
a fizikai tényezők (elektromágneses terek) hatásának kitett munkavállalókra vonatkozó minimális egészségi 
és biztonsági követelményekről

Az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 15.  § (9)  bekezdés b)  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48.  § 3.  pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva − a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 
6. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. § (1) E  rendelet hatálya a  munkájuk során az  elektromágneses tereknek való tényleges vagy vélhető expozícióból 
keletkező, a munkavállalók egészségét és biztonságát veszélyeztető kockázatokkal szembeni védelemre vonatkozó 
minimumkövetelményekre terjed ki.

 (2) E  rendeletet – az  (5)  bekezdésben meghatározott kivétellel – a  munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 
(a  továbbiakban: Mvt.) szerinti olyan szervezett munkavégzésre kell alkalmazni, amikor a  munkavégzés során 
a munkavállaló az elektromágneses terek által előidézett közvetlen biofizikai hatásnak és közvetett hatásnak lehet 
kitéve.

 (3) Az  e  rendeletben megállapított expozíciós határértékek kizárólag a  rövid távú közvetlen biofizikai hatások és 
az elektromágneses tereknek való expozíció közötti, tudományosan megalapozott összefüggésekre vonatkoznak.

 (4) E rendeletet nem kell alkalmazni:
a) a feltételezett hosszú távú hatásokra és
b) a feszültség alatt levő vezetékek megérintéséből eredő kockázatokra.

 (5) Az  Mvt. 9.  § (4)  bekezdése szerinti szervezeteknél folytatott, (2)  bekezdés szerinti szervezett munkavégzésre 
az  e  tevékenységre vonatkozó NATO egységesítési előírások szerinti rendelkezéseket és határértékeket kell 
alkalmazni.

2. §  E rendelet alkalmazásában:
 1. beavatkozási szintek: olyan, az  e  rendeletben megállapított, az  expozíciós határértékek betartásának 

egyszerűbb ellenőrzését lehetővé tevő operatív szintek, amelyek alapján az  e  rendeletben szabályozott 
védelmi vagy megelőző intézkedéseknek van helye;

 2. alsó beavatkozási szint: elektromos terek esetében az  e  rendeletben előírt konkrét védelmi vagy megelőző 
intézkedésekre, mágneses terek esetében az érzékelési határértékekre vonatkozó beavatkozási szint;

 3. felső beavatkozási szint: elektromos terek esetében az  e  rendeletben előírt konkrét védelmi vagy megelőző 
intézkedésekre, mágneses terek esetében az egészségügyi határértékekre vonatkozó beavatkozási szint;

 4. egészségügyi határértékek: azok a  határértékek, amelyek felett a  munkavállalókat egészségkárosító hatások 
érhetik;

 5. elektromágneses terek: állandó elektromos, állandó mágneses és időben változó elektromos, mágneses és 
elektromágneses terek, 300 GHz frekvenciáig;

 6. expozíciós határértékek: biofizikai és biológiai szempontok alapján meghatározott értékek;
 7. érzékelési határértékek: azok a határértékek, amelyek felett átmeneti érzékelési zavarok és az agyi funkciókban 

bekövetkező kisebb változások tapasztalhatók;
 8. közvetlen biofizikai hatások: az emberi szervezetben közvetlenül az elektromágneses térben való jelenlét által 

kiváltott hatások: termikus hatások, nem termikus hatások és végtagáramok;
 9. közvetett hatások: valamely tárgynak az  elektromágneses térben való jelenléte által kiváltott hatások, 

amelyek munkabiztonsági vagy munkaegészségügyi szempontból veszélyforrásként jelentkeznek, így:
a) az interferencia elektronikus orvostechnikai berendezésekkel és eszközökkel,
b) az állandó mágneses térben lévő ferromágneses tárgyak kilövődéséből vagy becsapódásából adódó 

sérülésveszély,
c) az elektromos robbanószerkezetek (detonátorok) kioldása,
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d) a  tüzek és robbanások, amelyeket a  gyúlékony anyagok indukciós terek, érintési áram vagy 
elektromos kisülés okozta szikra miatti meggyulladása eredményez, és

e) az érintési áramok;
10. munkavállaló: az  Mvt. szerinti szervezett munkavégzés során a  munkaköréhez köthetően elektromos, 

mágneses vagy elektromágneses tér expozíciójának kitett személy.

3. § (1) Az  elektromágneses tereknek való expozícióval kapcsolatos fizikai mennyiségeket az  1.  melléklet tartalmazza. 
Az  egészségügyi határértékeket, az  érzékelési határértékeket és a  beavatkozási szinteket a  2. és 3.  melléklet 
tartalmazza.

 (2) A  munkáltató köteles biztosítani, hogy a  munkavállalók elektromágneses tereknek való expozíciója a  nem 
termikus hatások esetében a  2.  mellékletben, termikus hatások esetében a  3.  mellékletben foglalt egészségügyi 
határértékeken és érzékelési határértékeken belül maradjon.

 (3) A  munkáltató az  egészségügyi határértékek és az  érzékelési határértékek betartását a  4.  § szerinti megfelelő 
expozícióértékelő eljárások alkalmazásával biztosítja.

 (4) A munkáltató köteles az 5. § alapján haladéktalanul intézkedni, ha a munkavállalók elektromágneses tereknek való 
expozíciója meghaladja az expozíciós határértékeket.

 (5) A  munkáltató az  5.  § (2)  bekezdése alapján intézkedik, ha a  2. és a  3.  mellékletben megállapított beavatkozási 
szinteket meghaladja az expozíció, kivéve, ha a 4. § (1)–(3) bekezdésével összhangban elvégzett értékelés kimutatja, 
hogy az expozíciós határértékeket nem lépték túl, és a biztonsági kockázatok kizárhatók.

 (6) Ha a munkavállalóknak a 6. § f ) pontjával összhangban erről dokumentáltan tájékoztatást nyújtottak, az expozíció 
az alábbi esetekben meghaladhatja a 2. és 3. mellékletben megállapított beavatkozási szinteket:
a) elektromos terek esetében az  alsó beavatkozási szintet (2.  melléklet, 1.4. táblázat), ha az  érzékelési 

határértékeket (2. melléklet, 1.3. táblázat) és az egészségügyi határértékeket (2. melléklet, 1.2. táblázat) sem 
lépik túl, vagy a túlzott mértékű elektromos kisüléseket és érintési áramot (2. melléklet, 1.6. táblázat) az 5. § 
(6) bekezdésében megállapított konkrét védőintézkedésekkel megelőzik;

b) mágneses terek esetében az  alsó beavatkozási szintet (2.  melléklet, 1.5. táblázat), ha az  érzékelési 
határértékeket (2. melléklet, 1.3. táblázat) és az egészségügyi határértékeket (2. melléklet 1.2. táblázat) nem 
lépik túl, vagy az  érzékelési határértékek túllépése csak átmeneti, és az  5.  § (7)  bekezdésével összhangban 
intézkedést hoznak.

 (7) Ha a munkavállalóknak a 6. § f ) pontjával összhangban erről dokumentáltan tájékoztatást nyújtottak, az érzékelési 
határértékek (2. melléklet, 1.1. táblázat) műszak közben meghaladhatják a határértéket, ha
a) a túllépés csak átmeneti (a 2. vagy 3. mellékletben maghatározott beavatkozási szint 50%-át elérő vagy azt 

meghaladó túllépése esetén maximum napi 1 óra, 100%-ot vagy azt meghaladó túllépése esetén maximum 
napi 10 perc),

b) az egészségügyi határértékeket (2. melléklet, 1.1. táblázat) nem lépik túl, és
c) az 5. § (7) bekezdésével összhangban konkrét védőintézkedéseket fogadtak el.

 (8) Ha a munkavállalóknak a 6. § f ) pontjával összhangban erről dokumentáltan tájékoztatást nyújtottak, az érzékelési 
határértékek (2. melléklet 1.3. táblázat és 3. melléklet 2.2. táblázat) műszak közben meghaladhatják a határértéket, 
ha
a) a túllépés csak átmeneti (a 2. vagy 3. mellékletben maghatározott beavatkozási szint 50%-ot elérő vagy azt 

meghaladó túllépése esetén maximum napi 1 óra, 100%-os vagy azt meghaladó túllépése esetén maximum 
napi 10 perc),

b) az egészségügyi határértékeket (2. melléklet, 1.1. táblázat és 3. melléklet, 2.1. és 2.3. táblázat) nem lépik túl, és
c) az 5. § (7) bekezdésével összhangban intézkedést hoztak.

 (9) A  munkáltató az  5.  § (1)  bekezdésében foglaltak sérelme nélkül az  irányadó expozíciós határértékektől való 
eltérés engedélyezését kérheti a  sugár-egészségügyi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivataltól 
(a  továbbiakban: kormányhivatal), ha a  rendelkezésre álló legkorszerűbb műszaki és szervezési intézkedések 
mindegyikét végrehajtotta, figyelembe vette a  munkahely, a  munkaeszközök, illetve a  munka gyakorlati 
vonatkozásainak egyedi jellemzőit, és bizonyítja, hogy a  munkavállalók védve vannak az  egészségkárosító 
hatásokkal és biztonsági kockázatokkal szemben.

4. § (1) A  munkáltató köteles az  Mvt. 54.  § (2)  bekezdése szerinti kockázatértékelés (a  továbbiakban: kockázatértékelés) 
során az  összes, elektromágneses terek jelentette kockázatot a  7.  § szerinti szakképzettséggel rendelkező 
munkavállalója vagy külső szakértő igénybevételével értékelni, és szükség esetén a (3) bekezdés szerint eljárni.
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 (2) A  kockázatértékelés során a  munkáltató azonosítja és értékeli a  munkahelyen létező elektromágneses tereket, 
figyelembe véve az  Országos Közegészségügyi Központ Országos Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutató 
Igazgatósága (a továbbiakban: OKK-OSSKI) honlapján közzétett, az Európai Bizottság által kiadott „Elektromágneses 
terek 1. kötet: Gyakorlati útmutató” c. módszertani útmutatót. Ha a  munkahelyen vagy a  berendezés üzembe 
helyezésének helyén az expozíció feltételeire alkalmazhatók, a munkáltató elfogadhatja a gyártó vagy a forgalmazó 
által a berendezésre vonatkozóan megjelölt kibocsátási szinteket és más megfelelő biztonsági adatokat is.

 (3) Ha a berendezésen műszaki változtatást, beavatkozást végeztek, amely megváltoztatja annak műszaki paramétereit, 
a  munkáltató a  kockázatértékelésnél nem alkalmazhatja a  gyártó vagy a  forgalmazó által a  berendezés eredeti 
állapotára meghatározott kibocsátási szinteket.

 (4) Ha az  expozíciós határértékeknek való megfelelés az  elérhető adatok alapján, az  üzemeltetési dokumentációból 
nem állapítható meg megbízhatóan, az  expozíciót független akkreditált laboratórium által végzett méréssel vagy 
számítással kell meghatározni.

 (5) A  munkáltató az  expozíció mértékének értékelése, mérése vagy kiszámítása során összegyűjtött adatokat 
az Mvt.-ben foglaltaknak megfelelően megőrzi.

 (6) A kockázatértékelés során a munkáltatónak kiemelt figyelmet kell fordítania
a) a  3.  §-ban meghatározott, valamint a  2. és a  3.  melléklet szerinti egészségügyi határértékekre, érzékelési 

határértékekre és beavatkozási szintekre;
b) az expozíció gyakoriságára, mértékére, időtartamára és típusára, így a munkavállaló testén és a munkahely 

terében való eloszlására is;
c) valamennyi közvetlen biofizikai hatásra;
d) a  különösen veszélyeztetett munkavállalók – az  aktív vagy passzív beültethető orvostechnikai eszközt és 

testen viselt orvostechnikai eszközt viselő munkavállalók, várandós nők – egészségét és biztonságát érintő 
hatásokra;

e) valamennyi közvetett hatásra;
f ) az  elektromágneses tereknek való expozíció szintjének csökkentését szolgáló védelmi eszközök meglétére, 

kitérve a  forgalmazó vagy akkreditált laboratórium által az  eszközökre megjelölt mérhető fizikai 
mennyiségekre és más megfelelő biztonsági adatokra;

g) a munkavállaló egészségi állapotának 8. § szerinti rendszeres ellenőrzése során kapott információkra;
h) a berendezés gyártójától származó információkra;
i) egyéb lényeges egészségügyi és biztonsági információkra;
j) több expozíciós forrásra;
k) többfrekvenciás tereknek való egyidejű expozícióra.

 (7) A  munkáltató a  kockázatértékelésben meghatározza az  5.  § szerinti, a  kockázat elkerülésére vagy csökkentésére 
irányuló intézkedéseket is.

 (8) Ha a  munkahelyen olyan lakossági felhasználásra szánt berendezést használnak rendeltetésszerűen, amely 
megfelel az  e  rendeletben előírtaknál szigorúbb biztonsági szinteket megkövetelő, a  termékre vonatkozó uniós 
szabályozásnak, és más berendezést nem használnak, e  § előírásait teljesítettnek kell tekinteni. A  munkáltatónak 
az elektromágneses terekkel kapcsolatos kockázat jellegét és mértékét azonban ebben az esetben is rögzítenie kell 
a kockázatértékelésben.

 (9) A  munkáltatónak gondoskodnia kell az  általa ellenőrzött terület határát átlépő elektromágneses terek esetében 
a  lakosságra megengedett határérték betartásának biztosításáról. Ha ez  nem biztosítható, megfelelő védelmi 
intézkedéseket kell foganatosítani, hogy az  adott területen munkavállaló vagy más személy csak megfelelően 
kontrollált körülmények között tartózkodhasson.

 (10) A  nyilvánosság számára nyitott munkahelyeken az  expozíció vizsgálatát nem kell elvégezni, ha a  0 Hz – 300  GHz 
közötti frekvenciatartományú elektromos, mágneses és elektromágneses terek lakosságra vonatkozó egészségügyi 
határértékeiről szóló rendeletben rögzített határértékek szerint a  kockázatértékelés elvégzésére már sor került, 
és a  munkavállalókra vonatkozóan betartják az  abban foglalt korlátozásokat, és ki van zárva az  egészségügyi és 
biztonsági kockázat.

5. § (1) A  munkáltató a  műszaki fejlődést, valamint az  elektromágneses terek keletkezését a  forrásuknál ellenőrző 
intézkedések rendelkezésre állását figyelembe véve köteles meghozni azokat az  intézkedéseket, amelyekkel 
biztosítható az  elektromágneses terekből eredő munkahelyi kockázatok kiküszöbölése, vagy az  elérhető 
legalacsonyabb szintre csökkentése.
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 (2) Ha a  kockázatértékelés alapján a  3.  §-ban meghatározott, valamint a  2. és a  3.  melléklet szerinti beavatkozási 
szinteket túllépik – kivéve, ha a  4.  § (1)–(4)  bekezdésével összhangban elvégzett értékelések azt mutatják, 
hogy a  vonatkozó expozíciós határértékeket nem lépték túl és a  biztonsági kockázatok kizárhatók –, ennek 
megszüntetésére a  munkáltató műszaki és szervezési intézkedésekből álló cselekvési tervet köteles készíteni és 
végrehajtani. A cselekvési tervet az alábbi szempontok figyelembevételével kell elkészíteni és végrehajtani:
a) elektromágneses tereknek való kisebb expozícióval járó más munkamódszerek alkalmazása;
b) az  elvégzendő munkától függően kisebb intenzitású elektromágneses teret kibocsátó berendezések 

alkalmazása;
c) műszaki intézkedések megtétele az elektromágneses terek kibocsátásának csökkentése érdekében;
d) megfelelő elhatárolási és hozzáférési intézkedések megtétele;
e) elektromos tereknek való expozíció esetén az elektromos kisülések és érintési áramok jelentette kockázatok 

műszaki eszközökkel és a  munkavállalók tájékoztatásával történő kezelésére szolgáló intézkedések és 
eljárások megtétele;

f ) a  munkaeszközökre, munkahelyre és munkaállomás-rendszerekre vonatkozó megfelelő karbantartási 
programok kialakítása;

g) munkahelyek és munkaállomások tervezése és kialakítása;
h) az expozíció időtartamának és intenzitásának korlátozása; és
i) megfelelő egyéni védőeszközök biztosítása.

 (3) A kockázatértékelés alapján a munkáltató külön műszaki és szervezési intézkedéseket tartalmazó cselekvési tervet 
készít és hajt végre, amelynek célja, hogy megelőzze a különösen veszélyeztetett munkavállalókat érintő közvetett 
hatásokból eredő kockázatokat.

 (4) A  munkáltatónak – ha különösen veszélyeztetett munkavállalót alkalmaz – az  intézkedéseket a  különösen 
veszélyeztetett munkavállaló igényeihez kell hozzáigazítania. A  várandós nők esetében az  elektromágneses terek 
lakosságra vonatkozó egészségügyi határértékeit kell megfelelően alkalmazni.

 (5) A  kockázatértékelés alapján azokat a  munkahelyeket, ahol a  munkavállalók a  beavatkozási szinteket meghaladó 
mértékű elektromágneses tereknek lehetnek kitéve, a munkahelyen alkalmazandó biztonsági és egészségvédelmi 
jelzésekről szóló rendeletnek megfelelően jelzéssel kell ellátni, és a  belépést korlátozni kell. Ha az  e  területekre 
való belépés egyéb okok miatt megfelelően korlátozott, és a  munkavállalókat tájékoztatják az  elektromágneses 
terek által okozott kockázatokról, nincs szükség a  kifejezetten az  elektromágneses terekkel kapcsolatos belépési 
korlátozásokra.

 (6) A  munkavállalók nem tehetők ki az  egészségügyi vagy az  érzékelési határértéket meghaladó hatásoknak, kivéve, 
ha a 3. § (4)–(9) bekezdésében meghatározott feltételek teljesülnek. Ha az expozíció a hozott intézkedések ellenére 
meghaladja az  egészségügyi és az  érzékelési határértéket, a  munkáltató haladéktalanul megteszi a  szükséges 
intézkedéseket annak érdekében, hogy az  expozíciót a  határérték alá csökkentse. A  munkáltató megállapítja és 
rögzíti az egészségügyi és az érzékelési határértékek túllépésének az okait, és ennek megfelelően módosítja a védő- 
és megelőző intézkedéseket az újbóli túllépés elkerülése céljából. A módosított védő- és megelőző intézkedéseket 
dokumentálja, és megfelelő, nyomon követhető formában megőrzi.

 (7) Ha a  3.  § (5)–(8)  bekezdése alkalmazandó, és a  munkavállaló átmeneti jellegű tünetek előfordulását észleli, 
a  munkáltató aktualizálja a  kockázatértékelést és a  megelőző intézkedéseket, valamint tájékoztatja a  foglalkozás-
egészségügyi szolgálatot. Az  átmeneti jellegű tünetek körébe tartoznak az  időben változó mágneses terek által 
előidézett érzékszervi hatások, az  agy működésére gyakorolt hatások és az  állandó mágneses terek előidézte 
hatások.

6. §  A munkáltató köteles az  Mvt. 55.  §-a és 59.  § (2)  bekezdése szerint az  elektromágneses terek kockázatainak 
a  munkavégzés során kitett munkavállalókat és képviselőiket a  kockázatértékelés eredményéről tájékoztatni, és 
oktatásukról gondoskodni az alábbiakra kiterjedően:
a) az e rendelet alapján megtett intézkedések;
b) az  expozíciós határértékek és a  beavatkozási szintek értéke és fogalma, a  hozzájuk kapcsolódó lehetséges 

kockázatok és a meghozott megelőző intézkedések;
c) az expozíció lehetséges közvetett hatásai;
d) az elektromágneses tereknek való expozíció 4. §-sal összhangban elvégzett értékelésének, mérésének vagy 

számításának eredményei;
e) az expozícióból eredő egészségkárosító hatások felismerésének és jelentésének módja;
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f ) a  központi vagy a  perifériás idegrendszerre gyakorolt hatásokhoz kapcsolódó, átmeneti jellegű tünetek és 
érzetek kialakulásának lehetősége;

g) a munkavállalók egészségi állapotának ellenőrzése;
h) az expozícióból eredő kockázatokat minimalizáló munkamódszerek;
i) különösen veszélyeztetett munkavállaló köre.

7. § (1) Az  elektromágneses terek jelentette kockázatra vonatkozó értékelés elkészítése munkaegészségügyi 
szaktevékenységnek minősül.

 (2) Az  (1)  bekezdés szerinti kockázatértékelést kizárólag munkaegészségügyi szakképesítéssel rendelkező személy 
készítheti el.

 (3) Az (1) bekezdés szerinti kockázatértékelés elkészítésére az OKK-OSSKI „Munkahelyi elektromágneses sugárvédelem” 
elnevezéssel évente legalább egy alkalommal továbbképzési lehetőséget biztosít.

8. § (1) A  foglalkozás-egészségügyi szolgálat az  elektromágneses terek expozíciójának kitett munkavállalóról 
az  egészségügyi és a  hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló törvény alapján, 
a  munkaköri, szakmai és személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről szóló rendelet 
szerint elvégzett vizsgálatok megállapításairól vezeti az egészségügyi dokumentációt.

 (2) Az  elektromos terek és sugárzások okozta foglalkozási megbetegedést, munkabalesetet a  munkavédelemre 
vonatkozó szabályok szerint be kell jelenteni, ki kell vizsgálni, és nyilvántartásba kell venni.

9. § (1) A  munkáltató a  telephely szerint illetékes kormányhivatalnak az  Országos Tisztifőorvosi Hivatal (a  továbbiakban: 
OTH) által működtetett elektronikus rendszeren keresztül köteles bejelentést tenni az  ipari vagy egészségügyi 
tevékenység során használt olyan elektromos, mágneses vagy elektromágneses teret kibocsátó berendezés esetén, 
amelynél a  munkavállalót a  2. vagy a  3.  mellékletben meghatározott beavatkozási szint 20%-át elérő, vagy azt 
meghaladó expozíció érheti.

 (2) Az (1) bekezdés szerinti bejelentés kötelező adattartalma:
a) munkáltató neve, székhelye, telephelye,
b) tevékenység megnevezése,
c) sugárforrás műszaki adatai,
d) a számított vagy mért expozíció értéke,
e) expozícióval érintett munkavállalók száma.

 (3) A bejelentés tudomásulvételét az OTH az általa működtetett elektronikus rendszeren keresztül, a  (2) bekezdésben 
jelzett követelményeknek maradéktalanul megfelelő bejelentés beérkezését követően, de legfeljebb 8 napon belül 
visszaigazolja.

 (4) Az (1) bekezdés szerinti bejelentésről az OTH a (2) bekezdésben foglalt adattartalommal nyilvántartást vezet.
 (5) A  munkáltató a  bejelentett adatokban bekövetkező változást 15 napon belül köteles az  elektronikus rendszeren 

keresztül az OTH-nak bejelenteni.
 (6) A  munkáltató a  4.  mellékletben felsorolt tevékenységek vonatkozásában az  (1)  bekezdésben meghatározott 

expozíciós szinttel érintett munkakörökre készített kockázatértékelést a  telephely szerint illetékes 
kormányhivatalhoz köteles jóváhagyásra benyújtani, aki azt a 4. § (5)–(7) bekezdésének történő megfelelés esetén 
jóváhagyja.

 (7) Az  e  rendeletben foglalt előírások betartását a  kormányhivatalok ellenőrzik. A  4.  mellékletben felsorolt 
tevékenységek vonatkozásában az ellenőrzést kétévente meg kell ismételni.

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

11. § (1) A kockázatértékelés 7. § (2) bekezdése szerinti előírásainak az e  rendelet hatálybalépésétől számított három éven 
belül kell eleget tenni.

 (2) Az  e  rendelet hatálybalépésekor kifejtett, e  rendelet hatálya alá tartozó tevékenységek, illetve elektromágneses 
teret létrehozó berendezések esetében e rendeletnek a kockázatértékelés elvégzésére, valamint a kockázatértékelés 
alapján elvégzendő intézkedésekre vonatkozó előírásait a  kockázatértékelésnek az  Mvt. 54.  § (3)  bekezdésében 
előírt soron következő felülvizsgálatakor kell első alkalommal alkalmazni.
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12. §  Ez a rendelet a munkavállalók fizikai tényezők (elektromágneses terek) által okozott kockázatoknak való expozíciójára 
vonatkozó egészségügyi és biztonsági minimumkövetelményekről [20. egyedi irányelv a  89/391/EGK irányelv 
16. cikke (1) bekezdésének értelmében] és a 2004/40/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. június 26-i 
2013/35/ EU irányelvnek való megfelelést szolgálja.

  Balog Zoltán s. k.,
  emberi erőforrások minisztere
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1. melléklet a 33/2016. (XI. 29.) EMMI rendelethez

   
   

 

AZ ELEKTROMÁGNESES TEREKNEK VALÓ EXPOZÍCIÓVAL KAPCSOLATOS FIZIKAI MENNYISÉGEK 
 
A következő fizikai mennyiségek szolgálnak az elektromágneses tereknek való expozíció leírására: 
 
 1. Az elektromos térerősség (E) az a vektormennyiség, amely az egy töltött részecskére ható erőnek felel meg, függetlenül annak 
térbeli mozgásától. Mértékegysége a volt per méter (Vm–1). Különbséget kell tenni a környezeti elektromos tér, valamint a 
szervezetben a környezeti elektromos térnek való expozíció eredményeként jelenlévő (in situ) elektromos tér között. 
  2. A végtagáram (IL) egy 10 és 110 MHz közötti frekvenciatartományú elektromágneses térnek kitett személynek az 
elektromágneses térben jelen lévő tárggyal való érintkezése következtében, vagy az elektromágneses térnek kitett testben 
indukált kapacitív áram következtében a személy végtagjaiban keletkező áram. Mértékegysége az amper (A). 

  3. Az érintési áram (IC) az az áram, amely egy személy és egy elektromágneses térben jelenlévő tárgy érintkezésekor jelenik meg. 
Mértékegysége az amper (A). Állandósult érintési áram abban az esetben keletkezik, ha egy személy folyamatos fizikai 
kapcsolatban van egy elektromágneses térben lévő tárggyal. E kapcsolat létesítése során elektromos kisülés keletkezhet a 
tranziens áram hatására. 

  4. Az elektromos töltés (Q) az elektromos kisülés mennyiségének jelzésére szolgáló fogalom, amelynek mértékegysége a 
coulomb (C). 

  5. A mágneses térerősség (H) olyan vektormennyiség, amellyel a mágneses tér – a mágneses indukcióval együttesen – a tér 
bármely pontján meghatározható. Mértékegysége az amper per méter (Am–1). 

  6. A mágneses indukció (B) olyan vektormennyiség, amely a mozgó töltésekre ható erőként fejezhető ki, mértékegysége a tesla 
(T). Szabad térben és biológiai anyagokban a mágneses indukció és a mágneses térerősség a H = 1 Am–1 egyenlőségének 

a  T mágneses indukcióra (kb. 1,25 μT) való alkalmazásával átváltható. 
  7. A teljesítménysűrűség (S) nagyon magas frekvenciáknál alkalmazott mennyiség, ahol a testbe történő behatolás mélysége nem 
nagy. Egyenlő a felületre merőlegesen beeső sugárzott teljesítménynek és a felület területének a hányadosával. Mértékegysége 
a watt per négyzetméter (Wm–2). 

  8. A fajlagos energiaelnyelés (SA) a biológiai szövet egységnyi tömege által elnyelt energia joule per kilogrammban (Jkg–1) 
kifejezve. Ebben a rendeletben az impulzusos mikrohullámú sugárzás hatásaira vonatkozó korlátok megállapítására szolgál. 

  9. A fajlagosan elnyelt teljesítmény (SAR) a teljes testre vagy a test bármely részére átlagosan számolva a testszövet egységnyi 
tömege által elnyelt teljesítmény mennyisége watt per kilogrammban (Wkg–1) kifejezve. A teljes testre vonatkozó SAR széles 
körben elfogadott mennyiség, amellyel a káros hőhatások és a rádiófrekvenciának (RF) való expozíció közötti kapcsolatot 
állapítják meg. A teljes testre vonatkozó átlagos SAR mellett a helyi SAR-értékek is szükségesek a különleges expozíciós 
feltételek következtében a test kis részeiben keletkező többlet-energiakoncentráció értékelésére és korlátozására. Példa e 
feltételekre: ha valamely személy az alsó MHz-tartományba eső rádiófrekvenciának van kitéve (pl. dielektromos 
fűtőberendezések esetében), illetve antenna közelterében tartózkodik. 

A mennyiségek közül a mágneses indukciót (B), az érintési áramot (IC), a végtagáramot (IL), az elektromos térerősséget (E) és a 
mágneses térerősséget (H), valamint a teljesítménysűrűséget (S) közvetlenül is lehet mérni.  
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2. melléklet a 33/2016. (XI. 29.) EMMI rendelethez

   
   

 

1.) NEM TERMIKUS HATÁSOK 
 

Expozíciós határértékek és beavatkozási szintek a 0 Hz és 10 MHz közötti frekvenciatartományban 
Expozíciós határértékek 
 
Az állandó mágneses térre megadott alábbi, 1 Hz alatti expozíciós határértékek (1.1. táblázat) azt a határt jelzik, amely alatt a 
mágneses tér nincs hatással a test szöveteire. 
Az 1 Hz és 10 MHz közötti frekvenciatartományra vonatkozó expozíciós határértékek (1.2. táblázat) azok a határértékek, amelyek 
az időben változó elektromos és mágneses tereknek való expozíció következtében a szervezetben indukált elektromos terekre 
vonatkoznak. 
 
1.1. A külső mágneses indukcióra vonatkozó expozíciós határértékek 0-tól 1 Hz-ig 

 
Az érzékelési expozíciós határérték a normál munkakörülményekre vonatkozó határérték (1.1. táblázat), amely a szédüléshez és 
egyéb olyan fiziológiai hatásokhoz kapcsolódik, amelyek az emberi egyensúlyszervnek a főként az állandó mágneses térben való 
mozgásból fakadó zavaraival kapcsolatosak. 
Az ellenőrzött munkakörülményekre vonatkozó egészségügyi határérték (1.1. táblázat) ideiglenes jelleggel akkor alkalmazandó a 
műszak folyamán, amikor ezt a gyakorlat vagy az eljárás indokolttá teszi, feltéve, hogy elfogadták a megfelelő megelőző 
intézkedéseket, pl. a mozgás ellenőrzésére és a munkavállalók tájékoztatására vonatkozóan. 
 
1.1. táblázat: A külső mágneses indukcióra (B0) vonatkozó expozíciós határértékek 0-tól 1 Hz-ig 
 

A B 
 Érzékelési határértékek 

1. Normál munkakörülmények 2 T 
2. Lokális végtag-expozíció 8 T 

  Egészségügyi határértékek 
3. Ellenőrzött munkakörülmények 8 T 

 
1.2. Egészségügyi határértékek a belső elektromos térerősségre vonatkozóan, 1 Hz-től 10 MHz-ig 

 
Az egészségügyi határértékek (1.2. táblázat) a perifériás és a központi idegrendszer összes szövete – így többek között az agy – 
elektromos stimulációjával kapcsolatosak. 
 
1.2. táblázat. Egészségügyi expozíciós határértékek a belső elektromos térerősségre vonatkozóan, 1 Hz-től 10 MHz-ig 
 

A B 
Frekvenciatartomány Egészségügyi határértékek 

1. 1 Hz ≤ f < 3 kHz 1,1 Vm–1 (csúcsérték) 
2. 3 kHz ≤ f ≤ 10 MHz 3,8 × 10- 4 f Vm- 1 (csúcsérték) 

 
Megjegyzés az 1.2. táblázathoz: 
 

a) f a frekvencia hertzben (Hz) kifejezett értéke, 
b) a belső elektromos terekre vonatkozó egészségügyi határértékek a kitett személy egész testében jelentkező térbeli 
csúcsértékek, 
c) az expozíciós határértékek időbeli csúcsértékeket képviselnek, amelyek szinuszos terek esetében az effektív (RMS) 
értékek és a 2 négyzetgyökének szorzatával egyenlők. A nem szinuszos terek esetében a 4. §-sal összhangban elvégzett 
expozícióértékelésnek a súlyozott csúcs módszerén (szűrés az időtartományban) kell alapulnia, de egyéb, 
tudományosan bizonyított és validált expozícióértékelési eljárások is alkalmazhatók, feltéve, hogy megközelítőleg 
egyenértékű és összehasonlítható eredményekhez vezetnek. 

 
1.3. Érzékelési határértékek a belső elektromos térerősségre vonatkozóan, 1 Hz-től 400 Hz-ig 

 
Az érzékelési határértékek (1.3. táblázat) az elektromos tér által az agyra, illetve a fejben található érzékszervekre gyakorolt 
hatásokhoz kapcsolódnak, ilyenek pl. a retinán szemkáprázás érzékelése, kisebb átmeneti jellegű változások egyes agyi 
funkciókban, szédülés vagy hányás. 
 



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2016. évi 184. szám 77471

   
   

 

1.3. táblázat: Érzékelési határértékek a belső elektromos térerősségre vonatkozóan, 1 Hz-től 400 Hz-ig 
 

A B 
Frekvenciatartomány Érzékelési határértékek 

1. 1 Hz ≤ f < 10 Hz 0,7/f Vm- 1 (csúcsérték) 
2. 10 Hz ≤ f < 25 Hz 0,07/f Vm- 1 (csúcsérték) 
3. 25 Hz ≤ f ≤ 400 Hz 0,0028/f Vm- 1 (csúcsérték) 

                        
Megjegyzés az 1.3. táblázathoz: 
 

a) f a frekvencia hertzben (Hz) kifejezett értéke, 
b) a belső elektromos terekre vonatkozó érzékelési határértékek a kitett személy fejében jelentkező térbeli 
csúcsértékek, 
c) az expozíciós határértékek időbeli csúcsértékeket képviselnek, amelyek szinuszos terek esetében az effektív értékek 
és a 2 négyzetgyökének szorzatával egyenlők. A nem szinuszos terek esetében a 4. §-sal összhangban elvégzett 
expozícióértékelésnek a súlyozott csúcs módszerén (szűrés az időtartományban) kell alapulnia, de egyéb, 
tudományosan bizonyított és validált expozícióértékelési eljárások is alkalmazhatók, feltéve, hogy megközelítőleg 
egyenértékű és összehasonlítható eredményekhez vezetnek. 

 
Beavatkozási szintek (AL) 
 
Az alábbi fizikai mennyiségek és értékek a beavatkozási szintek {alsó beavatkozási szint (a továbbiakban: alsó AL), felső 
beavatkozási szint (a továbbiakban: felső AL)} meghatározására szolgálnak, ezek nagyságát úgy állapították meg, hogy egy 
egyszerűsített értékeléssel biztosítva legyen a vonatkozó expozíciós határértékeknek való megfelelés, illetve elérésükkor életbe 
kell léptetni az 5. §-ban előírt védelmi vagy megelőző intézkedéseket: 

  a) az időben változó elektromos terek E térerősségére vonatkozó alsó AL(E) és felső AL(E)} értékek, az 1.4. táblázatban 
foglaltak szerint, 
  b) az időben változó mágneses terek B mágneses indukciójára vonatkozó alsó AL(B) és felső AL(B) értékek,  

az 1.5. táblázatban foglaltak szerint, 
  c) az érintési áramra vonatkozó AL(IC), az 1.6. táblázatban foglaltak szerint, 
  d) a statikus mágneses terek mágneses indukciójára vonatkozó AL(B0) az 1.7. táblázatban foglaltak szerint. 

 
A beavatkozási szintek a munkahelyekre vonatkozóan a munkavállalók távollétében kiszámított vagy mért elektromos- és 
mágneses tér értékeknek felelnek meg. 
 
Az elektromos terek expozíciójára vonatkozó beavatkozási szintek 

 
A külső elektromos térre vonatkozó alsó AL-értékek (1.4. táblázat) a belső elektromos térnek az expozíciós határértékek (1.2. és 
1.3. táblázat) alatti szintre való korlátozásán, valamint az elektromos kisülések munkakörnyezetben való előfordulásának 
korlátozásán alapulnak. 
A felső AL-értékek alatt a belső elektromos tér nem haladja meg az expozíciós határértékeket (1.2. és 1.3. táblázat), így 
elkerülhető a kellemetlen elektromos kisülések előfordulása, feltéve, hogy az 5. § (6) bekezdésében említett védőintézkedések 
megvalósulnak. 
 
1.4. táblázat: Az 1Hz és 10 MHz közötti elektromos terek expozíciójára vonatkozó beavatkozási szintek 
 

A B C 
Frekvenciatartomány Elektromos térerősség Alsó AL(E) [Vm- 1] 

(effektív érték) 
Elektromos térerősség Felső AL(E) [Vm- 1] 

(effektív érték) 
1. 1 ≤ f < 25 Hz 2,0 × 104 2,0 × 104 
2. 25 ≤ f < 50 Hz 5,0 × 105/f 2,0 × 104 
3. 50 Hz ≤ f < 1,64 kHz 5,0 × 105/f 1,0 × 106/f 
4. 1,64 ≤ f < 3 kHz 5,0 × 105/f 6,1 × 102 
5. 3 kHz ≤ f ≤ 10 MHz 1,7 × 102 6,1 × 102 

 
 
Megjegyzés az 1.4. táblázathoz 

a) f a frekvencia hertzben (Hz) kifejezett értéke, 
b) az alsó AL(E) és felső AL(E) az elektromos térerősség effektív értékei, amelyek szinuszos tér esetében a csúcsértékek és  
a 2 négyzetgyökének hányadosával egyenlők. A nem szinuszos terek esetében a 4. §-sal összhangban elvégzett 
expozícióértékelésnek a súlyozott csúcs módszerén (szűrés az időtartományban) kell alapulnia, de egyéb, tudományosan 
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bizonyított és validált expozícióértékelési eljárások is alkalmazhatók, feltéve, hogy megközelítőleg egyenértékű és 
összehasonlítható eredményekhez vezetnek, 
c) a beavatkozási szintek a munkavállaló fizikai pozícióján számított vagy mért maximális értékeket képviselik. Ez minden 
nem egyenletes expozíciós helyzetben konzervatív expozícióértékelést és az expozíciós határértékek automatikus 
teljesülését eredményezi. A testtől néhány centiméteren belül lévő, erősen lokális forrás esetében az indukált elektromos 
teret doziméterrel, eseti alapon kell meghatározni. 

 
A mágneses terek expozíciójára vonatkozó beavatkozási szintek 
 
Az alsó AL értékek (1.5. táblázat) 400 Hz alatti frekvenciák esetén az érzékelési határértékekből (1.3. táblázat), 400 Hz feletti 
frekvenciák esetén pedig a belső elektromos térre vonatkozó egészségügyi határértékekből (1.2. táblázat) származnak. 
A felső AL értékek (1.5. táblázat) a fej és a törzs perifériás és autonóm idegi szöveteinek elektromos stimulációjával összefüggő 
belső elektromos térre vonatkozó egészségügyi határértékekből (1.2. táblázat) származnak. A felső AL értékeknek való 
megfeleléssel biztosítható az egészségügyi határértékek túllépésének elkerülése, a retinán érzékelt szemkáprázáshoz és az 
agytevékenységekben fellépő kisebb átmeneti jellegű változásokhoz kapcsolódó hatások azonban lehetségesek, ha a fej 
expozíciója meghaladja a legfeljebb 400 Hz frekvenciának való expozíciókra vonatkozó alsó AL értéket. Ilyen esetben az 5. §  
(6) bekezdését kell alkalmazni. 
A végtagok expozíciójára vonatkozó AL értékeket a végtagok szöveteinek elektromos stimulációjához kapcsolódó belső 
elektromos térre vonatkozó egészségügyi határértékekből kell származtatni, annak figyelembevételével, hogy a mágneses tér 
nem annyira a végtagokhoz, mint inkább a test egészéhez kapcsolódik. 
 
1.5. táblázat: Az 1 Hz és 10 MHz közötti mágneses terek expozíciójára vonatkozó beavatkozási szintek 
 

A B C D 
Frekvenciatartomány Mágneses indukció Alsó 

AL (B) [μT] (effektív 
érték) 

Mágneses indukció Felső 
AL (B) [μT] (effektív 

érték) 

A mágneses indukció lokális mágneses 
térnek kitett végtagokra vonatkozó AL-ja 

[μT] (effektív érték) 
1. 1 ≤ f < 8 Hz 2,0 × 105/f2 3,0 × 105/f 9,0 × 105/f 
2. 8 ≤ f < 25 Hz 2,5 × 104/f 3,0 × 105/f 9,0 × 105/f 
3. 25 ≤ f < 300 Hz 1,0 × 103 3,0 × 105/f 9,0 × 105/f 
4. 300 Hz ≤ f < 

3 kHz 
3,0 × 105/f 3,0 × 105/f 9,0 × 105/f 

5. 3 kHz ≤ f ≤ 
10 MHz 

1,0 × 102 1,0 × 102 3,0 × 102 

 
Megjegyzés az 1.5. táblázathoz: 
 

a) f a frekvencia hertzben (Hz) kifejezett értéke, 
b) az alsó AL és a felső AL az az effektív érték, amely szinuszos tér esetében a csúcsértékek és a 2 négyzetgyökének 
hányadosával egyenlő. A nem szinuszos terek esetében a 4. §-sal összhangban elvégzett expozícióértékelésnek a súlyozott 
csúcs módszerén (szűrés az időtartományban) kell alapulnia, de egyéb, tudományosan bizonyított és validált 
expozícióértékelési eljárások is alkalmazhatók, feltéve, hogy megközelítőleg egyenértékű és összehasonlítható 
eredményekhez vezetnek, 
c) a mágneses terek expozíciójára vonatkozó AL értékek a munkavállaló fizikai pozícióján vett maximumértékeket képviselik. 
Ez minden nem egyenletes expozíciós helyzetben konzervatív expozícióértékelést és az expozíciós határértékek 
automatikus teljesülését eredményezi. A testtől néhány centiméteren belül lévő, erősen lokális forrás esetében az indukált 
elektromos teret doziméterrel, eseti alapon kell meghatározni. 

 
1.6. táblázat: Az IC érintési áramra vonatkozó beavatkozási szintek 
 

A B 
Frekvencia AL(IC) állandósult érintési áramra [mA] (effektív érték) 

1. 2,5 kHz-ig 1,0 
2. 2,5 ≤ f < 100 kHz 0,4 f 
3. 100 kHz ≤ f ≤ 10 000 kHz 40 

 
Megjegyzés az 1.6. táblázathoz: 

Az f a frekvencia kilohertzben (kHz) kifejezett értéke. 
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Beavatkozási szintek az állandó mágneses terek mágneses indukciójára vonatkozóan 
 
1.7. táblázat: Beavatkozási szintek az állandó mágneses terek mágneses indukciójára vonatkozóan 
 

A B 
Veszélyek AL(B0) 

1. Aktív implantátumokkal, pl. szívritmus-szabályozók általi zavarás 0,5 mT 
2. Vonzási és kilövődési kockázat (> 100 mT) a magas térerőforrások szórt mezőjében 3 mT 
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2. TERMIKUS HATÁSOK 
 

Expozíciós határértékek és beavatkozási szintek a 100 kHz és 300 GHz közötti frekvenciatartományban 
 

Expozíciós határértékek 
 

A 100 kHz és 6 GHz közötti frekvenciatartományra megadott egészségügyi határértékek (2.1. táblázat) az elektromos és 
mágneses terek expozíciójából eredő energiának a testszövet egységnyi tömege által elnyelt mennyiségére vonatkozó 
határértékeket jelölik. 
A 0,3 és 6 GHz közötti frekvenciatartományokra vonatkozó érzékelési határértékek (2.2. táblázat) a mágneses terek expozíciójából 
eredő energiának a fej szöveteinek egy kis tömegű része által elnyelt mennyiségére vonatkozó határértékeket jelölik. 
A 6 GHz feletti frekvenciákra vonatkozó egészségügyi határértékek (2.3. táblázat) a test felületére ható elektromágneses hullám 
teljesítménysűrűségére vonatkozó határértékeket jelölik. 
 
2.1. táblázat: Egészségügyi határértékek a 100 kHz és 6 GHz közötti elektromágneses tereknek való expozíció esetében 
 

A B 
Egészségügyi határértékek 6 perces időtartamra 

átlagolt SAR értékek 
1. egésztest-átlagos SAR-ként kifejezett expozíciós határértékek a test egészében 

keletkező termikus stresszhez kapcsolódóan 
0,4 Wkg–1 

2. helyi SAR-ként kifejezett expozíciós határértékek a fejben és a törzsben keletkező helyi 
termikus stresszhez kapcsolódóan 

10 Wkg–1 

3. a végtagokra vonatkozó helyi SAR-ként kifejezett expozíciós határértékek a 
végtagokban keletkező helyi termikus stresszhez kapcsolódóan 

20 Wkg–1 

 
Megjegyzés a 2.1. táblázathoz: 

A helyi átlagos SAR értékeléséhez egy összefüggő testszövet 10 grammját kell figyelembe venni, az így kapott legnagyobb SAR-
értéket kell alkalmazni az expozíció becslésére. E 10 g szövetnek nagyjából homogén elektromos tulajdonságú, összefüggő 
szövettömegnek kell lennie. Az összefüggő szövettömeg meghatározását illetően elismert, hogy az felhasználható  
a számítógépes dozimetriában, de nehézségeket okozhat a közvetlen fizikai mérésekben. E célra egyszerű geometriai forma  
– pl. kocka alakú szövettömeg – is használható. 
 
Érzékelési határértékek a 0,3 GHz és 6 GHz közötti frekvenciatartományban 
 
Ezek az érzékelési határértékek (2.2. táblázat) a fej impulzusos mikrohullámú sugárzásnak való expozíciója által a hallásra 
gyakorolt hatások elkerülésére vonatkoznak. 
 
2.2. táblázat: Érzékelési határértékek a 0,3 GHz és 6 GHz közötti elektromágneses terek expozíciója esetében 
 

A B 
Frekvenciatartomány Helyi fajlagos energiaelnyelés (SA) 

1. 0,3 ≤ f ≤ 6 GHz 10 mJkg–1 
 
Megjegyzés a 2.2. táblázathoz: 
 

A helyi fajlagos energiaelnyelés számításakor átlagosan 10 grammnyi testszövetet kell figyelembe venni. 
 

2.3. táblázat: Egészségügyi határértékek a 6 GHz és 300 GHz közötti elektromágneses terek expozíciója esetében 
 

A B 
Frekvenciatartomány A teljesítménysűrűségre vonatkozó egészségügyi határértékek 

1. 6 GHz ≤ f ≤ 300 GHz 50 Wm–2 
 
Megjegyzés a 2.3. táblázathoz: 
 

A teljesítménysűrűséget 20 cm2-es expozíciós területre kell átlagolni. Az 1 cm2-re átlagolt, térbeli teljesítménysűrűség maximuma 
nem lépheti túl az 50 Wm–2 érték húszszorosát. A 6 és 10 GHz közötti teljesítménysűrűséget bármely hatperces időtartamra kell 
átlagolni. 10 GHz felett a teljesítménysűrűséget bármely 68/f1,05 perces időtartamra kell átlagolni (ahol f a frekvencia, GHz-ben 
kifejezve), a frekvencia növekedésével fokozatosan csökkenő behatolási mélységek kompenzálása érdekében. 
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Beavatkozási szintek (AL) 
 

Az alábbi fizikai mennyiségek és értékek a beavatkozási szintek meghatározására szolgálnak, ezek nagyságát úgy állapították 
meg, hogy egy egyszerűsített értékeléssel biztosítva legyen a vonatkozó expozíciós határértékeknek való megfelelés, illetve 
elérésükkor életbe kell léptetni az 5. §-ban előírt védelmi vagy megelőző intézkedéseket: 
 

a) az időben változó elektromos terek E térerősségére vonatkozó AL(E) értékek, a 2.4. táblázatban foglaltak szerint, 
 b) az időben változó mágneses terek B mágneses indukciójára vonatkozó AL(B) a 2.4. táblázatban foglaltak szerint, 
 c) az elektromágneses hullámok teljesítménysűrűségére vonatkozó AL(S), a 2.4. táblázatban foglaltak szerint, 
 d) az érintési áramra vonatkozó AL(IC), a 2.5. táblázatban foglaltak szerint, 
 e) a végtagáramra vonatkozó AL(IL), a 2.5. táblázatban foglaltak szerint. 
 
A beavatkozási szintek a munkahelyen a munkavállaló távollétében a terek vonatkozásában a test vagy testrész elhelyezkedése 
szerinti maximumértékként kiszámított vagy mért értékeknek felelnek meg. 
 

Az elektromos és mágneses terek expozíciójára vonatkozó beavatkozási szintek 
 

Az AL(E) és AL(B) értékeket a teljesítménysűrűségi értékek SAR értékéből (2.1. és 2.2. táblázat) kell származtatni, a (külső) 
elektromos és mágneses térnek való expozíció által okozott belső termikus hatásokhoz kapcsolódó küszöbértékek alapján. 
 
2.4. táblázat: Az elektromos és mágneses terek expozíciójára – a 100 kHz és 300 GHz közötti elektromágneses terek 
expozíciójára – vonatkozó beavatkozási szintek 
 

A B C D 
Frekvenciatartomány Elektromos térerősség AL(E) 

[Vm–1] (effektív érték) 
Mágneses indukció AL (B) [μT] 

(effektív érték) 
Teljesítménysűrűség AL(S) 

[Wm–2] 
1. 100 kHz ≤ f < 1 MHz 6,1 × 102 2,0 × 106/f — 
2. 1 ≤ f < 10 MHz 6,1 × 108/f 2,0 × 106/f — 
3. 10 ≤ f < 400 MHz 61 0,2 — 
4. 400 MHz ≤ f < 2 

GHz 
3 × 10–3 f½ 1,0 × 10–5 f½ — 

5. 2 ≤ f < 6 GHz 1,4 × 102 4,5 × 10–1 — 
6. 6 ≤ f≤ 300 GHz 1,4 × 102 4,5 × 10–1 50 

 
Megjegyzés a 2.4. táblázathoz: 
 

a) f a frekvencia hertzben (Hz) kifejezett értéke 
b) az [AL(E)]2 és az [AL(B)]2 értékét hatperces időtartamra kell átlagolni. A rádiófrekvencia-impulzusok esetében  
a teljesítménysűrűségnek az impulzus időtartamára átlagolt csúcsértéke nem haladhatja meg a megfelelő AL(S) érték 
ezerszeresét. A többfrekvenciás terek esetében az elemzésnek összegzésen kell alapulnia. 
c) az AL(E) és AL(B) értékek a munkavállaló fizikai pozíciójára számított vagy mért maximális értékeket képviselik. Ez minden, 
nem egyenletes expozíciós helyzetben konzervatív expozícióértékelést és az expozíciós határértékek automatikus 
teljesülését eredményezi. A testtől néhány centiméteren belül lévő, erősen lokális forrás esetében az expozíciós 
határértékeknek való megfelelést doziméterrel, eseti alapon kell meghatározni. 
d) a teljesítménysűrűséget 20 cm2-es expozíciós területre kell átlagolni. Az 1 cm2-re átlagolt, térbeli teljesítménysűrűség 
maximuma nem lépheti túl az 50 Wm–2 érték húszszorosát. A 6 és 10 GHz közötti teljesítménysűrűséget bármely hatperces 
időtartamra kell átlagolni. 10 GHz felett a teljesítménysűrűséget bármely 68/f1,05 perces időtartamra kell átlagolni (ahol f a 
frekvencia, GHz-ben kifejezve), a frekvencia növekedésével fokozatosan csökkenő behatolási mélységek kompenzálása 
érdekében. 

 
2.5. táblázat: Beavatkozási szintek az állandósult érintési áramokra és indukált végtagáramokra vonatkozóan 
 

A B C 
Frekvenciatartomány Állandósult érintési áram, AL(IC) [mA] 

(effektív érték) 
Indukált végtagáram bármely végtagban, AL(IL) 

[mA] (effektív érték) 
1. 100 kHz ≤ f < 10 MHz 40 — 
2. 10 MHz ≤ f ≤ 110 MHz 40 100 

 
Megjegyzés a 2.5. táblázathoz: 
 

Az [AL(IL)]2 értékét hatperces időtartamra kell átlagolni.  
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4. melléklet a 33/2016. (XI. 29.) EMMI rendelethez

   
   

 

A kockázatértékelés jóváhagyásának kötelezettségével érintett tevékenységi körök 

 

1. Villamoshálózatok üzemeltetése, 100 kV fölött, illetve 100 A nominális terhelés fölött 
2. Dielektromos fűtés, illetve dielektromos hegesztés 
3. Indukciós fűtés, illetve indukciós forrasztás 
4. Rádiófrekvenciás plazmaeszközök használata 
5. Ipari elektrolízis alkalmazása 
6. Ívolvasztó kemencék üzemeltetése 
7. Indukciós olvasztó kemencék üzemeltetése 
8. Mikrohullámú szárítás 
9. Fizikoterápiás diatermiás készülékek használata 
10. MRI berendezések üzemeltetése 
11. Polgári célú légiforgalmi és meteorológiai radarok üzemeltetése 
12. Villamos vasúti és városi közlekedés 
13. Rádió- és televízió műsorszórás 
14. Mikrohullámú telekommunikációs berendezések karbantartása 
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A földművelésügyi miniszter 74/2016. (XI. 29.) FM rendelete
a tenyészkos és tenyészbak tenyésztésbe állításának mezőgazdasági csekély összegű támogatásáról

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes 
kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81.  § (5)  bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és 
hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65.  § 1.  pontban meghatározott feladatkörömben eljárva – a  Kormány 
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 4.  § 7.  pontban meghatározott feladatkörében eljáró 
Miniszterelnökséget vezető miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. Értelmező rendelkezések

1. §  E rendelet alkalmazásában:
  1.  apaállat: az  állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény (a  továbbiakban: 1993. évi CXIV. törvény) 3.  § 

1.  pontjában meghatározott feltételeknek megfelelő tenyészkos, illetve tenyészbak, amelyet az  elismert 
tenyésztő szervezet (a továbbiakban: tenyésztő szervezet) a tenyésztési programjában előírtak szerint annak 
minősít;

  2.  állattartó: tenyészkos, illetve tenyészbak tenyésztésben tartását végző természetes személy vagy jogi 
személy;

  3.  csoportmentességi rendeletek: az  európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal 
kapcsolatos eljárásról és a  regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet  
[a továbbiakban: 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet] 2. § 2a. pontja szerinti rendeletek;

  4.  egy és ugyanazon vállalkozás: a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 2. § 5a. pontja szerinti vállalkozás;
  5.  mezőgazdasági csekély összegű támogatás: az  Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 

108. cikkének a mezőgazdasági ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 
2013. december 18-i 1408/2013/EU bizottsági rendelet (a  továbbiakban: 1408/2013/EU bizottsági rendelet) 
szerinti támogatás;

  6. mezőgazdasági termék: a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 2. § 10c. pontja szerinti termék;
  7.  mezőgazdasági termék elsődleges előállítása: a  termőföldön folyó termelés és az  állattenyésztés révén 

előállított mezőgazdasági termék termelése az  ilyen termékek jellegét megváltoztató további műveletek 
végrehajtása nélkül;

  8.  számviteli bizonylat: a  számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 166.  § (1)  bekezdésében meghatározott 
feltételeknek megfelelő okmány, így különösen a számla, felvásárlási jegy, tenyészállat-vásárlási jegyzőkönyv;

  9.  támogatási időszak:
a) a  tárgyév április 1-jétől április 30-áig tartó időszakban benyújtott támogatási kérelem 

vonatkozásában a tárgyévet megelőző év október 1-jétől tárgyév március 31-éig terjedő időszak,
b) a  tárgyév október 1-jétől október 31-éig tartó időszakban benyújtott támogatási kérelem 

vonatkozásában a tárgyév április 1-jétől szeptember 30-áig terjedő időszak;
10.  tárgyév: a támogatási kérelem benyújtásának naptári éve;
11.  tenyészbak: az  1993. évi CXIV. törvény 3.  § 16.  pontjában meghatározott feltételeknek megfelelő hímivarú 

kecske;
12.  tenyészet: a  tartási helyek, a  tenyészetek és az  ezekkel kapcsolatos egyes adatok országos nyilvántartási 

rendszeréről szóló 119/2007. (X. 18.) FVM rendelet [a továbbiakban: 119/2007. (X. 18.) FVM rendelet] szerint 
nyilvántartásba vett állattartó a hozzá tartozó tartási hellyel együtt;

13.  tenyészkos: az 1993. évi CXIV. törvény 3. § 16. pontjában meghatározott feltételeknek megfelelő hímivarú juh;
14.  tenyésztésbe állítás: az állattartó által elvégzett azon tevékenység, amelynek eredményeképp

a) a vásárlásból származó tenyészkos, illetve tenyészbak a tenyészet állományába kerül, vagy
b) a  saját állományból származó hímivarú juh, illetve hímivarú kecske apaállattá történő minősítése 

megvalósul.

2. A támogatás célja, összege

2. § (1) E rendelet alapján a juh- és kecskeágazat termelési hatékonyságának növelése érdekében az apaállatok
a) tenyészkos- vagy tenyészbaknevelő központi telepről, illetve származási okmányon szereplő tenyésztőtől  

– támogatási időszakban – történő megvásárlása és tenyésztésbe állítása, illetve
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b) állattartó általi, saját állományból – támogatási időszakban – történő tenyésztésbe állítása
esetén az állattartó vissza nem térítendő mezőgazdasági csekély összegű támogatás (a  továbbiakban: támogatás) 
igénybevételére jogosult.

 (2) A támogatás összege a saját állományból származó és a támogatási időszakban tenyésztésbe állított apaállat esetén 
az a)–c) pontokban foglaltak szerint kerül megállapításra, míg a támogatási időszakban megvásárolt és tenyésztésbe 
állított apaállat esetén az apaállat ellenértékének 75%-a, de legfeljebb
a) apaállattá minősített növendék kosonként, illetve növendék bakonként 45 000 forint,
b) az „A” törzskönyvben nyilvántartott tenyészkosonként, illetve tenyészbakonként 120 000 forint,
c) a „K” köztenyésztésre használható besorolást kapott tenyészkosonként, illetve tenyészbakonként 90 000 forint
azzal, hogy a  támogatás nem haladhatja meg az  állattartó és a  vele egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő 
vállalkozás részére rendelkezésre álló szabad csekély összegű támogatási keretet.

 (3) A  támogatási időszakban megvásárolt és tenyésztésbe állított apaállat esetén a  (2)  bekezdés szerinti mérték 
alkalmazása során, ha az állattartó az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény értelmében
a) általános forgalmi adó (a továbbiakban: ÁFA) levonására jogosult, akkor a nettó vételár,
b) ÁFA levonására nem jogosult, akkor a bruttó vételár
kerül figyelembevételre.

 (4) Az 1408/2013/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó, egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások 
részére Magyarországon az  adott üzleti évben, valamint az  azt megelőző két üzleti év alatt odaítélt támogatás 
bruttó támogatástartalma nem haladhatja meg a  15  000 eurónak megfelelő forintösszeget az  1408/2013/EU 
bizottsági rendelet 3. cikk (5) és (6) bekezdésében foglaltak figyelembevételével.

 (5) A támogatáshoz kapcsolódó iratokat a támogatás odaítélését követő tíz évig meg kell őrizni, és a támogatást nyújtó 
ilyen irányú felhívása esetén a támogatott köteles azokat bemutatni. A támogatásról az Európai Bizottság kérésére 
húsz munkanapon belül információt kell szolgáltatni.

 (6) A  mezőgazdasági termékek elsődleges előállításával foglalkozó ágazatban, valamint 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 (a továbbiakban: 1407/2013/EU bizottsági rendelet) hatálya 
alá tartozó egy vagy több ágazatban egyaránt tevékenységet folytató vállalkozások esetében a  mezőgazdasági 
termelőágazatra tekintettel az  1408/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott támogatások az  1407/2013/EU 
bizottsági rendelet 3.  cikk (2)  bekezdésében rögzített felső határig halmozhatók az  utóbbi tevékenységre vagy 
tevékenységekre tekintettel nyújtott támogatással, feltéve, hogy a  tevékenységek szétválasztása vagy a  költségek 
megkülönböztetése révén biztosított, hogy az  elsődleges mezőgazdasági termelőtevékenység ne részesüljön 
az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott támogatásban.

 (7) A  mezőgazdasági termékek elsődleges előállításával foglalkozó ágazatban, valamint a  halászati és akvakultúra-
ágazatban egyaránt tevékenységet folytató vállalkozások esetében a  mezőgazdasági termelőágazatra tekintettel 
az  1408/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott támogatások az  Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 107. és 108.  cikkének a  halászati és akvakultúra-ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra 
való alkalmazásáról szóló, 2014. június 27-i 717/2014/EU bizottsági rendelet (a  továbbiakban: 717/2014/EU 
bizottsági rendelet) 3.  cikk (2)  bekezdésében rögzített felső határig halmozhatók az  utóbbi tevékenységre 
vagy tevékenységekre tekintettel az  említett rendelettel összhangban nyújtott támogatásokkal, feltéve, hogy 
a  tevékenységek szétválasztása vagy a  költségek megkülönböztetése révén biztosított, hogy az  elsődleges 
mezőgazdasági termelőtevékenység ne részesüljön a  717/2014/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott 
támogatásban.

 (8) A  támogatás nem halmozható azonos támogatható költségek kapcsán vagy azonos kockázatfinanszírozási célú 
intézkedés kapcsán nyújtott állami támogatással, ha a  támogatások halmozása túllépi az  Európai Bizottság által 
elfogadott határozatban vagy csoportmentességi rendeletekben az  egyes esetek meghatározott körülményeire 
vonatkozóan rögzített maximális támogatási intenzitást vagy összeget. A  nem konkrét elszámolható költségekre 
nyújtott vagy azokhoz hozzá nem rendelhető támogatás halmozható más, az  Európai Bizottság által elfogadott 
csoportmentességi rendelet vagy határozat alapján nyújtott állami támogatással.

3. A támogatás forrása, keretösszege

3. § (1) A  támogatás forrása Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 1.  melléklet  
XII. Földművelésügyi Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 5. Nemzeti támogatások alcím,  
8. Nemzeti agrártámogatások jogcímcsoport szerinti előirányzat.
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 (2) E rendelet alapján a tárgyévben nyújtható támogatás keretösszege 300 millió forint.

4. A támogatás igénybevételének feltételei

4. § (1) Támogatás igénybevételére az az állattartó jogosult, aki vagy amely
a) a  mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez 

kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (a  továbbiakban: 2007. évi XVII. törvény) 
szerinti nyilvántartásba vételi kötelezettségének eleget tett, vagy legkésőbb a  támogatási kérelem 
benyújtásával egyidejűleg kérelmezi nyilvántartásba vételét a  2007. évi XVII. törvény alapján működtetett 
Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerbe,

b) a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában
ba) nem rendelkezik adók módjára behajtható köztartozással vagy lejárt esedékességű adótartozással, 

kivéve, ha az adóhatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett,
bb) nem áll felszámolási, végelszámolási eljárás vagy csődeljárás alatt,
bc) megfelel az  államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50.  § (1)  bekezdés a) és c)  pontjában 

foglalt követelményeknek,
bd) megfelel a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 11/A. §-ában foglaltaknak, és
be) eleget tett az  Európai Bizottság európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatás 

visszafizetésére kötelező határozatában foglalt feltételeknek,
c) hozzájárul az adatainak a tenyésztő szervezet általi kezeléséhez,
d) a  támogatási kérelemmel érintett támogatási időszakban a  tenyésztő szervezet törzskönyvében 

nyilvántartott legalább egy tenyészkost, illetve egy tenyészbakot tenyésztésbe állított, és
e) rendelkezik

ea) az apaállat megvásárlását, illetve a tenyésztésbe állítást igazoló dokumentumokkal, és
eb) a 119/2007. (X. 18.) FVM rendelet szerint bejelentett tenyészettel.

 (2) Egy tenyészkos vagy tenyészbak után csak a  tenyésztésbe állítást követő első támogatási kérelem benyújtási 
időszakban és csak egy alkalommal igényelhető támogatás.

 (3) Az állattartó a tenyészetében lévő
a) ötven anyajuhonként legfeljebb egy tenyészkos,
b) ötven anyakecskénként legfeljebb egy tenyészbak
tenyésztésbe állítása után igényelhet támogatást.

 (4) Ha a tenyészetben lévő anyajuhok vagy anyakecskék száma nem éri el az ötvenet, akkor egy tenyészkos, illetve egy 
tenyészbak után igényelhető támogatás.

 (5) A  támogatás tárgyévi igénybevétele szempontjából a  tárgyévi, illetve a  tárgyévet megelőző évi, az  apaállat 
megvásárlását – saját állományból történő tenyésztésbe állítás esetén a  tenyésztésbe állítást – igazoló, állattartó 
nevére kiállított számviteli bizonylat használható fel.

 (6) Egy állattartó egy támogatási időszakban egy támogatási kérelmet nyújthat be.

5. A támogatási kérelem benyújtása

5. § (1) Az  állattartó tárgyév április 1-jétől április 30-áig, illetve október 1-jétől október 31-éig terjedő időszakban  
– az  adott támogatási kérelem benyújtási időszakot megelőző támogatási időszak vonatkozásában – nyújthatja 
be a  támogatási kérelmét a  Magyar Államkincstár (a  továbbiakban: Kincstár) által rendszeresített és a  honlapján 
közzétett nyomtatványon a Kincstárhoz.

 (2) A támogatási kérelem tartalmazza
a) az állattartó azonosító adatait,
b) a tenyésztésbe állítás időpontját,
c) a  2.  § (2)  bekezdés a), b) és c)  pontja szerinti bontásban a  tenyészkos – juh- és kecskefélék egyedeinek 

Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről szóló 182/2009. (XII. 30.) FVM rendelet [a továbbiakban: 
182/2009. (XII. 30.) FVM rendelet] 2.  § (1)  bekezdés 5.  pontja szerinti – ENAR-számát, illetve a  tenyészbak  
– 182/2009. (XII. 30.) FVM rendelet 2. § (1) bekezdés 6. pontja szerinti – ENAR-számát,

d) a 2. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt tevékenység megvalósulása esetén az apaállat megvásárlását igazoló, 
az állattartó nevére kiállított számviteli bizonylaton szereplő
da) bizonylatszámot,
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db) adásvétel ellenértékét,
dc) teljesítési dátumot,
dd) eladó adószámát, természetes személy esetén adóazonosító jelét,

e) a  2.  § (1)  bekezdés b)  pontjában foglalt tevékenység megvalósulása esetén a  tenyészállat-vásárlási 
jegyzőkönyv adatait,

f ) a  támogatási időszakban az  állattartó tenyészetében lévő anyajuh, illetve anyakecske tenyésztő szervezet 
által – a 182/2009. (XII. 30.) FVM rendelet 11. § (1) bekezdése szerinti állomány-nyilvántartó alapján – igazolt 
egyedszámát,

g) az a)–f ) pontokban foglaltak szakmai megfelelőségéről szóló tenyésztő szervezeti igazolást és
h) a 4. § (1) bekezdés b) és c) pontjában foglaltakról szóló nyilatkozatokat.

6. A támogatási kérelem elbírálása, a támogatás kifizetése

6. § (1) Hiányosan benyújtott támogatási kérelem esetén a  Kincstár az  állattartót nyolcnapos határidő tűzésével 
hiánypótlásra szólítja fel.

 (2) A Kincstár – az állattartó és a vele egy és ugyanazon vállalkozás részére rendelkezésre álló szabad csekély összegű 
támogatási keretének figyelembevételével, az  adott támogatási időszakra vonatkozó összes jogos támogatási 
igény ismeretében – döntést hoz, és a  támogatást a  forrás rendelkezésre állása esetén a  döntés kibocsátását 
követő tizenöt napon belül folyósítja a  támogatásban részesülő állattartó részére. Ha a  támogatási időszakonként 
összegzett jogos igények együttesen meghaladják a  rendelkezésre álló, 3.  § (2)  bekezdés szerinti forrást, akkor 
a forrást a jogos igények között egyenlő arányban kell felosztani.

 (3) A  támogatás összegét a  támogatási időszakot követő első támogatási kérelem benyújtási időszak első napján 
érvényes, az Európai Központi Bank által közzétett forint/euró átváltási árfolyam alapján kell euróban meghatározni.

 (4) A  2.  § (3)  bekezdése alkalmazásában a  Kincstár a  2007. évi XVII. törvény alapján működtetett Egységes 
Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszer adatai alapján állapítja meg, hogy az  állattartó ÁFA levonására 
jogosult-e.

7. Záró rendelkezések

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

8. §  Ez a  rendelet az  Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108.  cikkének a  mezőgazdasági ágazatban 
nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1408/2013/EU bizottsági 
rendelet hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.

  Dr. Fazekas Sándor s. k.,
  földművelésügyi miniszter
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A nemzetgazdasági miniszter 45/2016. (XI. 29.) NGM rendelete
a jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

A jövedéki adóról szóló 2016.  évi LXVIII.  törvény 148.  § (2)  bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak 
feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90.  § 1.  pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva 
a következőket rendelem el:

1. Értelmező rendelkezések

1. §  E rendelet alkalmazásában:
1. beszállókártya száma: a  nemzetközi repülésben alkalmazott bármilyen okmánynak vagy azzal egyenértékű 

számítástechnikai alkalmazásnak az  utas nevét, a  repülés úti célját, valamint nemzetközi kereskedelmi 
repülés esetén a járatszámot tartalmazó adata;

2. fajtakód: a  jövedéki termék adómérték szerinti besorolását jelölő, állami adó- és vámhatóság által 
megállapított azonosítószám;

3. felelős üzemvezető: a jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény (a továbbiakban: Jöt.) 20. § (4) bekezdése 
vagy 31. § (2) bekezdése szerint kijelölt személy;

4. felhasználási arányszám: az  a  Jöt.-ben meghatározott adó alapjául szolgáló mértékegységben megadott 
hányados, ami az  adott termék egységnyi mennyiségének felhasználói engedélyes általi előállításához 
szükséges jövedéki termék – beleértve az  előállítással összefüggő gyártási veszteséget is – mennyiségi 
arányát mutatja a belőle előállított termékre előírt szabványoknak megfelelően;

5. hitelesített: a mérésügyről szóló törvény szerint hitelesnek minősülő;
6. szesz: cukor- vagy keményítőtartalmú mezőgazdasági termékből, gyümölcsből és bogyóból, csendes és 

habzóborból, egyéb csendes és habzó erjesztett italból, köztes alkoholtermékből, borászati melléktermékből, 
gabonából erjesztéssel, lepárlással vagy alkoholtermékből átfinomítással előállított alkoholtermék;

7. szeszmérő gép: az előállított szesz mennyiségének mérésére szolgáló mérőberendezés.

I. FEJEZET 
ENGEDÉLYEK

2. Engedélyezés

2. § (1) A Jöt. szerinti engedély iránti kérelem az  állami adó- és vámhatóság által rendszeresített nyomtatványon 
nyújtható be.

 (2) Az engedély iránti kérelemhez csatolni kell
a) adóraktár engedélyese és felhasználói engedélyes esetében a  végezni kívánt tevékenységet részletesen 

bemutató leírást,
b) a tevékenység végzésére használni kívánt ingatlan, helyiség, jármű, telephely berendezései használati 

jogcímének, valamint a vízi jármű lajstromjelének megállapítására alkalmas okirat másolatát,
c) a tevékenység végzésére használni kívánt telephelyen használt tárolótartály, mérőeszköz helyére, típusára 

vonatkozó leírás másolatát,
d) az alapanyag és a  tárolt, előállított jövedéki termék készletre vétele, tevékenység végzésére használni 

kívánt telephelyen belüli felhasználása, egyéb készletváltozása – a  Jöt.-ben és az  e  rendeletben előírt 
követelményeknek megfelelő – nyilvántartási és bizonylati rendszere leírásának másolatát,

e) felhasználói engedély iránti kérelem esetében az előállított, felhasznált mennyiségek alátámasztása céljából 
a  felhasználási arányszámot, amely – az  alapanyag minősége vagy a  technológia által indokolt esetben és 
mértékben – tűréshatárokkal is megadható,

f ) a tevékenység végzésére használni kívánt telephelyen folytatott tevékenységhez jogszabályban előírt 
engedélyek, igazolások listáját telephelyenkénti összeállításban (kiadó vagy nyilvántartásba vevő hatóság, 
engedély vagy igazolás megnevezése, száma, kiadásának időpontja),

g) a nyilvántartás alapbizonylataként használt egyéb bizonylat, az  üzemszünet ideje alatt alkalmazott 
papíralapú okmány, valamint a  szabad forgalomban nem szabadforgalomba bocsátáskor vagy nem 
tagállami szállítás esetén alkalmazott bizonylat kivételével a Jöt. 90. §-a szerinti okmányok aláírására jogosult 
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személy közokiratba foglalt aláírásmintáját, kivéve ha az  aláírásra jogosult aláírásmintáját az  állami adó- és 
vámhatóság képviselőjének jelenlétében megadja vagy ha az  engedély iránti kérelemmel egyidejűleg 
az  engedélyes aláírásával egyenértékű, az  elektronikus vagy elektronikusan kiállított papíralapú EKO 
hitelességét igazoló, az  állami adó- és vámhatóság által engedélyezett, a  8.  melléklet szerinti bélyegző 
(a továbbiakban: különleges bélyegző) alkalmazásának engedélyezését is kéri,

h) – a Jöt. 18. § (15) bekezdése és 21. § (7) bekezdése szerinti esetek kivételével – a felajánlott jövedéki biztosíték 
számításának levezetését,

i) a pénzügyi biztosítékról kiállított eredeti okiratot,
j) – kezességvállalás formájában nyújtott jövedéki biztosíték esetén – a  kezességvállalási engedéllyel 

rendelkező személy eredeti kezességvállalási nyilatkozatát,
k) – ha az  adófelfüggesztéssel történő termékszállításnál az  adóraktár engedélyese helyett a  Jöt. 18.  § 

(12)  bekezdése szerinti személyek közül többen együttesen kívánnak jövedéki biztosítékot nyújtani – 
a kérelmet benyújtó személy részére adott megbízás másolatát,

l) az engedélyes vagy az  engedélyes által jövedéki ügyintézőként foglalkoztatott vagy megbízott személy 
jövedéki ügyintézői szakképesítést igazoló bizonyítványának vagy a  6.  § (1)  bekezdés szerinti egyéb 
szakképesítést, szakmai végzettséget igazoló bizonyítványának, továbbá – megbízott személy esetén – 
a jövedéki ügyintézői tevékenység ellátásáról kiállított megbízásnak a másolatát,

m) az alkalmazott denaturálási eljárás leírását, valamint a  118.  § (1)  bekezdésben meghatározottól eltérő 
részleges denaturálási eljárás alkalmazása esetén a Jöt. 133. § (2) bekezdése szerinti iratok másolatát,

n) bejegyzett kereskedői engedélykérelem esetében egyéb ellenőrzött ásványolaj felhasználói engedélyes 
vagy nyilvántartásba vett felhasználó részére történő beszerzése esetében, a  felhasználói engedélyes, 
nyilvántartásba vett felhasználó kérelmező részére kiállított nyilatkozatának másolatát egyéb ellenőrzött 
ásványolaj beszerzésére adott megbízásáról és az  egyéb ellenőrzött ásványolajnak a  nyilatkozatot tevő 
telephelyén történő átvételéről.

 (3) Az engedélyt kérőnek az  engedélyezési feltételek helyszíni hatósági ellenőrzésekor a  helyszínen rendelkeznie kell 
az  alábbi dokumentumokkal és azok másolatát a  helyszíni ellenőrzés alkalmával elektronikus formában az  állami 
adó- és vámhatóság rendelkezésére kell bocsátania:
a) a tevékenység végzésére használni kívánt telephely helyszínrajza,
b) – adóraktár engedélyese és felhasználói engedélyes esetében – a  tevékenység végzésére használni kívánt 

telephely berendezéseinek technológiai rajza és a technológiai folyamatábra,
c) – amennyiben jogszabály vagy az  állami adó- és vámhatóság előírja hitelesített eszközök alkalmazását – 

a  tevékenység végzésére használni kívánt telephelyen használt tárolótartályra, mérőeszközre vonatkozó 
hitelesítési bizonylat,

d) – egyéb csendes és habzó erjesztett ital, köztes alkoholtermék és alkoholtermék előállítása, valamint csendes 
és habzóbor, egyéb csendes és habzó erjesztett ital, köztes alkoholtermék és alkoholtermék felhasználása – 
ide nem értve a termék önálló tárolását – esetén – a (2) bekezdés e) pontja szerinti kivétellel – az előállított, 
felhasznált mennyiségek alátámasztása céljából
da) a  végtermék jogszabály által előírt gyártmánylapja, amelyen megadható a  gyártmánylapon 

feltüntetett összetevők egységnyi végtermék előállításához szükséges mennyisége – az alkalmazott 
gyártási technológiától függően tól–ig mennyiséggel is –,

db) – ha a  csendes és habzóbor, egyéb csendes és habzó erjesztett ital, köztes alkoholtermék és 
alkoholtermék felhasználási célja nem termék-előállítás vagy a  csendes és habzóbor, egyéb 
csendes és habzó erjesztett ital, köztes alkoholtermék és alkoholtermék nem válik az  előállított 
termék részévé vagy az  előállított termékről jogszabály nem teszi kötelezővé gyártmánylap 
kiállítását – a  csendes és habzóbor, egyéb csendes és habzó erjesztett ital, köztes alkoholtermék 
és alkoholtermék felhasználásának – az  alkalmazott gyártási technológiától függően tól–ig 
mennyiséggel is megadható – mennyiségi levezetése,

e) a Jöt. 20. § (2) bekezdés b) pontja szerinti esetben a mintavételi szabályzat,
f ) – adózott és adózatlan jövedéki termék azonos telephelyen történő tárolása esetén – a készletek elkülönített 

elhelyezésének kialakításáról készített helyszínrajz.
 (4) Ha a kérelmező kizárólag a Jöt. 37. § (4) bekezdése szerinti berendezés tesztelését, kipróbálását végzi és az előállított 

jövedéki terméket megsemmisíti vagy megsemmisítteti, az  engedélykérelemhez csak a  (2)  bekezdés a) és 
b)  pontjában foglalt dokumentumokat kell csatolni és a  (3)  bekezdésben meghatározottak közül csak az  a) és 
b) pont szerinti kötelezettségeket kell teljesíteni.
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 (5) Egyszerűsített adóraktári engedély iránti kérelem esetén
a) nem kell csatolni a (2) bekezdés a), c) és d) pontjában felsorolt iratokat,
b) a (3)  bekezdésbeliből csak az  a)  pont szerinti kötelezettséget kell teljesíteni, amelynek teljesítésekor 

a dokumentumon fel kell tüntetni a tárolóedények űrtartalmát, helyét és azonosításra alkalmas jelét, és
c) – a  19.  § szerinti esetben – csatolni kell az  egyszerűsített adóraktár helyszínrajzát, amelyen pontosan fel 

van tüntetve a  kérelmező által adóraktárként használt pincerész, azon belül a  tárolóedények pontos helye, 
azonosításra alkalmas jele, darabszáma, űrtartalma.

3. § (1) Bejegyzett kereskedői engedély iránti kérelemben telephelyként olyan hely jelölhető meg és engedélyezhető,
a) amely a kérelmező telephelye vagy székhelye,
b) amelynek használatára vasúttársasággal vagy vasúti iparvágánnyal rendelkező személlyel a  kérelmező 

írásban megállapodást kötött, vagy
c) amely egyéb ellenőrzött ásványolaj felhasználói engedélyes vagy nyilvántartásba vett felhasználó részére 

történő beszerzése esetében a  felhasználói engedélyes vagy a  nyilvántartásba vett felhasználó 2.  § 
(2) bekezdés n) pontja szerinti nyilatkozatában megjelölt telephelye.

 (2) Az (1)  bekezdés c)  pontja szerinti esetben az  (1)  bekezdés a)  pontja szerint engedélyezett helyszín is szolgálhat 
az egyéb ellenőrzött ásványolaj átmeneti tárolására.

 (3) Ha a  bejegyzett kereskedői engedélyt kérelmező felhasználói engedéllyel rendelkezik vagy nyilvántartásba vett 
felhasználó is és kizárólag az engedélyezett vagy nyilvántartásba vett tevékenységi körében beszerezhető jövedéki 
termékre kér bejegyzett kereskedői engedélyt, csak felhasználói engedélyének számát vagy a  nyilvántartásba 
vételi számát kell megadnia a  bejegyzett kereskedői engedély iránti kérelméhez. A  kérelemről az  állami adó- és 
vámhatóság 15 napon belül dönt.

4. § (1) A Jöt. 16. § (3) bekezdése szerinti adatváltozás esetén csatolni kell
a) a változást igazoló irat másolatát, vagy annak megjelölését, hogy azt további telephelyen végzett 

tevékenység vagy engedélyezési eljárás kapcsán korábban már bemutatták, és
b) jogi személy jogutódlása esetén a  cégbírósághoz benyújtott cégbejegyzés vagy változásbejegyzés iránti 

kérelem másolatát is,
c) öröklés esetén az  elhunyt engedélyes halotti anyakönyvi kivonatának és az  örökös adóraktárra vonatkozó 

használati jogcímének megállapítására alkalmas okirata másolatát is.
 (2) A Jöt. 24.  § (1)  bekezdése szerint adatszolgáltatásra nem kötelezett engedélyes a  Jöt. 16.  § (3)  bekezdése szerinti 

adatváltozást a 2. § (1) bekezdése szerinti nyomtatványon jelenti be.

5. § (1) Az állami adó- és vámhatóság az  engedélyezési eljárás során az  adóraktár, a  felhasználói engedélyes üzem 
berendezéseiről, tárolótartályairól és az  alkalmazott hatósági zárakról műszaki leírást készít, melyet megküld 
az engedélyesnek.

 (2) Az engedélyes
a) a berendezést a műszaki leírásban rögzített állapotban tartja,
b) a berendezésen végrehajtani kívánt változtatásról legkésőbb a  változtatást megelőző 3. napon bejelentést 

tesz az állami adó- és vámhatóságnak,
c) az üzemben alkalmazott hatósági zárak épségben tartásáért felelősséggel tartozik.

 (3) A műszaki leírás tartalmazza
a) az engedélyezett telephely üzemi helyiségeinek alaprajzát, feltüntetve benne a  berendezések felülnézeti 

vázrajzát és jelzését (indokolt esetben folyamatábrát),
b) a berendezések, tartályok jegyzékét (azonosító jelét, méretét és űrtartalmát),
c) az alkalmazott hatósági zárak jegyzékét (a sorszám, a  berendezés számjele, megnevezése, az  alkalmazott 

zárak feltüntetésével),
d) a kérelmező, az engedélyes tájékoztatását a (2) bekezdés szerinti kötelezettségekről.

 (4) A hitelesített berendezést az  állami adó- és vámhatóság annak egyedi beazonosíthatósága hiányában azonosító 
jellel látja el.
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6. § (1) Jövedéki ügyintézői szakképesítésnek minősül
a) a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hivatásos szolgálati jogviszonyhoz, rendészeti szakvizsgához kötött 

munkaköreiről, továbbá az  alapfokú és középfokú szaktanfolyammal kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 
miniszteri rendelet szerinti, a jövedéki szakterületnek megfelelő középfokú szaktanfolyami végzettség,

b) a Vám- és Pénzügyőri Iskola és a  Nemzeti Adó- és Vámhivatal Képzési, Egészségügyi és Kulturális 
Intézete által kiállított bizonyítvánnyal elismert középfokú szakmai végzettség vagy az  1998. január 1. és 
2010.  december  31. között a  Vám- és Pénzügyőrség, 2010. december 31-ét követően a  Nemzeti Adó- és 
Vámhivatal jövedéki szakterületén érdemi ügyintézőként vagy oktatásban részt vevőként letöltött legalább 
három év szolgálati viszony.

 (2) Az (1)  bekezdés b)  pontja alkalmazásában érdemi ügyintézőnek a  jövedéki szakterületen közhatalmi, irányítási, 
felügyeleti, ellenőrzési tevékenységhez kapcsolódó feladatokat ellátó hivatalos személy, oktatásban részt vevőnek 
a  Vám- és Pénzügyőrség, 2010. december 31-ét követően a  Nemzeti Adó- és Vámhivatal hivatásos állományú 
tagjainak alap- és továbbképzését végző hivatásos állományú személy minősül.

7. §  A Jöt. szerinti engedélyek mintáját a 20. melléklet tartalmazza.

3. Jövedéki biztosíték

8. § (1) A jövedéki biztosíték összegének elfogadását vagy módosítását az állami adó- és vámhatóság internetes honlapján 
közzétett nyomtatványon kell kérelmezni.

 (2) Az állami adó- és vámhatóság határozattal dönt a  jövedéki biztosítékra felajánlott összeg elfogadásáról vagy 
a  kérelmezettől eltérő összegben történő megállapításáról, ha ez  az ügy érdeme, egyéb esetben végzést hoz 
a kérelem tárgyában.

 (3) Készpénzben nyújtott jövedéki biztosítéknak minősül minden olyan egyedileg azonosított összeg, amely az állami 
adó- és vámhatóság rendelkezése alatt áll és jövedéki adótartozás fedezetére különítettek el. A letétként befizetett 
összeg akkor kerül az állami adó- és vámhatóság rendelkezése alá, ha azt a központi letéti számlán jóváírták.

 (4) Az egyedileg nem azonosított, továbbá a  felszabadított összeggel a  befizető szabadon rendelkezik. Ha a  befizető 
a  szabad rendelkezés alatt álló összeg egy részének vagy egészének visszautalását kéri, az  állami adó- és 
vámhatóság a visszautalást 15 napon belül teljesíti. 15 napon túli visszautalás esetén az állami adó- és vámhatóság 
kamatot fizet. A  visszautalni kért szabad rendelkezés alatt álló jövedéki letét a  befizetőnek az  állami adó- és 
vámhatóság felé fennálló tartozása erejéig visszatartható.

 (5) Készpénzben nyújtott jövedéki biztosíték esetén a  jövedéki adó és az  egyéb terhek kiegyenlítése jogcímenként 
a központi letéti számlán elhelyezett letét terhére történik.

 (6) Jövedéki biztosítékként olyan pénzügyi biztosíték fogadható el, amelyben a  garanciát vállaló hitelintézet, 
biztosító arra vállal kötelezettséget, hogy az  állami adó- és vámhatóság igénybejelentése alapján, feltétel nélkül 
– bankgarancia esetén a banki forgalom szabályozására vonatkozó előírások szerint, de legfeljebb 3 munkanapon 
belül – az igénybejelentésben megjelölt államháztartási számlára megfizeti a megbízója lejárt tartozását.

 (7) A pénzügyi biztosítéknak tartalmaznia kell
a) a pénzügyi biztosítékot nyújtó megnevezését, bankszámlaszámát,
b) a megbízó nevét, címét, fizetési számlaszámát, adószámát,
c) a pénzügyi biztosíték egyedi azonosítóját, valamint összegét számmal és betűvel,
d) a pénzügyi biztosíték érvényességének kezdő és végső időpontját és
e) a (6) bekezdés szerinti kötelezettségvállalást.

 (8) A magyar, angol, német vagy francia nyelvtől eltérő nyelven kiállított pénzügyi biztosíték csak hiteles magyar 
fordítással ellátva fogadható el.

 (9) A pénzügyi biztosíték kötelező adattartalmát az állami adó- és vámhatóság internetes honlapján teszi közzé.
 (10) Ha a  pénzügyi biztosítékról és a  kezességvállalás formájában nyújtott biztosítékról kiállított eredeti okirat papír 

alapú, akkor – a  2.  § (2)  bekezdésétől eltérően – e  tényről a  kérelemben nyilatkozni kell és az  eredeti okiratot el 
kell juttatni az  állami adó- és vámhatósághoz. Ha a  benyújtott okiratot az  állami adó- és vámhatóság elfogadja, 
az okiratot bevonja.

 (11) A kezességvállalási nyilatkozat elfogadása esetén az  állami adó- és vámhatóság a  kezességvállalási engedélyhez 
nyújtott biztosítékból a  kezességi nyilatkozatban vállalt összeget elkülönítetten kezeli és az  elkülönítéssel 
egyidejűleg értesítést küld a kezességvállaló részére.
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 (12) A kezességvállalás formájában nyújtott jövedéki biztosíték esetén vagy ha az  adófelfüggesztéssel történő 
termékszállításhoz az  adóraktár engedélyese vagy a  bejegyzett feladó helyett a  Jöt. 18.  § (12)  bekezdése szerinti 
személy nyújt jövedéki biztosítékot, az  állami adó- és vámhatóság a  döntését a  kérelmezőnek megküldéssel 
egyidejűleg megküldi az  adóraktár engedélyesének vagy a  bejegyzett feladónak. Az  adóraktár engedélyese vagy 
a bejegyzett feladó az adófelfüggesztési eljárás keretében feladandó szállítmány beazonosítása érdekében az e-TKO 
tervezeten feltünteti a jövedéki biztosíték átvállalását engedélyező határozat számát is.

 (13) A telefaxon adott kezességi nyilatkozat esetén az okmány eredeti példányát az állami adó- és vámhatóság részére 
3 napon belül igazoltan el kell juttatni.

 (14) A kezességvállalás alapján elkülönített biztosítékösszeg felszabadításáról az állami adó- és vámhatóság elektronikus 
értesítést küld a kezességvállaló részére.

4. Nyilvántartásvezetés, bizonylat kiállítás

9. § (1) A Jöt.-ben és az  e  rendeletben meghatározott nyilvántartás vezetésére szolgáló számítógépprogram 
(a  továbbiakban: nyilvántartó program) és a  Jöt. 90.  §-a szerinti okmányok elektronikus előállítását és kitöltését 
végző számítógépprogram (a  továbbiakban: bizonylat-kiállító program) jövedéki célra való felhasználásának 
feltétele, hogy
a) a program a  felhasználókat és azok hozzáférési jogosultságát nyilvántartsa, a  felhasználók körében, 

jogosultságában beállt változásokat nyomon kövesse, és
b) a felhasználó által végzett munkafolyamat (tevékenység vagy művelet) bármely időszakra vonatkozóan 

naplózva legyen.
 (2) A nyilvántartó program jövedéki célra való felhasználásának feltétele az  (1)  bekezdésben meghatározott 

követelményeken túl, hogy
a) a program biztosítsa a nyilvántartás hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelő adattartalommal való 

vezetését;
b) a nyilvántartás adatainak utólagos módosítását a program naplózza;
c) a program mentett adatainak visszatöltése bármikor ellenőrizhető és kinyomtatható legyen az  alábbi 

adattartalommal:
ca) a visszatöltés időpontja,
cb) a visszatöltés indoka,
cc) a visszatöltést végző felhasználó neve, jogosultsága,
cd) a visszatöltött adatok archiválásának időpontja;

d) a program tegye lehetővé, hogy az  (1)  bekezdésben és a  c)  pontban szereplő adatok bármikor 
lekérdezhetőek és kinyomtathatóak legyenek.

 (3) A bizonylat-kiállító program jövedéki célra való felhasználásának feltétele az  (1)  bekezdésben meghatározott 
követelményeken túl, hogy a program
a) által készített bizonylat formátuma, tartalma, kiállításának és feldolgozásának rendje megfeleljen 

a jogszabályi rendelkezéseknek,
b) a felhasznált sorszám (ideértve a stornózott sorszámot is) ismételt felhasználását ne engedélyezze, és
c) a – szállítólevél, valamint azon okmány kivételével, amelyet az állami adó- és vámhatóságtól eltérő hatóság 

forgalmaz és hitelesít – az állami adó- és vámhatóság által az adott időszakra – az állami adó- és vámhatóság 
által rendszeresített formanyomtatványon benyújtott kérelemre – kiadott sorszámok felhasználását 
emelkedő számsorrendben, kizárólag egy alkalommal tegye lehetővé a bizonylat kiállítása során és az állami 
adó- és vámhatóság által kiadott sorszámok esetén önálló sorszámgenerálást vagy ugyanazon számsorrend 
újbóli felhasználását ne tegye lehetővé.

10. § (1) A program használója a  nyilvántartó és a  bizonylat-kiállító program módosított változatának használatára való 
áttérést a  módosított program jövedéki célra történő használatbavételének időpontját megjelölve, legkésőbb 
a használatbavételt megelőző 3. napon bejelenti az állami adó- és vámhatóságnak.

 (2) Az (1) bekezdés szerinti bejelentéshez csatolni kell
a) a programmódosítás részletes leírását,
b) a használat jogcímének igazolását tartalmazó okirat másolatát, és
c) a telepített program adatbázis fájljának vagy fájljainak elérési útvonalát.
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11. §  A nyilvántartó program adatbázisának helyreállítása az állami adó- és vámhatósághoz megtett bejelentést követően 
végezhető el. A bejelentésnek tartalmaznia kell az adatbázis helyreállításának okát, pontos helyét és idejét.

12. §  A 13.  §, a  Jöt. 136.  § (1)  bekezdése és 137.  § (2)  bekezdése szerinti kivétellel a  papíralapú nyilvántartást az  állami 
adó- és vámhatóság a nyilvántartás benyújtását követő 3 munkanapon belül hitelesíti.

13. §  A földgáz, a  villamos energia és a  szén vonatkozásában az  adóalany, valamint az  adó-visszaigénylésre jogosult 
személy az adó megállapítására, bevallására és elszámolására alkalmas nyilvántartást vezet.

5. Készletbevallás, készletfelvétel

14. § (1) Az engedélyes a  Jöt. 17.  § (3)  bekezdése szerinti, az  állami adó- és vámhatóság jelenlétében végzett 
készletfelvételhez, valamint az  üzemanyag forgalmazását végző jövedéki kiskereskedő a  Jöt. 72.  § (3)  bekezdése 
szerinti kötelezettségének állami adó- és vámhatóság általi ellenőrzése során készletbevallást készít és azt 
a készletfelvétel megkezdésekor átadja az állami adó- és vámhatóságnak.

 (2) Az engedélyes a  készletbevallásban a  telephelyen tárolt minden adózott, adófelfüggesztési eljárás alatt álló és 
adófizetési kötelezettség alól mentesült jövedéki terméket tárolóegységenként részletezve feltünteti.

 (3) A készletbevallás tartalmazza
a) a tárolóhely megnevezését;
b) a tárolóegységek (tárolótartály, hordó, palack, gyűjtőcsomag, bála, karton stb.) tételszámát, megnevezését és 

számjelét;
c) a tárolóegységekben lévő jövedéki termék megnevezését, KN-kódját, mennyiségét (az adó alapjául szolgáló 

mértékegységben);
d) a készletbevallás elkészítésének időpontját;
e) a nyilatkozatot arról, hogy a  telephelyen a  készletbevallásban feltüntetett helyeken kívül nem tárolnak 

máshol jövedéki terméket.

15. § (1) Az állami adó- és vámhatóság a készletfelvétel során tételes ellenőrzést végez, ha olyan jogszabálysértő cselekmény 
elkövetésének gyanúja merül fel, amely az engedélyes adófizetési kötelezettségének változását vonhatja maga után, 
továbbá, ha az engedélyes ellen csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás indult.

 (2) A készletfelvételi jegyzőkönyv tartalmazza az  ellenőrzés tényét, módját és eredményét, így különösen a  tételes 
vizsgálat alá vont termékek mennyiségét, azonosító adatát és a vizsgálatot végző megállapításait.

6. Adóraktár működése

16. §  Az adóraktárban adófelfüggesztési eljárás alatt álló és adózott jövedéki termék felhasználása, elfogyasztása esetén 
a számvitelről szóló törvény szerinti számviteli bizonylatot kell kiállítani, amely tartalmazza
a) a felhasznált, elfogyasztott jövedéki termék

aa) megnevezését,
ab) KN-kódját,
ac) mennyiségét (a jövedéki adó alapjául szolgáló mértékegységben, a gyártási hulladék kivételével),

b) a felhasználás, elfogyasztás
ba) célját,
bb) jogcímét,
bc) időpontját.

17. § (1) Az adóraktár engedélyese az előállított szesz mennyiségének mérésére hitelesített szeszmérő gépet alkalmaz.
 (2) Az adóraktárban a szeszmérő gépet pontos mérést biztosító módon, az állami adó- és vámhatóság jelenlétében kell 

fel- vagy leszerelni.
 (3) A Beschorner- és Weszyczki-félétől eltérő típusú szeszmérő gép mérési pontosságának hatósági helyszíni 

ellenőrzését a  mérésügyi szerv az  állami adó- és vámhatóság képviselőjének jelenlétében, próbaméréssel 
folytatja le.
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 (4) Ha a  szeszmérő gép ellenőrzésekor a  maximált hőmérő +70 °C-nál magasabb hőmérsékletet jelez, a  szeszmérő 
gép mérési pontosságának ellenőrzése céljából azonnal próbamérést kell tartani és a  próbaszesz tényleges 
alkoholtartalmát szakértői vizsgálattal kell megállapítani.

 (5) A Jöt. 88.  § (3)  bekezdése szerinti zavar, rendellenesség esetén a  szeszmérő gép mérődobja a  helyszínen nem 
cserélhető, nem javítható.

 (6) Az állami adó- és vámhatóság a szeszmérő gépet mérési célra alkalmatlanná nyilvánítja és használatát megtiltja, ha
a) az ellenőrzés során a  mérési pontosságot befolyásoló olyan hibát észlel, amelyet a  szeszmérő gép 

kitisztításával vagy helyszíni javításával nem lehet megszüntetni,
b) a próbaméréskor a szeszmérő gép mérési pontatlansága az 1%-ot meghaladja, vagy
c) a próbaszesz számított és tényleges mennyisége közötti különbözet a számított mennyiség 30%-ánál több.

 (7) Az állami adó- és vámhatóság a (6) bekezdés a) és b) pontja alapján hozott döntéséről a mérésügyi szervet értesíti.
 (8) A (6) bekezdés szerinti döntés elleni fellebbezés tárgyában a másodfokú hatóság 3 napon belül dönt, a másodfokú 

döntés jogerőre emelkedéséig a szeszmérő gép nem használható.

18. §  Az alkoholterméket meg kell semmisíteni, ha a  benne lévő etil-alkohol nem a  vonatkozó rendelkezések szerint 
keletkezett.

19. § (1) A Jöt. 134.  § (6)  bekezdésének alkalmazásában nem minősül közösen használt helynek az  a  pince, amelyen belül 
a  külön-külön egyéni vállalkozóként működő közeli hozzátartozók és élettársak által külön használt pincerészek 
elhatárolását, és az  ott tartott tárolóedényeknek az  adott közeli hozzátartozó általi kizárólagos használatát 
egyértelműen azonosítható módon jelölik.

 (2) Egy pincén belül nem a  Jöt. 134.  § (6)  bekezdése szerint használt pincerészek esetén is biztosítani kell 
a pincerészekre vonatkozóan az (1) bekezdésben meghatározott feltételeket.

20. § (1) Ha az adóraktár engedélyese kizárólag a Jöt. 37. § (4) bekezdése szerinti berendezés tesztelését, kipróbálását végzi 
és az előállított jövedéki terméket megsemmisíti, megsemmisítteti, nem kell teljesítenie
a) a Jöt. 20. § (1) bekezdés a) pontjában,
b) a Jöt. 20. § (3) bekezdésében,
c) az 5. §-ban,
d) a 17. §-ban és
e) a 21–22. §-ban
meghatározott követelményeket.

 (2) Az (1) bekezdés szerinti adóraktár engedélyese esetében
a) az állami adó- és vámhatóság nem alkalmazhatja a Jöt. 22. § (2) bekezdése szerinti előírást, és
b) az e  tevékenységhez használt, jövedéki termék előállítására alkalmas berendezésen végzett módosításhoz 

nem szükséges az állami adó- és vámhatóság engedélye.
 (3) Az (1) bekezdés szerinti adóraktár engedélyese nyilvántartást vezet, amely tartalmazza

a) az adóraktárban lévő, jövedéki termék előállítására alkalmas berendezés előállításának időpontját,
b) a jövedéki termék előállítására alkalmas berendezés tesztelésének, kipróbálásának kezdő és befejező 

időpontját,
c) a berendezésenként előállított jövedéki termék megnevezését, KN-kódját, mennyiségét az  adó alapjául 

szolgáló mennyiségi egységben, és
d) az előállított jövedéki termék megsemmisítésére vonatkozó adatokat (megsemmisítés helye, módja, dátuma).

7. Adóraktár nyilvántartása, adatszolgáltatás

21. § (1) Az adóraktár nyilvántartása a nyilvántartandó készletet a következő készlettípusok szerinti bontásban tartalmazza:
a) biztosítékköteles jövedéki termékkészlet,

aa) a  Jöt. 21.  § (1)  bekezdés a)  pontja szerinti, adófelfüggesztési eljárás keretében tárolt, nem 
az adóraktár engedélyese által előállított jövedéki termék,

ab) a  Jöt. 21.  § (1)  bekezdés b)  pontja szerinti, adófelfüggesztési eljárás keretében – energiatermék 
csővezetékes szállításának, valamint a  Jöt. 21.  § (6)  bekezdése szerinti adóraktár engedélyesének 
saját telephelyei közötti szállításai kivételével – szállított jövedéki termék,
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ac) jövedéki termék, mely után az adóraktár engedélyese a Jöt. 21. § (1) bekezdés c) pontja szerint még 
nem teljesítette adófizetési kötelezettségét,

b) biztosítékmentes jövedéki termékkészlet,
ba) adófelfüggesztési eljárás keretében tárolt, az adóraktár engedélyese által előállított jövedéki termék,
bb) a  Jöt. 21.  § (1)  bekezdés b)  pontja szerinti, adófelfüggesztési eljárás keretében, csővezetéken 

szállított energiatermék, és a  Jöt. 21.  § (6)  bekezdése szerint adóraktár engedélyesének saját 
telephelyei között szállított jövedéki termék,

bc) a Jöt. 21. § (4) bekezdése szerinti jövedéki termék,
c) adózott jövedéki termékkészlet,
d) a (3) bekezdés c)–d) pontja szerinti nem jövedéki termékkészlet és
e) zárjegykészlet
[az a)–e) pontok e rendelet alkalmazásában együtt adóraktári készlettípusok].

 (2) Az adóraktár engedélyese a  jövedéki termék mennyiségéről telephelyenként és adóraktári készlettípusonként 
vezetett, az  1.  melléklet szerinti adatokat tartalmazó nyilvántartást – a  gyártási hulladék kivételével – a  jövedéki 
adó alapjául meghatározott mértékegységben, az energiaterméknél legalább három tizedesjegy, az üzemanyagok 
adaléka esetében legalább négy tizedesjegy, az  alkoholterméknél legalább négy tizedesjegy, a  sör, az  egyéb 
csendes és habzó erjesztett ital, a  habzóbor és a  köztes alkoholtermék esetében legalább két tizedesjegy 
pontossággal vezeti.

 (3) Az adóraktár nyilvántartása tartalmazza
a) a jövedéki termék azonosítására vonatkozó adatokat,
b) a készletváltozásokat növekedési-csökkenési jogcímenként és összesítve,
c) a jövedéki termék előállításához felhasznált, a  gyártmánylapon szereplő nem jövedéki termékre vonatkozó 

mennyiségi adatot,
d) a jövedéki termék adófizetési kötelezettség alóli mentesülést eredményező felhasználásával előállított 

termékre vonatkozó mennyiségi adatot,
e) a zárjegykészlet-változásokat növekedési-csökkenési jogcímenként és összesítve és
f ) a Jöt. szerinti készletfelvétel alkalmával kimutatott készleteltéréseket (többlet vagy hiány).

 (4) A nyilvántartást úgy kell kialakítani, hogy az megfeleljen a számvitelről szóló törvény bizonylati elvre és bizonylati 
fegyelemre vonatkozó előírásainak. Az  alapbizonylatokon rögzített termelési, készletezési és felhasználási 
műveletek során bekövetkező változásokat, eseményeket a  nyilvántartásba folyamatosan, az  események 
sorrendiségének megfelelően kell rögzíteni. A  vezetett nyilvántartást a  Jöt. szerinti készletfelvétel alkalmával le 
kell zárni, meg kell állapítani a  készletváltozásokat és a  zárókészlet mennyiségét és a  készletfelvétel tényleges 
készletadatait az állami adó- és vámhatóság rendelkezésre kell bocsátani, ha a készletfelvétel nem az állami adó- és 
vámhatóság jelenlétében történt. A nyilvántartásban csak azokat a jogcímeket kell szerepeltetni, amelyek kapcsán 
az adóraktár engedélyese ténylegesen tevékenységet folytat.

 (5) A nyilvántartás vezetéséhez szükséges – az  1.  melléklet alapján az  állami adó- és vámhatóság által kialakított  – 
jogcímkódokat, és fajtakódokat az  állami adó- és vámhatóság évente, év közbeni változás esetén a  változást 
megelőző 15. napig közzéteszi internetes honlapján.

 (6) Az adóraktár engedélyese a jövedéki termék előállításához beszerzett és felhasznált anyagok származását, eredetét 
bizonylattal, import esetén vámokmánnyal, saját termelés esetén a  számviteli törvény számviteli bizonylatra 
vonatkozó rendelkezései szerint kiállított belső okmánnyal igazolja.

 (7) A Honvédelmi Minisztérium adóraktári engedéllyel rendelkező, vám- és határforgalmi feladatok végrehajtásáért 
felelős szervezeti egysége és a  rendőrség adóraktári engedéllyel rendelkező szervezeti egysége a  23.  melléklet 
szerinti adattartalmú nyilvántartást vezet és adatszolgáltatást teljesít.

22. §  Az adóraktár engedélyese – a  20.  § és a  21.  § (7)  bekezdése szerinti eset kivételével – a  Jöt. 24.  §-a szerinti 
adatszolgáltatást – az 56. § (3) bekezdése szerinti eltéréssel – az 1. melléklet szerinti adattartalommal teljesíti.

8. Felhasználói engedélyes tevékenység

23. § (1) A felhasználói engedélyesnek a  2.  melléklet szerinti adattartalmú nyilvántartást folyamatosan, telephelyenként és 
termékenként, a denaturált terméket a teljes denaturálás típusa szerint is megbontva kell vezetnie.

 (2) A Jöt. 31.  § (4) és (5)  bekezdése szerinti adatszolgáltatásban és elszámolásban az  egyéb ellenőrzött ásványolaj, 
megfigyelt termék megnevezése, KN-kódja, denaturált termék esetén a  teljes denaturálás típusa szerinti 
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részletezésben ki kell mutatni a  tárgyidőszaki nyitókészletet, a  tárgyidőszakban előállított, beszerzett, kiszerelt, 
felhasznált és értékesített mennyiséget és – figyelembe véve az elszámolható veszteséget is – a nyilvántartás szerinti 
zárókészletet. A  felhasználói engedélyes az  adatszolgáltatást az  állami adó- és vámhatóság internetes honlapján 
közzétett nyomtatványon teljesíti.

 (3) Ha a  készletfelvétellel megállapított tényleges zárókészlet kisebb, mint az  elszámolásban kimutatott nyilvántartás 
szerinti zárókészlet, a különbözetre az adót a denaturált termék esetén a tárgyévben beszerzett teljesen denaturált 
termék átlagos tényleges alkoholtartalma alapján kell megállapítani.

 (4) A felhasználói engedélyes a denaturált terméket a teljes denaturálás típusa szerint elkülönítve tárolja.

II. FEJEZET 
NYILVÁNTARTÁSBA VÉTEL

9. Nyilvántartásba vétel

24. § (1) A Jöt. szerinti nyilvántartásba vételi kérelmet az állami adó- és vámhatóság által rendszeresített nyomtatványon kell 
benyújtani.

 (2) A Jöt. szerinti nyilvántartásba vételek mintáját a 19. melléklet tartalmazza.

25. §  A másik tagállamban nyilvántartásba vett csomagküldő kereskedő adóügyi képviselője a  nyilvántartásba vételi 
kérelemhez csatolja
a) a felajánlott jövedéki biztosíték számításának levezetését,
b) a másik tagállamban engedélyezett csomagküldő kereskedő által a közreműködésre adott írásos megbízás és 

magyar nyelvű fordításának másolatát.

26. §  A jövedéki termék előállítására alkalmas berendezés előállításának, értékesítésének vagy birtoklásának Jöt. szerinti 
nyilvántartásba vételi kérelemhez csatolni kell a készülék fajtáját, űrtartalmát vagy méretét, valamint főbb részeinek 
a leírását tartalmazó dokumentumot.

27. § (1) A Jöt. 38.  § (1)  bekezdése szerinti nyilvántartásba vételi kérelemhez a  kérelmező csatolja a  beszerzett, felhasznált 
mennyiségről vezetni tervezett nyilvántartása leírását.

 (2) A nyilvántartásba vett felhasználónak az 5. melléklet szerinti adattartalommal nyilvántartást kell – folyamatosan és 
göngyölítve – telephelyenkénti bontásban vezetnie és tárgyévenként lezárnia.

28. § (1) A kereskedelmi jármű belföldön székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel nem rendelkező üzembentartója, bérlője 
nyilvántartásba vételi kérelmét angol, német vagy francia nyelven is benyújthatja.

 (2) A kereskedelmi jármű üzembentartója, bérlője nyilvántartásba vételi kérelméhez csatolja
a) telephelyen történő tankolás esetén a  telephely használati jogcímének megállapítására alkalmas okirat 

másolatát,
b) üzemanyagtöltő állomáson történő tankolás esetén az üzemanyagkártya használatára vonatkozó szerződés 

másolatát,
c) az adó-visszaigénylési jog érvényesítésével érintett kereskedelmi járművek forgalmi engedélyének másolatát, 

bérelt kereskedelmi jármű esetén a bérleti szerződés másolatát is,
d) a közúti árufuvarozási vagy személyszállítási tevékenység folytatására jogosító engedély másolatát, saját 

számlás szállítás esetén a közúti áruszállítási vagy közúti személyszállítási igazolvány másolatát és
e) pénzügyi képviselő alkalmazása esetén a pénzügyi képviselővel kötött szerződés másolatát.

 (3) A (2) bekezdés szerinti, nem angol, német vagy francia nyelvű okiratok hiteles magyar nyelvű fordítását vagy azok 
rövid magyar nyelvű kivonatát is csatolni kell a kérelemhez.

 (4) A kérelmezőnek nem kell csatolnia a (2) bekezdés c) és d) pontja szerinti dokumentumokat, ha az Uniós Vámkódex 
létrehozásáról szóló, 2013. október 9-i 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti engedélyezett 
gazdálkodói tanúsítvánnyal (a továbbiakban: AEO tanúsítvány) rendelkezik. A kérelemnek tartalmaznia kell az AEO 
tanúsítvány számát.
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29. § (1) Az üzemi motorikusgáztöltő-állomás nyilvántartásba vételi kérelemhez csatolni kell
a) az üzemi motorikusgáztöltő-állomás használati jogcímének megállapítására alkalmas okirat másolatát;
b) a tárolótartályok jegyzékét (helye, mérete, azonosító jele), a  tárolótartályok engedélyeinek és kútoszlop(ok) 

hitelesítési bizonylatainak listáját (kiadó hatóság, a bizonylat száma, kiadásának időpontja);
c) az LPG beszerzéséről, felhasználásáról vezetni tervezett nyilvántartása leírását.

 (2) Az üzemi motorikusgáztöltő-állomás forgalmáról az  üzemeltető az  állami adó- és vámhatóság által jóváhagyott 
nyilvántartást vezet, amelybe naponta bejegyzi a  gáztartály szintmérő műszeréről leolvasott százalékos érték 
alapján a  nyitó-záró készletet. A  beszerzett mennyiséget szállítónként és azon belül annak a  telephelynek 
a feltüntetésével kell kimutatni, ahonnan a szállítás történt. A felhasznált mennyiséget a kimérő szerkezet számlálója 
szerint, a  számláló induló és záró állásának feltüntetésével, ezen belül továbbá saját felhasználás és – azonos 
telephelyen a  tartályt szerződés alapján használó esetében – használónkénti felhasználás szerinti részletezésben 
adja meg. Nem rendeltetésszerű használatból eredő készletcsökkenés esetén az  állami adó- és vámhatósághoz 
történt bejelentést követően, jegyzőkönyv alapján történik a készletcsökkenés rögzítése a nyilvántartásban.

30. § (1) A nyilvántartásba vett adatok változása esetén a 4. § (1) bekezdés rendelkezéseit kell alkalmazni azzal az eltéréssel, 
hogy engedélyezési eljárás alatt nyilvántartásba vételi eljárást, engedélyes alatt nyilvántartásba vettet kell érteni.

 (2) A nyilvántartásba vett személy az adatváltozást a 24. § (1) bekezdése szerinti nyomtatványon jelenti be.

III. FEJEZET 
BEJELENTÉSEK

10. Bejelentéshez kötött tevékenység

31. §  A Jöt. 43–52.  §-a szerinti, valamint a  Jöt.-ben és e  rendeletben meghatározott egyéb bejelentéseket az  arra 
kötelezett személy az állami adó- és vámhatóság által rendszeresített nyomtatványon teszi meg.

32. § (1) A Jöt. 44. §-a szerinti tudományos és oktatási célú desztillálóberendezés bejelentéséhez csatolni kell
a) a desztillálóberendezés megszerzését igazoló okirat másolatát, és
b) a tudományos és oktatási tevékenységet igazoló okirat (alapító okirat, alapszabály) másolatát.

 (2) A tudományos és oktatási célú desztillálóberendezésen történő termék-előállításról készített jegyzőkönyv 
tartalmazza
a) az előállító nevét, címét,
b) az előállítás címét, ha az az a) pontban megjelölt címtől eltér,
c) az előállítás időpontját,
d) az előállított alkoholtermék fajtáját, mennyiségét (literben), tényleges alkoholtartalmát, és
e) a felhasználásra, megsemmisítésre vonatkozó adatokat (a felhasználás vagy megsemmisítés módja, dátuma).

 (3) A Jöt. 45.  §-a szerinti rekultivációs tevékenység megkezdésének bejelentéséhez csatolni kell az  energiatermék 
kinyerését eredményező tevékenység rövid műszaki leírását.

 (4) A Jöt. 46.  §-a szerinti légiutas-ellátási tevékenység bejelentéséhez csatolni kell a  légijárművek ellátásáról szóló 
megállapodás másolatát és a készletváltozásokat alátámasztó szigorú számadású bizonylatok mintáját.

 (5) A légiutas-ellátási tevékenységet végző személy e tevékenységéről a 6. melléklet szerinti adattartalmú nyilvántartást 
vezet és zár le havonta.

 (6) A légiutas-ellátási tevékenység során feleslegessé vált jövedéki termék a  Jöt. 87.  § (2)  bekezdésében foglaltak 
figyelembevételével semmisíthető meg.

 (7) A Jöt. 49.  §-a szerinti bejelentésre kötelezett személy bejelentését választása szerint magyar, angol, német vagy 
francia nyelven teszi meg.

 (8) A Jöt. 50.  §-a szerinti nemzetközi légi forgalomban részt vevő légijármű karbantartását végző személy 
a  karbantartási céllal eltávolított repülőgép-üzemanyagról olyan nyilvántartást vezet, amely naprakészen 
tartalmazza
a) a repülőgép-üzemanyag mennyiségi adatait, a  lefejtés időpontját, a  légijármű üzemben tartójának 

megnevezését és a légijármű lajstromjelét,
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b) az eltávolított repülőgép-üzemanyag légijárműbe történő visszatöltése esetén az  üzemanyag mennyiségi 
adatait, a visszatöltés időpontját, a légijármű üzemben tartójának megnevezését és a légijármű lajstromjelét, 
és

c) az eltávolított repülőgép-üzemanyag elszállítása esetén az  üzemanyagot átvevő megnevezését, a  szállítási 
bizonylat sorszámát, az üzemanyag mennyiségi adatait és az elszállítás időpontját.

 (9) A Jöt. 52.  §-a szerinti bejelentésről az  állami adó- és vámhatóság soron kívül tájékoztatja a  műszaki biztonsági 
hatóságot és a földgáz ellátását biztosító szolgáltatót.

 (10) A műszaki biztonsági hatóság a  lakossági energiafogyasztó által létesített sűrített gáztöltő berendezés üzembe 
helyezéséről soron kívül tájékoztatja az állami adó- és vámhatóságot.

 (11) Ha a  lakossági energiafogyasztó a  Jöt. 52.  §-a alapján tett bejelentésben szereplőnél több üzemanyagot állított 
elő, a különbözet mennyiségéről a sűrítés megtörténtét követő 3 munkanapon belül tájékoztatja az állami adó- és 
vámhatóságot.

IV. FEJEZET 
JÖVEDÉKI TERMÉK SZÁLLÍTÁSA ADÓFELFÜGGESZTÉSI ELJÁRÁS KERETÉBEN

11. Adófelfüggesztési eljárás keretében történő szállítás esetén alkalmazott jövedéki okmány

33. § (1) Az okmány alkalmazására kötelezett nyilvántartásában és adatszolgáltatásában
a) e-TKO esetében az AHK-szám,
b) üzemszünet alatt kiállított okmány esetében a feladó által az okmányhoz rendelt helyi hivatkozási szám
azonosítja az okmányt.

 (2) Az e-TKO tervezetében kiegészítő adatként meg kell adni
a) a jövedéki termék fajtakódját,
b) a jövedéki termék mennyiségét az adó alapjául szolgáló mennyiségi egységben,
c) dohánygyártmány esetében a kiszerelési egységet és a kiskereskedelmi eladási árat,
d) az adóraktárból feladott jövedéki termék adóraktári készlettípusát és a feladás jogcímkódját, és
e) a Jöt. 18. § (12) bekezdése szerinti esetben az ott meghatározott, az állami adó- és vámhatóság által kiadott 

engedély azonosító számát.
 (3) Az e-TKO tervezetben ki kell tölteni

a) a  2008/118/EK tanácsi irányelvnek a  jövedéki termékek jövedékiadó-felfüggesztéssel történő szállításához 
kapcsolódó számítógépes eljárások tekintetében történő végrehajtásáról szóló, 2009. július 24-i 684/2009/EK 
bizottsági rendelet (a továbbiakban: EK rendelet) I. melléklet 1. táblázat 9.c, 12.a–b, valamint a 17.p rovatát,

b) a rendeltetési hely megváltoztatása esetén az alkalmazandó üzenetben az EK rendelet I. melléklet 3. táblázat 
2.f rovatát is.

 (4) Az elektronikus átvételi elismervényben kiegészítő adatként meg kell adni
a) a jövedéki termék fajtakódját,
b) a jövedéki termék mennyiségét az adó alapjául szolgáló mennyiségi egységben,
c) dohánygyártmány esetében a kiszerelési egységet és a kiskereskedelmi eladási árat, és
d) az adóraktárban átvett jövedéki termék adóraktári készlettípusát és az átvétel jogcímkódját.

34. § (1) Az adófelfüggesztési eljárás keretében végzett szállításnál alkalmazott elektronikus okmányok elektronikus 
benyújtásának feltétele, hogy az  okmányt alkalmazni kívánó személy az  állami adó- és vámhatósághoz az  első 
elektronikus dokumentum küldését megelőzően bejelentse, hogy elektronikus dokumentumainak benyújtására 
a Jöt. 84. § (1) bekezdésében meghatározott kapcsolattartási módok melyikét kívánja alkalmazni, és
a) – közvetlen kapcsolati rendszer választása esetén – igazolja, hogy a felhasználói jogosultságát az állami adó- 

és vámhatóság regisztrálta,
b) – az állami adó-és vámhatóság által biztosított információs rendszer választása esetén –

ba) rendelkezzen az  állami adó-és vámhatóság által biztosított információs rendszer használatához 
szükséges, regisztrációs eljárás során képzett felhasználónévvel és az általa meghatározott jelszóval, 
és

bb) az  állami adó- és vámhatóság részére benyújtott, az  állami adó- és vámhatóság által rendszeresített 
nyomtatvánnyal igazolja az elektronikus dokumentumok benyújtására szóló képviseleti jogosultságát.
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 (2) Az állami adó- és vámhatóság az  (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben a bejelentő felhasználói jogosultságának 
regisztrálását a megjelent személy azonosítását követően haladéktalanul elvégzi.

 (3) Az ügyfél az  (1) bekezdés szerinti bejelentésében a Jöt. 84. § (1) bekezdése szerinti mindkét kapcsolattartási mód 
alkalmazásáról nyilatkozhat, azonban meg kell jelölnie az  általa elsődlegesen alkalmazni kívánt kapcsolattartási 
módot (a továbbiakban: elsődleges kapcsolattartási mód).

 (4) Az állami adó- és vámhatóság az  elektronikus üzeneteit az  (1)  bekezdés szerint bejelentett kapcsolattartási 
módon, vagy az  elsődleges kapcsolattartási módon küldi az  ügyfélnek, kivéve az  ügyfél által nem az  elsődleges 
kapcsolattartási módon beküldött elektronikus dokumentumokra adott válaszüzenetet.

 (5) A kapcsolattartási mód és az elsődleges kapcsolattartási mód az állami adó- és vámhatósághoz történő (1) bekezdés 
szerinti bejelentéssel bármikor megváltoztatható.

35. §  A Jöt. 120. § (2) bekezdés szerinti jegyzőkönyv adattartalmát a 9. melléklet tartalmazza.

V. FEJEZET 
SZABADFORGALOMBA BOCSÁTOTT JÖVEDÉKI TERMÉK SZÁLLÍTÁSA, ÉRTÉKESÍTÉSE

12. Szabadforgalomban történő szállítás és szabadforgalomba bocsátás esetén alkalmazott  
jövedéki okmány

36. § (1) A Jöt. 64. § szerinti okmányként, valamint ha a szabadforgalomba bocsátás a jövedéki termék közvetlen átadásával 
valósul meg, a szabadforgalomba bocsátás bizonylataként olyan bizonylat fogadható el, amely tartalmazza
a) a szállító, átadó

aa) megnevezését,
ab) adószámát,
ac) engedélyszámát,

b) a jövedéki termék
ba) megnevezését,
bb) – a csendes bor és dohánygyártmány kivételével – KN-kódját,
bc) mennyiségi adatait,

c) a kiszállítás, átadás
ca) telephelyének címét,
cb) időpontját (év, hó, nap),
cc) célját (így különösen értékesítés, átszállítás másik telephelyre, megsemmisítésre szállítás),

d) a szállítás címzettjének vagy az átvevőnek
da) nevét,
db) címét,
dc) nem magánszemély esetén adószámát, és

e) adóraktárból történt termék kiszállítás esetén
ea) az adóraktári készlettípust és a kiszállítás jogcímkódját,
eb) a jövedéki termék fajtakódját,
ec) a mennyiséget alkoholtermék és sör esetében űrtartalom, darabszám és tényleges alkoholtartalom 

megadásával vagy az  adó alapjául szolgáló mennyiségi egységben, dohánygyártmány esetében 
kiszerelési egység és a  kiskereskedelmi eladási ár megadásával, egyéb jövedéki termék esetében 
az adó alapjául szolgáló mennyiségi egységben,

ed) a címzett engedélyszámát (ha engedélyes).
 (2) Nem kell tartalmaznia az (1) bekezdés szerinti bizonylatnak a termék KN-kódját és az (1) bekezdés d) pontja szerinti 

adatokat, ha a vevő magánszemély végfelhasználó.
 (3) A Jöt. 9. § (1) bekezdés a) pontja szerinti adóraktár engedélyese által kiállított bizonylatnak nem kell tartalmaznia 

a termék KN-kódját és az (1) bekezdés d) pont db) alpontjában az átvevő címe helyett a beszállókártya számát kell 
feltüntetni.

 (4) Az adóraktár engedélyese a  nem saját tulajdonú energiatermék szabadforgalomba történő kiszállításakor 
az  (1) bekezdés d) pontjában szereplő adatok helyett a termék felett rendelkezni jogosult tulajdonos nevét, címét 
és a  vevő által előzetesen megadott, a  szállítás címére vonatkozó diszpozíció számot tünteti fel. A  fuvarozónak 
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ebben az esetben rendelkeznie kell az energiatermék tulajdonosa által a fuvarozásra adott meghatalmazással, amely 
az (1) bekezdés szerinti bizonylat elválaszthatatlan részét képezi.

 (5) Ha az  adóraktár engedélyese által szabadforgalomba bocsátott jövedéki terméket a  kiszállítást követő 72 órán 
belül részben vagy teljes mennyiségében visszaszállítják az adóraktárba, az adóraktár engedélyese a visszaszállított 
jövedéki termékről bizonylatot állít ki, amely tartalmazza
a) az adóraktári készlettípust és a kiszállítás jogcímkódját,
b) a jövedéki termék megnevezését,
c) a jövedéki termék – a csendes bor kivételével – KN-kódját,
d) a jövedéki termék fajtakódját,
e) a jövedéki termék mennyiségi adatait az (1) bekezdés e) pont ec) alpontja szerinti módon és
f ) az (1) bekezdés szerinti bizonylat azonosító számát.

 (6) Az (5)  bekezdés szerinti bizonylat szolgál az  adófelfüggesztés alatt álló jövedéki termék készlet növekedésének 
alapbizonylataként, melyet a  Jöt. 24.  § (3)  bekezdése szerint a  szabadforgalomba bocsátásról az  azzal egyidejű 
adatküldést választó adóraktár engedélyese a  bizonylat kiállításával egyidejűleg megküld az  állami adó- és 
vámhatóság részére.

 (7) Az LPG közúti tartálykocsiban történő, szabadforgalomba bocsátás céljából végzett kiszállítása esetén, ha az  LPG 
értékesítése előre pontosan nem ismert mennyiségekben, különböző adómértékeken valósul meg, az  adóraktár 
engedélyese az  LPG mennyiségével a  szabadforgalomba történő kiszállítást követően legkésőbb 72 órán belül 
számol el az értékesítésről kiállított számlák, nyugták alapján.

 (8) Az EKO papíralapú példányait az állami adó- és vámhatóság állítja elő és forgalmazza.

37. §  A Jöt. 24.  § (3)  bekezdése szerint a  szabadforgalomba bocsátásról, valamint az  (5)  bekezdése szerinti 
visszaszállításról az  azzal egyidejű adatküldést választó adóraktár engedélyese által megküldendő bizonylat 
adattartalmát az állami adó- és vámhatóság közzéteszi internetes honlapján.

38. § (1) Az adóraktár engedélyese által a benzin, a gázolaj és a petróleum szabadforgalomba történő közúti, vasúti vagy vízi 
szállításáról kiállított bizonylat a 36. § (1) bekezdése szerinti adatokon kívül tartalmazza
a) a termék tényleges hőmérsékletét,
b) a termék környezeti hőmérsékleten mért tényleges térfogatban, a vasúti, közúti és tartályhajóval történő vízi 

szállítás esetén mért vagy számított tömegét,
c) a termék 15 °C hőmérséklethez tartozó sűrűségét,
d) a termék 15 °C hőmérséklethez tartozó térfogatát,
e) a termék minőségét, műszaki leírásra vagy szerződésben rögzített specifikációra való hivatkozással, és
f ) az üzemanyagnak a 13. mellékletben előírt minőségi követelménynek való megfelelés tanúsítását.

 (2) Nem kell alkalmazni az  (1)  bekezdés rendelkezését, ha a  kiszállított vagy átadott mennyiséget olyan 
mérőberendezéssel mérik, amely a  környezeti hőmérséklettől függetlenül a  15 °C hőmérséklethez tartozó 
térfogatot adja meg és az alkalmazott okmány tartalmazza az (1) bekezdés szerinti adatokat.

39. § (1) A Jöt. 62. § (1) bekezdése szerinti EKO-t magyar nyelven kell kitölteni.
 (2) Az EKO 1. és 4. rovatában megnevezett szám alatt az állami adó- és vámhatóság által kiadott közösségi adószámot 

kell érteni.
 (3) Az EKO különleges bélyegzővel is ellátható.

13. Jövedéki termék szabadforgalomban folytatott kereskedelme

40. § (1) A jövedéki engedélyes kereskedő a  3.  melléklet szerinti adattartalmú nyilvántartást vezet és adatszolgáltatást 
teljesít.

 (2) A Jöt. 67. § (4) bekezdése és 68. § (2) bekezdése szerinti kérelemről az állami adó- és vámhatóság 10 munkanapon 
belül dönt. A határozat tartalmazza a termék beszerzésének feltételeit.

 (3) Ha a  Jöt. 68.  § (2)  bekezdése szerinti esetben a  kérelem másik jövedéki kiskereskedőtől történő jövedéki 
termékbeszerzésre vagy másik jövedéki kiskereskedő részére történő jövedéki termékátadásra irányul, a kérelemhez 
csatolni kell az  érintett jövedéki termékkészletről készített részletes kimutatást (leltárt), valamint a  termékkészlet 
származását igazoló dokumentum, bizonylat, okmány másolatát. Az engedély megadása esetén az átadás-átvételről 
jegyzőkönyvet kell felvenni, amely a terméket átvevő bizonylata.
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 (4) A jövedéki engedélyes kereskedő a  2710 19 43 és a  2710 20 11 KN-kód alatti gázolaj esetében az  (1)  bekezdés 
szerinti nyilvántartásában, a szállítólevélen és a számlán választása szerint a 2710 19 43 vagy a 2710 20 11 KN-kódot 
is feltüntetheti.

41. § (1) A Jöt. 69.  § (1)  bekezdése szerinti, az  állami adó- és vámhatóság által rendszeresített nyomtatványon megtett 
bejelentés tartalmazza
a) a jövedéki kiskereskedő

aa) nevét,
ab) adószámát,
ac) működési engedély számát vagy nyilvántartásba vételi számát,

b) az ellátott települések, értékesítési megállóhelyek
ba) megnevezését és helyét,
bb) megközelítési útvonalát,
bc) nyitvatartási idejét,

c) a forgalmazott jövedék termék raktározására szolgáló címet (helyrajzi számot),
d) a tevékenység megkezdésének időpontját,
e) a mozgóboltként üzemelő közúti gépjármű típusát, forgalmi rendszámát és
f ) a forgalmazott jövedéki termék megnevezését.

 (2) A Jöt. 70. § (1) bekezdése szerinti jövedéki kiskereskedő az ott meghatározott termékből az üzletben akkor tarthat 
2  liter alatti kiszerelésű termékből választékonként ötnél, 2 literes vagy azt meghaladó kiszerelésű termékből 
választékonként egynél több bontott kiszerelést, ha a  kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 
kormányrendelet szerinti alkalmi rendezvényen történő értékesítést végez, a  bontott kiszerelésű termékeket 
az üzlet elkülönített részében tartja, és az elkülönítetten tartott termékekről olyan nyilvántartást vezet naprakészen 
és zár le havonta, amely tartalmazza
a) az alkalmi rendezvény

aa) időpontját,
ab) helyét,

b) a bontott termék beazonosítható módon megadott adatait (márka, kiszerelés, darabszám) és
c) a bontott termék felhasználásának időpontját.

 (3) A Jöt. 70. § (3) bekezdése szerinti bejelentés tartalmazza
a) jövedéki kiskereskedő

aa) nevét,
ab) címét,
ac) adószámát,
ad) működési engedély számát vagy nyilvántartásba vételi számát,

b) az értékesítés
ba) kereskedelmi szabályok szerinti formáját,
bb) helyét,
bc) kezdésének tervezett időpontját,

c) rendszeres időközönként ismétlődő értékesítés esetén az  értékesítési napokat és az  egyes napokon 
az értékesítés kezdő és befejező időpontját,

d) a forgalmazott jövedék termék raktározására szolgáló címet (helyrajzi számot) és
e) a forgalmazott jövedéki termék megnevezését.

42. § (1) Jövedéki kiskereskedő az  üzemanyagtöltő állomás forgalmáról a  4.  melléklet szerinti adattartalmú nyilvántartást 
vezet naponta, műszakonkénti bontásban, amelyből a Jöt. 72. § (3) bekezdése szerinti adatszolgáltatását az állami 
adó- és vámhatóság által rendszeresített nyomtatványon teljesíti.

 (2) Az üzemanyagtöltő állomáson a forgalmazott üzemanyag tárolására hitelesített tárolótartályt kell alkalmazni.
 (3) Jövedéki engedélyes kereskedő és jövedéki kiskereskedő által forgalmazható üzemanyag minőségi követelményeit 

a 13. melléklet tartalmazza.
 (4) Az adózott üzemanyagoknak a  fuvarozás során vagy az  üzemanyagtöltő állomáson, a  jövedéki engedélyes 

kereskedő, valamint a  végfelhasználó telephelyén a  lefejtéskor bekövetkezett keveredése esetén a  keveredett 
termék az  MSZ EN ISO/IEC 17025. számú szabvány szerint, független akkreditált laboratórium szakvéleménye 
alapján vehető nyilvántartásba és forgalmazható, a keveredés észleléskor megállapított mennyiség tekintetében.
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VI. FEJEZET 
ELJÁRÁSI SZABÁLYOK

14. Jövedéki ügyek elektronikus úton történő intézése

43. §  A Jöt. 84. § (1) bekezdésében meghatározott elektronikus ügyintézés keretében
a) az állami adó- és vámhatósággal létesített közvetlen kapcsolati rendszeren keresztül intézhető

aa) a Jöt. 24. § szerinti adatszolgáltatás,
ab) a Jöt. 62. § (1) bekezdés szerinti EKO,
ac) a Jöt. 64. § bekezdése szerinti szállítólevél,
ad) az  uniós számítógépes rendszerben, adófelfüggesztési eljárás keretében végzett szállításnál 

alkalmazott elektronikus okmányok
 megküldése,
b) az állami adó- és vámhatóság által biztosított információs rendszeren keresztül intézhető

ba) az a) pont alá tartozó, vagy
bb) az elektronikusan intézhető, a) pont alá nem tartozó egyéb

 jövedéki ügyek.

44. § (1) A jövedéki ügyek közvetlen kapcsolati rendszeren keresztül az ügyfél vagy képviselője felhasználói jogosultságának 
az állami adó- és vámhatóságnál történt regisztrációját követően intézhetőek.

 (2) Az állami adó- és vámhatóság tájékoztatóban teszi közzé a  közvetlen kapcsolati rendszeren keresztül történő 
ügyintézéshez szükséges technikai specifikációt és a regisztrációs eljárás szabályait.

15. Jövedéki termék mennyiségének megállapítása

45. §  A jövedéki termék mennyiségének megállapításakor a hitelesített mérőeszköz vagy hitelesített tárolótartály mérési 
bizonytalanságát az ügyfél javára kell figyelembe venni.

46. § (1) A szesz mennyiségét
a) gyártáskor a szeszmérő gép által mért térfogat és az összegyűjtött próbaszesz vagy próbaszesz gyűjtésének 

hiányában az előállított termék tényleges alkoholtartalma szorzataként,
b) egyéb esetben a rendelkezésre álló feltételek figyelembevételével,

ba) a  hitelesített mérlegen mért tiszta tömeg – figyelembe véve a  mért termék hőmérsékletét és 
sűrűségét – és a tényleges alkoholtartalom alapján,

bb) a hitelesített tárolótartály folyadékállást jelző mércén mért térfogat és a tényleges alkoholtartalom 
alapján,

bc) a hitelesített szállítótartályban mért térfogat és a tényleges alkoholtartalom alapján, vagy
bd) nem hitelesített tartály alkalmazása esetén a  töltéshez használt hitelesített átfolyásmérőn mért 

térfogat – figyelembe véve a méréskori hőmérsékletet – és a tényleges alkoholtartalom alapján
 kell megállapítani.

 (2) Szeszből hideg úton előállított alkoholtermék mennyiségét
a) gyártáskor a  mért vagy a  gazdálkodó által vezetett nyilvántartás alapján számított térfogat és a  gyártott 

termék tényleges alkoholtartalma szorzataként,
b) egyéb esetben a rendelkezésre álló feltételek figyelembevételével,

ba) a  hitelesített mérlegen mért tiszta tömeg – figyelembe véve a  mért termék hőmérsékletét és 
sűrűségét – és a tényleges alkoholtartalom alapján,

bb) a hitelesített tárolótartály folyadékállást jelző mércén mért térfogat és a tényleges alkoholtartalom 
alapján,

bc) a hitelesített szállítótartályban mért térfogat és a tényleges alkoholtartalom alapján, vagy
bd) nem hitelesített tartály alkalmazása esetén a  töltéshez használt hitelesített átfolyásmérőn mért 

térfogat – figyelembe véve a méréskori hőmérsékletet – és a tényleges alkoholtartalom alapján
 kell megállapítani.
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 (3) Ha az  (1) és (2)  bekezdés szerinti esetben a  mérőeszköz a  mérési eredmény 20 °C hőmérsékletre történő 
átszámítására nem alkalmas, etil-alkohol és víz elegye mennyiségének mérése esetén a 20 °C hőmérsékletre történő 
átszámítást a hivatalos szeszátszámítási táblázatok alkalmazásával kell elvégezni.

 (4) Az előállított nagytisztaságú, analitikai minőségű alkohol mennyiségét a  palackok űrtartalma és darabszáma 
szorzataként adódó litermennyiség és a  vonatkozó szabvány szerinti vagy más, azzal egyenértékű reprezentatív 
mintavétel alapján meghatározott tényleges alkoholtartalom figyelembevételével kell megállapítani.

 (5) A palackozott alkoholtermék mennyiségét a  kiszerelések űrtartalma és darabszáma szorzataként, tényleges 
alkoholtartalmát a kiszerelésen feltüntetett alkoholtartalom alapján kell megállapítani.

 (6) Az alkoholtermék mennyiségét szakértői vizsgálat alapján kell megállapítani, ha
a) a próbaszesz mennyisége a tényleges alkoholtartalom megállapításához nem elég;
b) a próbaszesz tényleges alkoholtartalmát az adóraktár engedélyese vitatja;
c) a próbaszesz tényleges alkoholtartalma a  szabvány vagy a  vonatkozó termékleírás szerinti legalacsonyabb 

mértéket nem éri el;
d) gyanú merül fel arra, hogy a  próbaszesz sűrűségét vegyszerek hozzáadásával vagy más módon 

megváltoztatták;
e) a készleten lévő alkoholtermék tényleges alkoholtartalma, minősége, fajtája más módon nem állapítható 

meg, vagy erre nézve az ellenőrzéssel megbízott és az adóraktár engedélyese között vita merül fel;
f ) gyanú merül fel arra, hogy az előállított szeszbe jogszabálysértő módon cukrot vagy ízesítő anyagot (aromát) 

kevertek.
 (7) Ha a  próbaszesz mennyisége a  szakértői vizsgálathoz nem elég, a  gyártott szesz mennyiségét a  gazdálkodó által 

vezetett nyilvántartás adatai alapján kell megállapítani.
 (8) A tényleges alkoholtartalom megállapítása történhet

a) hitelesített szeszfokmérővel vagy hitelesített alkoholsűrűség-mérővel, – ha a berendezés nem végzi el a 20 °C 
hőmérsékletre történő átszámítást – a  leolvasott értéknek 20 °C hőmérsékletre a hivatalos szeszátszámítási 
táblázat alkalmazásával történő átszámításával, vagy

b) – ha a  tényleges alkoholtartalom megállapítására az  a)  pont szerinti mérési módszer a  termék összetétele 
vagy más jellemzője következtében nem alkalmas, vagy a mérést végző választása szerint – más, a vonatkozó 
jogszabály szerinti vizsgálati módszerrel.

47. § (1) A gyártott sör térfogatmennyiségének megállapítása hitelesített üzemi berendezéssel, eszközzel történik. A  sör 
tényleges alkoholtartalmának megállapítása a vonatkozó szabvány szerinti vagy más, azzal egyenértékű vizsgálati 
módszerrel történik.

 (2) A palackozott sör mennyiségét a  kiszerelések űrtartalma és darabszáma szorzataként, tényleges alkoholtartalmát 
a kiszerelésen feltüntetett alkoholtartalom alapján kell megállapítani.

 (3) A sör mennyiségét szakértői vizsgálat alapján kell megállapítani, ha a tényleges alkoholtartalom, minőség, fajta más 
módon nem állapítható meg, vagy erre nézve az ellenőrzéssel megbízott és az adóraktár engedélyese között vita 
merül fel.

 (4) Azokat a  rozsdamentes acélhordókat (KEG), amelyeken domborított vagy nyomott formában szerepel a  hordó 
gyártója és a hordó térfogata, nem kell hitelesíttetni.

48. §  Ha a szennyezett jövedéki termék mennyiségének laboratóriumi vizsgálat alapján történő megállapítása műszakilag 
nem oldható meg vagy jelentős költségtöbblettel jár, az állami adó- és vámhatóság a mennyiség megállapításának 
más módját is engedélyezheti.

16. Szemledíj, költségtérítés

49. § (1) A Jöt. 85. §-a szerinti szemledíj összege szemlekérelmenként 5000 forint. A szemledíj készpénzben is megfizethető, 
melyről az állami adó- és vámhatóság nyugtát állít ki. A szemledíjat az köteles megfizetni, aki az eljárást kérelmezte.

 (2) Az állami adó- és vámhatóság hivatalos helyén kívüli szemle iránti kérelmet az állami adó- és vámhatósághoz tett 
bejelentéssel kell kezdeményezni.

 (3) Ha az  állami adó- és vámhatóság hivatalos helyén kívüli helyre kért eljárás a  kérelmezőnek felróhatóan elmarad, 
1  órát meghaladó várakozás után kezdhető meg vagy folytatható, felemelt összegű szemledíjat kell fizetni. 
A felemelt összegű szemledíj a várakozás minden teljes órája (hatvan perc) után 10 000 forint.
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 (4) Ha az  állami adó- és vámhatóság hivatalos helyén kívüli helyre kért eljárás az  állami adó- és vámhatóságnak 
felróható okból 1 órát meghaladó várakozás után kezdhető meg vagy folytatható, szemledíjat az  állami adó- és 
vámhatóság nem állapíthat meg.

 (5) A kérelmezőnek felróható okból meghiúsult eljárás esetén – ha a  szemledíj összegét az  ügyfél vitatja – az  esetről 
készített jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a  szemle elmaradásának okát és a  várakozás idejét (óra perctől 
óra percig), valamint a  felmerült kiküldetési költséget. A  10 000 forint szemledíjat akkor is meg kell fizetni, ha 
a várakozás az egy órát nem haladja meg. Meghiúsult eljárásnak kell tekinteni, ha a szemle kért helyén a kérelmező 
nem jelenik meg.

 (6) A Jöt. 85. §-a szerinti költségtérítés, vizsgálati díj összegeit az állami adó- és vámhatóság tájékoztatásban közzéteszi, 
az alkalmazott mértékről döntést hoz.

 (7) Az állami adó- és vámhatóság annak, aki átlagosan havonta legalább tíz alkalommal kér költségtérítés 
megfizetésével járó eljárást, engedélyezheti, hogy a  költségtérítést havonta összesítve fizesse meg. Ebben 
az esetben az állami adó- és vámhatóság a  tárgyhónapban végzett eljárásai után fizetendő költségtérítésről szóló 
határozatát a tárgyhónapot követő 3 munkanapon belül hozza meg. Az állami adó- és vámhatóság visszavonhatja 
a havi költségtérítés-fizetésre vonatkozó engedélyét, ha az engedélyes fizetési kötelezettségének nem tesz eleget.

 (8) Az állami adó- és vámhatóság által végzett vizsgálat díjait az állami adó- és vámhatóság tájékoztatásban teszi közzé.
 (9) Kérelemre végzett kötelező érvényű KN-kód besorolás esetén a  termékminta szolgáltatásának, valamint az  állami 

adó- és vámhatóság által elvégzett vizsgálatnak a  költsége a  kérelmezőt terheli. A  költségtérítés mértékéről, 
megfizetésének módjáról az állami adó- és vámhatóság végzést hoz.

 (10) A szemlebejelentés esetén alkalmazandó formanyomtatványt a 20. melléklet tartalmazza.

17. Szakértői vizsgálat

50. § (1) A jövedéki ügybeli ügyfél és az  állami adó- és vámhatóság között a  jövedéki termék mennyiségének vagy 
minőségének megállapításával kapcsolatban felmerülő vita esetén olyan szakértői vélemény vehető figyelembe, 
amelyhez az állami adó- és vámhatóság által vett minta vizsgálata
a) a Nemzeti Akkreditáló Hatóság által – a  minta vita eldöntése szempontjából lényeges jellemzőjének, 

összetevőjének, tulajdonságának vizsgálatára – akkreditált laboratóriumban,
b) pálinka és csendes bor esetében az állami adó- és vámhatóság vagy a borászati hatóság laboratóriumában,
c) csendes bor kivételével a  jövedéki termék gyártójának, forgalmazójának ISO 9000 szabványok szerinti 

minősítéssel rendelkező laboratóriumában, vagy
d) a vizsgálatra jogszabály által feljogosított más laboratóriumban
történt.

 (2) Több, egymástól eltérő vizsgálati eredmény esetében a mérések eredményeinek értékelése a vonatkozó MSZ EN ISO 
4259 szabvány vagy ezzel egyenértékű műszaki megoldás alkalmazásával történik.

 (3) Az (1)  bekezdésben meghatározott esetben, ha a  szakértői vizsgálat eredménye az  állami adó- és vámhatóság 
álláspontját igazolja, a szakértői vizsgálat költsége a gazdálkodót terheli.

18. Kötelező érvényű KN-kód besorolás

51. § (1) A kötelező érvényű KN-kód besorolás iránti kérelem a 12. mellékletben meghatározott adattartalmú, az állami adó- 
és vámhatóság által rendszeresített nyomtatványon nyújtható be.

 (2) A kötelező érvényű KN-kód besorolás iránti kérelemhez csatolni kell:
a) a besorolandó termék leírását, összetételét tartalmazó dokumentumot (termékspecifikációt, analízis 

bizonyítványt),
b) a besorolandó termék – kivéve csendes bor – gyártmánylapját, energiatermék esetében az  előállítás 

technológiai leírását,
c) a besorolandó termék kiszerelési egységét és módját, valamint felhasználási területét és módját tartalmazó 

leírást,
d) a besorolást elősegítő további iratokat.

 (3) Ha a  kötelező érvényű KN-kód besorolást az  állami adó- és vámhatóság kezdeményezte, az  adóalany köteles 
a (2) bekezdésben foglalt információkat az állami adó- és vámhatóság rendelkezésére bocsátani.
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19. Megsemmisítés

52. § (1) Jövedéki termék és jövedéki ügyben megsemmisítendő más dolog megsemmisítését olyan módon kell elvégezni, 
hogy a  megsemmisítést követően a  jövedéki terméket, más dolgot ne lehessen azonos célra felhasználhatóan 
visszanyerni.

 (2) A megsemmisítésről az állami adó- és vámhatóság által készített jegyzőkönyv tartalmazza
a) a megsemmisítés helyét, idejét, módját és körülményeit, és
b) a megsemmisített jövedéki termék megnevezését, mennyiségét, származásának igazolását.

 (3) A megsemmisítési jegyzőkönyv a gazdálkodói nyilvántartás mellékletét képezi.

20. Hatósági zár

53. § (1) Az állami adó- és vámhatóság az  engedélyes üzemi és mérőberendezésén, csővezetékén, tárolótartályán, egyéb 
berendezésén úgy helyezi el a  hatósági zárat, hogy a  jövedéki terméket az  üzemi berendezés zárt rendszeréből 
a  mérőberendezés kikerülésével vagy a  hatósági zár megsértése nélkül kivenni, valamint az  üzemi berendezést 
rendeltetésétől eltérően használni ne lehessen és a hatósági zár más hatóság által felhelyezett jelzést (bélyegzést) 
ne takarjon, ne sértsen meg.

 (2) A hatósági zárral biztosított üzemi berendezést és a  hatósági zárat a  műszaki leírásban rögzített állapotban kell 
tartani.

 (3) A hatósági zár levételét – a  levétel időpontjának feltüntetésével – a  műszaki leírásba be kell vezetni és a  levett 
hatósági zárat az állami adó- és vámhatóságnak át kell adni.

 (4) Ha a hatósági zár azonnali levétele a Jöt. 88. § (2) bekezdése szerinti ok miatt válik szükségessé, a levételről az állami 
adó- és vámhatóságot az ok megjelölésével haladéktalanul tájékoztatni kell.

 (5) Ha az engedély felfüggesztéséről hozott hatósági döntés hatálya a termékelőállításra is kiterjed, valamint a Jöt. 22. § 
(4) bekezdése szerinti esetben az állami adó- és vámhatóság az üzem berendezésein termelést akadályozó hatósági 
zárat helyez el, amelyet a felfüggesztés hatályvesztésekor, a Jöt. 22. § (4) bekezdése szerinti esetben az engedélyes 
kérelmében megjelölt időpontban távolít el.

 (6) A jövedéki termék előállítására alkalmas berendezésen az  állami adó- és vámhatóság hatósági zárat helyezhet el 
a berendezés jogellenes használatának megakadályozása érdekében.

21. Mintavétel

54. § (1) Minőség-ellenőrzési, hatósági ellenőrzési célra, továbbá kötelező érvényű KN-kód besorolás vagy szakértői vizsgálat 
céljára minta az  engedélyes mintavételi szabályzatában meghatározott módon és nyilvántartásába bejegyezve 
vehető. A nyilvántartás vezetési módjának és adattartalmának biztosítania kell a mintavételek tetszőleges időszakú 
tételes vagy összesített ellenőrizhetőségét.

 (2) Az állami adó- és vámhatóság által vett mintát a  hatóság mintavételi szabályzatában meghatározott módon kell 
venni, ha az  adóalanynak, ellenőrzöttnek nincs mintavételi szabályzata vagy azt az  állami adó- és vámhatóság 
hivatalból nem ismeri.

 (3) Az állami adó- és vámhatóság mintát az  engedélyes vagy más ellenőrzött személy jelenlétének hiányában csak 
hatósági tanú alkalmazásával vehet. Az  engedélyes vagy más ellenőrzött személy a  hatósági mintavételhez 
szükséges, rendelkezésére álló mintát, eszközt díjmentesen köteles az  állami adó- és vámhatóság rendelkezésére 
bocsátani.

 (4) A mintavételről kiállított bizonylat egy példánya a  mintát kíséri, ha a  minta vizsgálata a  mintavétel telephelyétől 
eltérő helyen történik.

VII. FEJEZET 
MENTESÜLÉS AZ ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG ALÓL, ADÓ-VISSZAIGÉNYLÉS

22. Adófizetési kötelezettség alóli mentesülés igazolása

55. § (1) A Jöt. 9.  § (1)  bekezdés a)  pontja szerinti adóraktár üzlete és az  üzlet ellátását biztosító raktár között történő 
árumozgás az állami adó- és vámhatóság által jóváhagyott adattartalmú bizonylat alkalmazásával történhet.
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 (2) Az (1)  bekezdés szerinti adóraktár engedélyese a  beszállókártya számát – az  adófizetési kötelezettség alóli 
mentesülést eredményező értékesítés esetén – köteles feltüntetni az értékesítésről kibocsátott bizonylaton, továbbá 
nyilvántartásában szerepeltetni.

56. § (1) A Jöt. 9. § (1) bekezdés b) pontja szerinti tevékenységet végző adóraktár raktára és a  légijárművek ellátását végző 
gépjármű együttese egy technológiai egységként kezelendő.

 (2) Az (1)  bekezdés szerinti tevékenységet végző adóraktár engedélyese által átadott jövedéki termékről kiállított 
bizonylat tartalmazza az átadás időpontját és az átadott jövedéki termék kereskedelmi megnevezését, kiszerelését, 
sör, csendes és habzóbor, egyéb csendes és habzó erjesztett ital, köztes alkoholtermék és alkoholtermék esetén 
tényleges alkoholtartalmát, darabszámát.

 (3) Az (1)  bekezdés szerinti tevékenységet végző adóraktár engedélyese az  általa a  (2)  bekezdés szerint átadott 
jövedéki termékről, valamint a  légijármű fedélzetéről utántöltési céllal ideiglenesen levett, tárolt és a  légijármű 
fedélzetére felvitt jövedéki termékről a jövedéki termékek megnevezését, mennyiségi adatait a (2) bekezdés szerinti 
bontásban, a (2) bekezdés szerinti bizonylat sorszámát, a légijármű lajstromjelét és a légijármű üzemben tartójának 
megnevezését tartalmazó adatokat is vezeti a nyilvántartásában.

57. § (1) A Jöt. 112. § (1) bekezdés a) pontja szerinti felhasználás esetén a Honvédelmi Minisztérium adóraktári engedéllyel 
rendelkező, vám- és határforgalmi feladatok végrehajtásáért felelős szervezeti egysége a repülőgép-üzemanyagnak
a) a  Magyar Honvédség (a  továbbiakban: MH) kötelékébe tartozó légijárműbe történő kiszolgálását 

a  Honvédelmi Minisztérium és az  MH vonatkozó belső rendelkezéseinek és a  vonatkozó jövedéki 
előírásoknak megfelelően kiállított számviteli bizonylattal,

b) az Észak-atlanti Szerződés részes államainak és az 1995. évi CII.  törvényben kihirdetett Békepartnerség más 
részt vevő államainak Magyarországon tartózkodó fegyveres erői kötelékébe tartozó légijárműbe történő 
kiszolgálását a  kölcsönös logisztikai segítségnyújtás NATO szabványos előírásairól szóló STANAG 2034 
„ANNEX A” melléklet szerinti, szabályszerűen kitöltött feltöltési bizonylattal

dokumentálva számolja el.
 (2) A  Jöt. 112.  § (1)  bekezdés a)  pontja szerinti felhasználás esetén a  rendőrség adóraktári engedéllyel rendelkező 

szervezeti egysége a  repülőgép-üzemanyagnak a  rendőrség kötelékébe tartozó légijárműbe történő kiszolgálását 
a  rendőrség vonatkozó belső rendelkezéseinek és a  vonatkozó jövedéki előírásoknak megfelelően kiállított 
számviteli bizonylattal dokumentálva számolja el.

 (3) Repülőgép-üzemanyagnak az  adóraktárból a  Jöt. 112.  § (2)  bekezdés b)  pontja szerinti üzemanyagtöltő pontra, 
valamint az  üzemanyagtöltő pontról az  adóraktárba történő szállítása az  adóraktár technikai készletmozgásaként 
az adóraktár által az MH, valamint a rendőrség vonatkozó belső rendelkezéseinek megfelelően kiállított számviteli 
bizonylattal történik.

 (4) Az  üzemanyagtöltő ponton a  repülőgép-üzemanyag átvétele és légijárműbe történő töltése során hitelesített 
átfolyásmérőt kell alkalmazni.

58. § (1) A Jöt. 112. § (1) bekezdés a) pontja szerinti adófizetési kötelezettség alóli mentesülés érvényesítéséhez – az 57. § 
(1) és (2)  bekezdése szerintitől eltérő adóraktár engedélyese vagy az  57.  § (1) és (2)  bekezdése szerinti adóraktár 
engedélyese repülőgép-üzemanyagnak az  ott meghatározottól eltérő légijárműbe történő kiszolgálása esetén – 
a 10. melléklet szerinti adatokat tartalmazó bizonylatot állítja ki.

 (2) Az (1)  bekezdés szerinti adóraktár engedélyese a  légijárműből lefejtett és az  adófelfüggesztési eljárás alatt álló 
készletébe átvett repülőgép-üzemanyagról a 10. melléklet szerinti adatokat tartalmazó bizonylatot állítja ki.

59. § (1) A Jöt. 112.  § (1)  bekezdés b)  pontja szerinti adóraktár engedélyese a  jelölt gázolaj kiszolgálását hitelesített 
átfolyásmérő alkalmazásával végzi.

 (2) A Jöt. 112. § (3) bekezdés szerint a kikötőt hajótöltési céllal elhagyó hajó az állomásozás helyének elhagyásáról és 
az oda visszatérésről nyilvántartást vezet.

 (3) A Jöt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti adófizetési kötelezettség alóli mentesülés érvényesítéséhez az adóraktár 
engedélyese a 11. melléklet szerinti adatokat tartalmazó bizonylatot állítja ki, melynek egy példányát átadja a hajó 
üzemeltetője vagy a képviseletére jogosult személy részére.
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60. §  A Jöt. 112.  § (1)  bekezdés c)  pontja szerinti adófizetési kötelezettség alóli mentesülés az  alábbi okmányok 
birtokában érvényesíthető:
a) az energiatermék ott megjelölt célra történt felhasználását igazoló belső számviteli bizonylat,
b) az összesen beszerzett energiaterméknek adófizetési kötelezettség alóli mentesülésre jogosító és adófizetési 

kötelezettség alóli mentesülésre nem jogosító felhasználásonkénti elszámolása.

23. Elismert mennyiségű hiány, többlet

61. § (1) A Jöt. 9.  § (4)  bekezdés b)  pontja szerinti elismert mennyiségű hiány a  tényleges hiánynak habzóbor esetében 
legfeljebb az  agrárpolitikáért felelős miniszter rendeletében, más jövedéki termék esetében legfeljebb 
a  7.  mellékletben meghatározott mértéke. Tárolás esetében elismert mennyiségű hiány a  Jöt. 17.  §-a szerinti 
nyilvántartás szerinti készlet elszámolási időszakra vetített átlagára számolható el.

 (2) Az állami adó- és vámhatóság kérelemre és hivatalból előírhatja az  (1)  bekezdésben meghatározott mértéktől 
eltérő mérték alkalmazását és az (1) bekezdésben meghatározott eseteken túl más esetekben elismert mennyiségű 
hiány alkalmazását, amennyiben azt a műszaki-technológiai feltételek indokolják, a helyszíni mérés adatai, az állami 
adó- és vámhatóság által szükségesnek tartott esetben az  állami adó- és vámhatóság jelenlétében elvégzett 
próbagyártás, valamint szakértői vélemény alátámasztja.

 (3) A jövedéki engedélyes kereskedelemben a Jöt. 7. § (1) bekezdés k) pontja szerinti elismert mennyiségű különbözet 
a  hitelesített kimérőszerkezeten keresztül forgalmazott üzemanyag mért többlete, de legfeljebb az  utolsó 
készletfelvétel óta a nyilvántartás szerint forgalmazott mennyiség 0,5%-a.

 (4) A jövedéki kiskereskedelemben az utolsó készletfelvétel óta a hitelesített kimérőszerkezeten keresztül forgalmazott 
üzemanyagnak a  mért többlete, de legfeljebb az  utolsó készletfelvétel óta a  nyilvántartás szerint forgalmazott 
mennyiség 0,5%-a számolható el.

24. Teljes megsemmisülés vagy helyrehozhatatlan károsodás

62. § (1) A Jöt. 9. § (3) bekezdése szerinti bejelentést követően az állami adó- és vámhatóság haladéktalanul vizsgálatot tart 
a megsemmisülés, károsodás helyszínén és a vizsgálat eredményéről jegyzőkönyvet készít.

 (2) A megsemmisülési jegyzőkönyv tartalmazza
a) a megsemmisülés helyét, idejét, módját és körülményeit;
b) a megsemmisült jövedéki termék megnevezését, származásának igazolására vonatkozó információt;
c) a megsemmisült jövedéki termék mennyiségét, a mennyiség megállapításának adatait és módját;
d) a megsemmisült jövedéki termék bejelentett jövedéki termékkel való azonosságának vagy 

különbözőségének megállapítását.
 (3) A megsemmisülési jegyzőkönyv a gazdálkodói nyilvántartás mellékletét képezi.

25. Adó-visszaigénylés

63. §  Az adó-visszaigénylési jogosultság a jövedéki termék jövedéki adót tartalmazó áron történt beszerzéséről kiállított 
számviteli bizonylat birtokában érvényesíthető.

26. Adózott jövedéki termék exportálása

64. § (1) A Jöt. 12. § a) pontja szerinti adó-visszaigénylési jogosultság az alábbi okmányok birtokában érvényesíthető:
a) az Európai Unió tagállamának vámhatósága által az  áru Unió vámterületéről történt kilépéséről kiállított 

igazolás,
b) a Jöt. 77. § (2) bekezdése szerinti esetben a jogszabályban meghatározott NATO Vámokmány vagy – a nem 

NATO tagállamokba történő kiszállítás esetében – az  Egységes Vámokmány, amelyben exportőrként 
a  Honvédelmi Minisztérium vagy az  MH kijelölt szerve, címzettként a  külföldön szolgálatot teljesítő 
MH egysége, alegysége, köteléke szerepel.

 (2) Az adó-visszaigénylési jogosultság abban az esetben is érvényesíthető, ha az ügyfél által megadott MRN azonosító 
alapján a váminformatikai rendszerben megállapítható az Unió vámterületéről történő kilépés ténye.
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27. Fogyasztásra alkalmatlan termék, szabadforgalomból visszaszállított dohány

65. §  A Jöt. 12. § b) pontja szerinti adó-visszaigénylési jogosultság az alábbi okmányok birtokában érvényesíthető:
a) a fogyasztásra alkalmatlanná válás tényét és körülményeit tartalmazó, a visszaszállítást kezdeményező által 

készített jegyzőkönyv;
b) a jövedéki termék megsemmisítéséről az 52. § szerint felvett jegyzőkönyv;
c) a jövedéki termék előállításához történő felhasználás esetén a felhasználást igazoló számviteli bizonylat.

66. §  A Jöt. 77. § (3) bekezdése szerinti adó-visszaigénylési jogosultság az alábbi okmányok birtokában érvényesíthető:
a) a dohánygyártmány megsemmisítéséről az 52. § szerint felvett jegyzőkönyv száma,
b) a dohánygyártmány újrafeldolgozása esetén a felhasználást igazoló számviteli bizonylat.

28. Egyes katonai célú felhasználások utáni adó-visszaigénylés

67. §  A Jöt. 12. § c) és i) pontjában meghatározott esetben üzemanyag katonai célú felhasználása utáni adó-visszaigénylés 
a  kölcsönös logisztikai segítségnyújtás NATO szabványos előírásairól szóló STANAG 2034 „ANNEX A” melléklet 
szerinti, szabályszerűen kitöltött feltöltési bizonylat és a  külföldi fegyveres erő magyarországi csapatmozgására 
kiadott engedély birtokában érvényesíthető.

29. Szabadforgalomba bocsátott jövedéki termék másik tagállamba történő szállítása

68. §  A Jöt. 12. § d) és e) pontja szerinti adó-visszaigénylési jogosultság érvényesítéséhez benyújtott, a címzett tagállam 
hatóságának igazolása valóságtartalmának ellenőrzése érdekében az  állami adó- és vámhatóság az  adóbevallás 
beérkezésétől számított 5 munkanapon belül – a  jövedéki adók területén való közigazgatási együttműködésről 
és a 2073/2004/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2012. május 2-i 389/2012/EU tanácsi rendelet szerint 
eljárva – megkereséssel élhet a címzett tagállam illetékes hatósága felé.

30. Adózott jövedéki termék felhasználása olyan tevékenységhez, amelyre adófizetési kötelezettség 
alóli mentesülés érvényesíthető

69. § (1) A Jöt. 12.  § g)  pontja szerinti adó-visszaigénylési jogosultság a  jövedéki termék adófizetési kötelezettség alóli 
mentesülést eredményező célra történő felhasználást igazoló, a számviteli törvény számviteli bizonylatra vonatkozó 
rendelkezései szerint kiállított okmány birtokában érvényesíthető.

 (2) Az adóraktár engedélyese kivételével az  adó-visszaigénylési jog érvényesíthetőségének feltétele a  földgázon, 
a  villamos energián és a  szénen kívüli jövedéki termékek esetében, hogy a  vásárlási szándékot a  jövedéki termék 
beszerzése előtt legalább 5 nappal korábban az  állami adó- és vámhatósághoz bejelentsék. A  bejelentésnek 
a  beszerzendő jövedéki termék mennyiségén kívül a  pontos felhasználási célt, a  felhasználási arányszámot vagy 
a 2. § (3) bekezdés d) pontja szerinti adatokat, a felhasználás telephelyét, az elszámoláshoz szükséges, a mérésügyi 
törvényben meghatározott hitelesítéseket, a  vezetendő nyilvántartást, valamint a  szükséges engedélyeket is 
tartalmaznia kell. Arra a  termékre vonatkozóan, amelyre adó-visszaigénylést érvényesítenek, olyan nyilvántartást 
kell vezetni, amely tartalmazza a termék beszerzésének (időpont, szállító, mennyiség) és felhasználásának (időpont, 
a  felhasználás jogcíme, mennyiségi adatai) részletezését. A  nyilvántartás adatait havonta le kell zárni, meg kell 
állapítani a  tárgyhavi készletváltozásokat és az  adófizetési kötelezettség alól mentesült termék zárókészletének 
mennyiségét.

31. Másik tagállamba utazó utastól visszavásárlás

70. §  A Jöt. 12.  § h)  pontja szerinti adó-visszaigénylési jogosultság az  értékesítésről a  36.  § (3)  bekezdése szerinti és 
a visszavásárlásról kiállított bizonylat birtokában érvényesíthető.
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32. Közlekedéshez kapcsolódó adó-visszaigénylés

71. §  A repülőgép-üzemanyagnak nem magáncélú légiközlekedési tevékenységet végző légijármű részére 
történő kiszolgálásakor Jöt. 112.  § (1)  bekezdés a)  pontjában meghatározott felhasználási célhoz kapcsolódó 
adó-visszaigénylési jogosultság esetében a jogosultság az alábbi okmányok birtokában érvényesíthető:
a) a légijármű típusát és lajstromjelét tartalmazó kimutatás;
b) a repülés adatait, időtartamát és célját tartalmazó, jogszabályban vagy légiközlekedési hatóság által előírt 

formátumú dokumentum;
c) a repülés teljesítésének igazolására alkalmas dokumentum.

72. § (1) A Jöt. 112.  § (1)  bekezdés b)  pontjában meghatározott felhasználási célhoz kapcsolódó adó-visszaigénylési 
jogosultság esetében a  hajóban felhasznált gázolajhoz és a  Jöt. 113.  § (1) és (2)  bekezdésében meghatározott 
esetben a vasúti közlekedés során és az úszómunkagépben felhasznált gázolajhoz kapcsolódó adó-visszaigénylési 
jogosultság az alábbi okmányok birtokában érvényesíthető:
a) a tevékenységhez használt szállítóeszköz vagy úszómunkagép megnevezését és azonosításának módját, jelét 

tartalmazó kimutatás;
b) olyan nyilvántartás, amely folyamatosan tartalmazza – szállítójárművenként vagy úszómunkagépenként és 

összesítve – a felhasznált gázolaj mennyiségét;
c) a tényleges vagy átlagfogyasztás, továbbá a  megtett és felszámításra jogosító idő vagy távolság 

megállapítására alkalmas dokumentum;
d) a felhasználásra kiadott, és az  ebből ténylegesen visszaigénylésre is jogosító gázolaj mennyiségről szóló 

számviteli bizonylatok.
 (2) A Jöt. 112.  § (1)  bekezdés b)  pontja szerinti adófizetési kötelezettség alóli mentesülés és a  hozzá kapcsolódó 

adó-visszaigénylés, valamint a  Jöt. 113.  § (1)  bekezdés szerinti adó-visszaigénylés más állami támogatással és 
csekély összegű (de minimis) támogatással nem halmozható.

73. §  A Jöt. 113.  § (3)  bekezdése szerinti esetben, az  ott meghatározott járműkategóriába tartozó autóbuszokban 
felhasznált földgázhoz kapcsolódó adó-visszaigénylési jogosultság az alábbi okmányok birtokában érvényesíthető:
a) a személyszállításhoz használt M2 és M3 járműkategóriába tartozó földgázzal üzemelő autóbuszok forgalmi 

rendszámát tartalmazó kimutatás;
b) telephelyi tankolás esetén a  felhasználásra kiadott, és az  ebből ténylegesen visszaigénylésre is jogosító 

földgáz mennyiségét, a kiadás dátumát, az autóbusz forgalmi rendszámát részletező kimutatás.

74. §  A Jöt. 113. § (4) bekezdése szerinti esetben, az ott meghatározott szervek által felhasznált földgázhoz kapcsolódó 
adó-visszaigénylési jogosultság a  közfeladat ellátásával közvetlen összefüggésben használt gépjárművek forgalmi 
rendszámát tartalmazó kimutatás birtokában érvényesíthető.

75. § (1) A Jöt. 113.  § (5)  bekezdésében meghatározott esetben az  adó-visszaigénylési jogosultság az  alábbi okmányok 
birtokában érvényesíthető:
a) a Jöt. 113.  § (5)  bekezdés a)  pontja szerinti esetben a  gázolaj adózottan történt beszerzését a  beszerzés 

helye és időpontja szerint is részletező, a  kereskedelmi jármű forgalmi rendszámát is tartalmazó, 
az üzemanyagkártya kibocsátója által kiállított számla,

b) a Jöt. 113. § (5) bekezdés b) pontja szerinti esetben a telephelyen történt tankolásokat a tankolás dátumát, 
a tankolt üzemanyag mennyiségét és a forgalmi rendszámot tartalmazó kimutatás.

 (2) Ha az  adó-visszaigénylési kérelem benyújtását megelőzően a  jogosult nem teljesítette a  Jöt. 40.  §-a szerinti 
kötelezettségét, az állami adó- és vámhatóság hiánypótlásra szólítja fel.

33. Minősített földgázellátási üzemzavar

76. §  A Jöt. 114. §-a szerinti adó-visszaigénylési jogosultság az alábbi okmányok birtokában érvényesíthető:
a) a földgázkereskedővel kötött szerződés másolata,
b) a földgázellátási üzemzavar bekövetkezésének hónapját megelőző hónapra számított átlagos napi 

földgázfelhasználásának levezetése azokra a felhasználási helyekre (ezen belül gázfogyasztó készülékenkénti 
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és gázfelhasználó-technológia céljára történt felhasználásonkénti részletezésben) lebontva és összesítve, 
ahol földgáz helyett gázolajat használ fel,

c) kimutatás a felhasználási időszak kezdő napján meglevő gázolaj-nyitókészletről a b) pont szerinti bontásban 
és összesen,

d) kimutatás a  felhasználási időszak alatt felhasznált gázolaj mennyiségéről, valamint a  felhasználási időszak 
utolsó napján meglévő gázolaj-zárókészletről a b) pont szerinti bontásban és összesen,

e) a gázolaj földgáz helyett történő felhasználását dokumentáló belső bizonylat.

34. Motorfejlesztés

77. § (1) A motorfejlesztés esetében a  Jöt. 115.  §-a szerinti adó-visszaigénylés feltétele, hogy az  adó-visszaigénylésre 
jogosult a  tevékenységéről legkésőbb a  motorfejlesztés megkezdését 30 nappal megelőzően az  állami adó- és 
vámhatósághoz bejelentést tegyen.

 (2) Az adó-visszaigénylési jogosultság az alábbi okmányok birtokában érvényesíthető:
a) a motorfejlesztéshez a tárgyidőszakban történt üzemanyag-felhasználást igazoló számviteli bizonylat,
b) elszámolás a (3) bekezdés szerinti költségekről, ráfordításokról,
c) olyan nyilvántartás, amely folyamatosan tartalmazza – motoronként és összesítve – a felhasznált üzemanyag 

mennyiségét,
d) a Szerződés 107. és 108.  cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a  belső piaccal 

összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-ei 651/2014/EU bizottsági rendelet 25.  cikk 
(3)  bekezdése szerinti, a  kísérleti fejlesztéshez kapcsolódó tárgyévi vagy tárgynegyedévi támogatható 
költségekről és támogatásokról vezetett – belső bizonylatokkal alátámasztott – nyilvántartás,

e) biodízel felhasználása esetében a fenntarthatósági bizonyítvány.
 (3) A motorfejlesztéshez nyújtott támogatás keretében elszámolható

a) a kutatók, technikusok és egyéb kisegítő személyzet személyi jellegű ráfordítása a  projektben való 
foglalkoztatásuk mértékéig,

b) az eszközök, berendezések költsége a  projekt céljaira való használatuk mértékéig és idejére azzal, hogy 
ahol ezeket az  eszközöket és felszereléseket nem a  teljes élettartamuk alatt használják a  projekthez, 
csak az  általános számviteli elvek alapján elfogadott, a  projekt idejére számított amortizációs költségek 
számolhatóak el,

c) az épületek és a  földterület költsége a  projekt céljaira való használatuk mértékéig és idejére azzal, hogy 
az  épületek esetén csak az  általános számviteli elvek alapján elfogadott, a  projekt idejére számított 
amortizációs költségek, földterület esetén a  kereskedelmi és a  ténylegesen felmerülő beruházási költségek 
számolhatóak el,

d) a szerződéses kutatás, a külső forrásokból szokásos piaci feltételek mellett megvásárolt vagy licencia tárgyát 
képező műszaki ismeretek és szabadalmak költsége, valamint a  tanácsadás és hasonló szolgáltatások 
költsége, ha azokat kizárólag a projekthez veszik igénybe,

e) a további általános és egyéb működési költség, beleértve az anyagok, a fogyóeszközök és hasonló termékek 
költségeit, amelyek közvetlenül a projekt folyamán merülnek fel.

 (4) A tárgyidőszakban visszaigényelhető jövedéki adó maximális összege a  (3)  bekezdés szerinti költségek 25%-ának 
a motorfejlesztés azonos elszámolható költségeihez kapcsolódó egyéb támogatások tárgyidőszakra eső összegével 
csökkentett összege.

35. Egyéb ipari felhasználás

78. § (1) Az egyéb ipari felhasználásoknak a Jöt. 116. §-a szerinti eseteiben, valamint a Jöt. 112. § (1) bekezdés c) pontjában 
meghatározott felhasználási célhoz kapcsolódó adó-visszaigénylési jogosultság esetében az  adó-visszaigénylési 
jogosultság az alábbi okmányok birtokában érvényesíthető:
a) az energiatermék ott megjelölt célra történt felhasználását igazoló belső számviteli bizonylat,
b) az összesen beszerzett energiaterméknek adó-visszaigénylésre jogosító és adó-visszaigénylésre nem jogosító 

felhasználásonkénti elszámolása,
c) a Jöt. 116. § (2) bekezdése szerinti esetben az adó-visszaigénylés alapjául szolgáló mennyiség levezetése.

 (2) A 63.  § szerinti számlaként olyan számla is elfogadható, amelyet az  adózottan beszerzett, jogszerűen és 
szerződésszegésnek nem minősülő módon továbbadott energiáról állított ki a  továbbadást végző felhasználó, és 
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amelynek mellékletét képezi a  továbbadást végző nevére kiállított, a  továbbadott energia adóalanytól történt 
beszerzéséről szóló számla másolata.

36. A mezőgazdaságban felhasznált gázolaj utáni adó-visszaigénylés

79. § (1) A Jöt. 117. §-a szerinti, mezőgazdaságban felhasznált gázolaj utáni adó-visszaigénylés gépi bérmunka-szolgáltatás 
igénybevétele esetén a gépi bérmunka-szolgáltatás igénybevételéről a mezőgazdasági termelő nevére szóló számla 
birtokában érvényesíthető.

 (2) Nem érvényesíthető az adó-visszaigénylési jogosultság, ha a mezőgazdasági termelő az adott erdő vonatkozásában 
az  erdő felújítására vagy a  felújítás befejezésére jogszabályban, vagy az  erdészeti hatóság határozatában 
megállapított határidőt túllépte.

 (3) Amennyiben a  naptári éven belül változik a  mezőgazdasági termelő által megművelt földterület, felújított erdő, 
és a  használatban tartott halastó területe, a  Jöt. 117.  § (1)  bekezdése alkalmazásában a  hektáronként legfeljebb 
figyelembe vehető gázolajmennyiség egytizenketted része és a terület mezőgazdasági termelő általi használatának 
hónapjai szorzataként számított, egész literre kerekített mennyiség vehető legfeljebb figyelembe. A  megkezdett 
hónapot a területet a hónapban elsőként használó mezőgazdasági termelőnél kell figyelembe venni.

 (4) A halastó vízjogi üzemeltetési engedélyében az  üzemeltetésre megjelölt időszaki korlátozás nem csökkenti 
a  jövedékiadó-visszatérítésnél figyelembe veendő, a  (3)  bekezdés szerinti, hektáronként legfeljebb figyelembe 
vehető gázolajmennyiséget.

 (5) Az adóbevallási nyomtatványon a  mezőgazdasági termelő köteles feltüntetni az  adó-visszaigénylést – és 
a  (6)  bekezdés szerinti mezőgazdasági termelő esetében a  szőlő- és gyümölcsös ültetvények műveléséhez 
nyújtott mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatást is – alátámasztó, gázolaj vásárlásáról vagy a gépi 
bérmunka-szolgáltatás igénybevételéről kiállított számla adatait.

 (6) A szőlő- és gyümölcsös ültetvények műveléséhez nyújtott mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) 
támogatást is igénylő mezőgazdasági termelő az  erre irányuló szándékáról, valamint a  kapcsolódó számlák 
adatairól az  adóbevallási nyomtatványon külön nyilatkozik. Az  állami adó- és vámhatóság ezen mezőgazdasági 
termelői kör szőlő- és gyümölcsös ültetvények műveléséhez nyújtott mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) 
támogatási kérelmének adatait, továbbá az  adózás rendjéről szóló 2003.  évi XCII.  törvény (a  továbbiakban: 
Art.) 54.  § (1)  bekezdés a)  pontja alapján a  jövedékiadó-visszatérítéssel kapcsolatos, az  agrárpolitikáért felelős 
miniszter a  szőlő- és gyümölcsös ültetvények műveléséhez nyújtott mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) 
támogatásról szóló rendeletében meghatározott adatokat a  jövedékiadó-visszatérítési igény elbírálását követő 
5  napon belül továbbítja a  mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv részére. Az  állami adó- és 
vámhatóság a szőlő- és gyümölcsös ültetvények műveléséhez nyújtott mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) 
támogatási kérelem adatainak a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv részére történő továbbításáról 
5 napon belül értesíti a mezőgazdasági termelőt.

 (7) Az adó-visszaigényléssel érintett termőföldterület, erdő, halastó nagyságát – a  kerekítés általános szabályainak 
megfelelően – hektárban, két tizedesjegy pontossággal kell meghatározni.

37. A magánfőzőtől és a bérfőzetőtől megvásárolt párlat utáni adó-visszaigénylés

80. § (1) Az adóraktár engedélyese a  magánfőzőtől megvásárolt párlat utáni adó-visszaigénylést – a  63.  § rendelkezésétől 
eltérően – az alábbi okmányok birtokában érvényesítheti:
a) a párlat magánfőzőtől történt felvásárlásáról kiállított adásvételi szerződés,
b) a párlatról kiállított párlat adójegy és
c) az adózott párlat felhasználását igazoló, 16. § szerinti okmány.

 (2) Az adóraktár engedélyese adózott párlat bérfőzetőtől történt felvásárlása esetén megvásárolt párlat utáni 
adó-visszaigénylést – a 63. § rendelkezésétől eltérően – az alábbi okmányok birtokában érvényesítheti:
a) a párlat bérfőzetőtől történt felvásárlásáról kiállított adásvételi szerződés,
b) a párlat származási igazolása és
c) az adózott párlat felhasználását igazoló, 16. § szerinti okmány.
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VIII. FEJEZET 
ELLENŐRZÉS, JOGKÖVETKEZMÉNYEK

38. Ellenőrzés

81. § (1) Az állami adó- és vámhatóság a Jöt.-ben és e rendeletben foglalt szabályok betartását jövedéki ellenőrzés keretében 
az Art. adatok gyűjtését célzó ellenőrzés szabályainak alkalmazásával ellenőrzi.

 (2) Az ellenőrzött személy az ellenőrzés során az ellenőrzést végzővel együttműködésre köteles.

82. § (1) A határozattal elrendelt, folyamatos jelenléttel és vizsgálattal történő ellenőrzés esetén az  ellenőrzött 
együttműködési kötelezettsége keretében ellenszolgáltatás nélkül gondoskodik
a) a hatóság ellenőrzéssel megbízott képviselője részére az  ellenőrzött telephely területén megfelelő 

irodahelyiség és pihenőszoba rendelkezésre bocsátásáról, világításáról, takarításáról, szükség esetén 
fűtéséről, és

b) az állami adó- és vámhatóság által telepített technikai eszköz biztonságos tárolásáról, valamint 
az üzemeltetéséhez szükséges feltételek biztosításáról.

 (2) Az engedély iránti kérelemben megadott felhasználási arányszám vagy a 2. § (3) bekezdés d) pontja szerinti adatok 
próbagyártással vagy szakértői vizsgálattal történő ellenőrzése üzemi körülmények között, a technológiai leírásban 
foglaltak szerint történik.

 (3) A technikai eszköz felszerelésével folyamatos vizsgálatot lehetővé tevő, a Jöt. 96. § (5) bekezdése szerint elrendelt 
ellenőrzéshez az ellenőrzött személy által kiépített technikai eszköz is alkalmazható, ha az ellenőrzött személy
a) hozzájárult a  technikai eszköz állami adó- és vámhatóság által történő alkalmazásához és hozzáféréséhez, 

valamint technikai eszköz üzemeltetési és mentési naplóinak állami adó- és vámhatóság kérésére és részére 
történő átadásához,

b) vállalja, hogy a technikai eszközön a folyamatos kommunikációt megszakító előre tervezett módosítás esetén 
legkésőbb a  módosítást megelőző harmadik munkanapon, a  folyamatos kommunikációt megszakító előre 
nem tervezhető eseményekről pedig az  esemény bekövetkezését követően haladéktalanul tájékoztatja 
az állami adó- és vámhatóságot.

 (4) A Jöt. 96. § (10) bekezdése szerinti egyszerűsített jegyzőkönyv tartalmazza az ellenőrzés helyét és időpontját, az ügy 
tárgyát és az ügyiratszámot, az eljáró szerv megnevezését, az ellenőrzött nevét, engedélyszámát vagy adóazonosító 
jelét vagy adószámát, az  eljárás során közreműködő nevét, adóazonosító jelét vagy adószámát és eljárásjogi 
helyzetét, a jogokra és kötelezettségekre való figyelmeztetés megtörténtét, a vizsgált kötelezettségek rövid leírását, 
az  ellenőrzés megállapítását, az  eljáró ügyintéző nevét és aláírását, az  eljáró szerv bélyegzőlenyomatát, valamint 
az eljárási cselekményben érintett személy aláírását.

83. § (1) A 14. § szerinti készletfelvétel ellenőrzése történhet tételes vagy egyszerűsített eljárásban. Az egyszerűsített eljárás 
lehet szúrópróbaszerű vagy adminisztratív.

 (2) Az ellenőrzést a készletfelvétel céljából adott készletbevallás adatainak alapulvételével kell elvégezni.
 (3) A  tételes ellenőrzés külső és belső termékvizsgálatból áll. A  külső termékvizsgálat a  termékek darabszámának, 

azonosságának megállapításából, továbbá az  alkalmazott azonossági jelek vizsgálatából áll. A  belső 
termékvizsgálat kiterjed a  termék minőségének, mennyiségének, megnevezésének, KN-kódjának, származási 
helyének ellenőrzésére, továbbá azoknak az  adatoknak, okmányoknak és iratoknak a  megvizsgálására, amelyek 
a készletfelvételhez és az adóbevalláshoz szükségesek.

 (4) Az egyszerűsített ellenőrzés lehet:
a) szúrópróbaszerű, amely teljes körű külső termékvizsgálatból és a kiválasztott jövedéki termékekre kiterjedő 

tételes ellenőrzésből, vagy
b) adminisztratív, amely a vezetni rendelt nyilvántartás és a készletbevallás vizsgálatából
áll.

 (5) Amennyiben az  egyszerűsített ellenőrzés alkalmazása során a  készletbevallás és a  vezetni rendelt nyilvántartás 
adatai között bármilyen eltérés tapasztalható, tételes ellenőrzést kell tartani.

 (6) Az  ellenőrzés tényét és módját, annak eredményét – így különösen a  termékvizsgálat alá vont termékek 
mennyiségét, azonosító adatát és a  vizsgálatot végző megállapításait – a  készletfelvételi jegyzőkönyvbe be kell 
jegyezni.
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84. § (1) Az állami adó- és vámhatóság a  Jöt. 117.  §-a szerinti, a  mezőgazdaságban felhasznált gázolaj utáni 
adó-visszaigénylési jogosultságot az ellenőrzési és kockázatelemzési tevékenysége keretében
a) a Jöt. 117. § (1) bekezdés a) pontja szerinti mezőgazdasági termelő vonatkozásában a mezőgazdasági munka 

elvégzését illetően a  megművelt termőföld helyrajzi száma alapján a  területileg illetékes mezőgazdasági 
igazgatási szervként eljáró megyei kormányhivatal (a továbbiakban: mezőgazdasági igazgatási szerv),

b) a Jöt. 117. § (1) bekezdés b) pontja szerinti mezőgazdasági termelő vonatkozásában a felújított erdő erdészeti 
azonosítója alapján a  visszaigénylés alapjául szolgáló tevékenység elvégzése szerinti év június 30-i vagy 
december 31-i nyilvántartási állapota alapján az erdőfelújítási kötelezettség alatt álló erdő nagyságát, az erdő 
felújítására vagy az  erdő felújításának befejezésére megállapított határidő betartását, a  használó személyét 
illetően a területileg illetékes erdészeti hatóságként eljáró megyei kormányhivatal (a továbbiakban: erdészeti 
hatóság),

c) a Jöt. 117.  § (1)  bekezdés c)  pontja szerinti mezőgazdasági termelő vonatkozásában a  halastóra kiadott 
– a  halastó területi adatait is tartalmazó – vízjogi üzemeltetési engedély meglétét és a  halgazdálkodási 
tevékenység folytatását illetően a  halastó vízjogi üzemeltetési engedélyét kibocsátó, területileg illetékes 
vízügyi hatóság (a továbbiakban: vízügyi hatóság)

által a  munkaműveletek elvégzésének igazolásául – az  állami adó- és vámhatóság elektronikus úton megküldött 
megkeresésére – rendelkezésre bocsátott információk alapján vizsgálja.

 (2) A mezőgazdasági igazgatási szerv és a  vízügyi hatóság a  mezőgazdasági munka elvégzésének igazolása céljából 
a  mezőgazdaságilag meg nem munkált termőföldterületekről, halastóterületekről nyilvántartást vezet, amely 
nyilvántartásból szolgáltatja az  (1)  bekezdés a) és c)  pontja szerinti információkat az  állami adó- és vámhatóság 
részére. Amennyiben a  nyilvántartás nem tartalmazza az  állami adó- és vámhatóság megkeresésével érintett 
termőföldterületet vagy annak egy részét, úgy a nyilvántartásban nem szereplő termőföldterületet a  jövedékiadó-
visszatérítés szempontjából megmunkáltnak kell tekinteni, kivéve, ha ennek ellenkezője hitelt érdemlően a hatóság 
tudomására jutott.

 (3) A mezőgazdasági igazgatási szerv a  meg nem munkált termőföldterületek nyilvántartását a  Magyar Agrár-, 
Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara (a  továbbiakban: NAK) által is szolgáltatott adatok alapján vezeti. 
A  nyilvántartás vezetéséhez szükséges helyszíni ellenőrzéseket a  mezőgazdasági igazgatási szerv szükség esetén 
a NAK bevonásával végzi. A NAK a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara által működtetett 
falugazdász-hálózat igazgatási és egyéb feladatainak a  meghatározásáról szóló 525/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 
3.  § (1)  bekezdésének d)  pontja szerint, az  agrárigazgatási hatósági feladatai körében eljáró falugazdász-hálózat 
útján működik közre a  meg nem munkált termőföldterületek felmérésében, ennek keretében a  mezőgazdasági 
igazgatási szerv megkeresése nyomán helyszíni szemle jegyzőkönyvet készít, amelyet a  megkeresés beérkezését 
követő 7 napon belül elektronikusan, térítésmentesen átad a mezőgazdasági igazgatási szervnek.

 (4) Az állami adó- és vámhatóság a  jövedékiadó-visszatérítésre vonatkozó igényjogosultság megállapítása érdekében 
a  (2)  bekezdés szerinti megmunkált termőföldterület nagyságát és a  Jöt. 117.  § (1)  bekezdés a)  pontja szerinti 
mezőgazdasági termelő tekintetében a  jogszerű földhasználat tényét a  TakarNet Földhivatali Információs 
Rendszerben szereplő adatok alapján ellenőrizheti.

 (5) A jövedékiadó-visszatérítésre vonatkozó igényjogosultság (1)–(4)  bekezdések szerinti ellenőrzése a  mező- és 
erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti 
szabályokról szóló 2013.  évi CCXII.  törvény 99.  § (5)  bekezdés a)  pontja szerint hatóság megkeresésére történő, 
hivatalból indított eljárásnak minősül.

 (6) Az állami adó- és vámhatóság (1) bekezdés szerinti megkeresésére a mezőgazdasági igazgatási szerv, az erdészeti 
hatóság és a vízügyi hatóság a megkeresés beérkezését követő 10 napon belül hatósági bizonyítvány elektronikus 
úton történő megküldésével adatot szolgáltat az állami adó- és vámhatóság részére.

39. Gyorsított eljárás lefolytatása

85. § (1) A jövedéki bírság a Jöt. 100. § (4) bekezdése szerinti gyorsított eljárásban történő kiszabása feltételeinek megléte 
esetén, ha az  ellenőrzést végző a  gyorsított eljárás lefolytatása mellett dönt, ezt közli a  jogsértő természetes 
személlyel, egyúttal tájékoztatja a gyorsított eljárás lefolytatásának törvényi feltételeiről és a jogkövetkezményekről.

 (2) A jogsértő személy a gyorsított eljárás lefolytatása és annak jogkövetkezményei tudomásul vételét külön nyilatkozat 
aláírásával ismeri el.

 (3) A jogsértő személy beleegyező nyilatkozata esetén az ellenőrzést végző a felvett jegyzőkönyv alapján a helyszínen 
határozatot hoz.
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 (4) A határozat eredeti példányát és a  kiszabott bírság megfizetésének tényét igazoló nyugtát a  jogsértő személy 
részére igazoltan át kell adni. Az  átadott nyugta tartalmazza a  határozatot hozó szerv megnevezését, a  jövedéki 
bírság kiszabásáról rendelkező határozat számát, a  jogsértő személy nevét és adóazonosító számát, annak 
hiányában a  személyazonosító igazolvány (útlevél) számát, az  államháztartási számla számlaszámát és a  kiszabott 
jövedéki bírság összegét.

40. Lefoglalás, elkobzás

86. § (1) Lefoglalásnál – a gyorsított eljárás és az elháríthatatlan akadály kivételével – hatósági tanút kell alkalmazni.
 (2) Ha hatósági tanú alkalmazására nem kerül sor, az indokot a felvett jegyzőkönyvben kell feltüntetni.
 (3) Az állami adó- és vámhatóság a lefoglalt dolgot a jövedéki eljárás lefolytatása során történő azonosításra alkalmas 

módon azonosító jellel, jelzéssel látja el.
 (4) Ha a  borászati hatóság a  tevékenysége során bevizsgált termékről megállapítja, hogy az  a  borászati szakmai 

szabályoktól eltérően került előállításra vagy kezelésre, és minőségvédelmi bírság kiszabásának nincs helye, erről 
értesíti az állami adó- és vámhatóságot és részére átadja a minőségvizsgálat eredményét.

87. § (1) A lefoglalásról készített jegyzőkönyv tartalmazza
a) a lefoglalt termék mennyiségét,
b) a lefoglalt termék értékét,
c) az alkalmazott azonosítójel, jelzés leírását,
d) a lefoglalt termékkel kapcsolatos intézkedéseket, így a tárolás helyét, módját,
e) a lefoglalt termék átadás-átvételének elismerését, továbbá minden olyan körülményt, amelynek az  eljárás 

további lefolytatása során jelentősége lehet és
f ) a lefoglalást elszenvedő panaszjogára való felhívást.

 (2) A lefoglalt termék értékeként a  termékre vonatkozóan kötött jogügylet igazolásául szolgáló okiraton feltüntetett 
érték, ennek hiányában a  lefoglalást elszenvedő által adott értéknyilatkozat adata vehető figyelembe. Ha 
a  lefoglalást elszenvedő nem ad értéknyilatkozatot vagy az  általa adott értéknyilatkozat a  piaci árakra tekintettel 
nem fogadható el, a lefoglalt termék értékét az állami adó- és vámhatóság becsléssel állapítja meg.

 (3) A jegyzőkönyv lefoglalást elszenvedő által történő aláírásának megtagadása a  lefoglalásnak nem akadálya, de 
az aláírás megtagadását a jegyzőkönyvben fel kell tüntetni.

 (4) A jegyzőkönyv egyik példánya a hatóság, másik példánya a lefoglalást elszenvedő példánya.

88. § (1) Az állami adó- és vámhatóság a lefoglalt dolgot annak tárolására alkalmas és jogosult raktárba szállítja.
 (2) Ha az  (1)  bekezdés szerinti elszállításnak akadálya van, az  állami adó- és vámhatóság a  lefoglalás helyén 

gondoskodik a  biztonságos megőrzésről, valamint a  használatot és az  elidegenítést megtiltja és a  szabályok 
betartásának ellenőrzése érdekében a  lefoglalt dolgot vagy annak csomagolását, tárolótartályát, tárolóhelyiségét 
hatósági zárral látja el.

 (3) Ha a  (2)  bekezdés szerinti esetben a  lefoglalt dolog értéke az  5 millió forintot meghaladja, az  állami adó- 
és vámhatóság gondoskodik az  őrzésről, egyéb esetben az  ügy összes körülményére figyelemmel dönt 
a vagyonvédelem módjáról.

89. §  Az állami adó- és vámhatóság a  kiadni rendelt lefoglalt dolgot akkor adhatja ki, ha az  átvételre jogosult személy 
a  tárolási költségekről rendelkező végzés szerinti fizetési kötelezettségének eleget tett. A  megfizetett tárolási 
költség összegéről az állami adó- és vámhatóság nyugtát állít ki és ad át a megfizető személynek.

90. § (1) Az állami adó- és vámhatóság által alkalmazott megsemmisítés költségét az állam viseli.
 (2) A jövedéki termék megsemmisítése, felhasználása, ha az a tevékenységet végző részére anyagi haszonnal jár, csak 

a  piaci árviszonyokra tekintettel megállapított ellenszolgáltatás ellenében, szerződés alapján történhet. Az  így 
keletkező bevételt az állami adó- és vámhatóság értékesítések árbevétele számláján kell elszámolni.

91. § (1) A Jöt. 102. § (6) bekezdése és 103. § (5) bekezdés c) pontja szerinti értékesítést az állami adó- és vámhatóság az Art. 
ingóárverésre vonatkozó szabályai szerint végzi.

 (2) Az elkobzott dolog értékesítésből befolyt összegből elsődlegesen az  értékesítéssel kapcsolatos költségeket, 
majd a  lefoglalt dolog tárolásával, őrzésével, szállításával kapcsolatos költségtartozást és a  szakértői vizsgálat 
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díjtartozását, ezt követően az  adótartozást kell kiegyenlíteni, végül a  fennmaradó összeget az  állami adó- és 
vámhatóság értékesítések árbevétele számláján kell elszámolni.

 (3) A kiadni rendelt, de át nem vett lefoglalt dolog értékesítéséből befolyt ellenértékből az  értékesítési, valamint 
a  lefoglalás megszüntetéséről rendelkező végzés közlésének napját követő nap és az  értékesítés napja közötti 
időtartamra eső tárolási költség levonását követően fennmaradt összeg adható ki az átvételre jogosult személynek.

 (4) Az állami adó- és vámhatóság a  (2)  bekezdés szerinti elszámolásról rendelkező döntés közlésével tájékoztatja 
az átvételre jogosult személyt az átadható összegről, az átvétel pontos helyéről, valamint a jogkövetkezményekről.

 (5) Ha a  Jöt. 102.  § (7)  bekezdésében meghatározott határidő eredménytelenül telik el, a  befolyt ellenértéket 
a (2) bekezdés rendelkezései szerint kell elszámolni, és az ott meghatározott költségek és köztartozások levonását 
követően fennmaradt összeg adható át a  magyar állam számára. A  Jöt. szerint kiadni rendelt, de nem a  jövedéki 
jogsértést elkövető személy tulajdonát képező lefoglalt eszköz értékesítéséből befolyt ellenértékből a  jövedéki 
adó-, bírság- és pótléktartozás összege nem vonható le, ha az eszköz tulajdonosának nem volt tudomása az eszköz 
jogellenes használatáról, vagy akarata ellenére használták az eszközt a jogsértés során.

92. §  A lefoglalt termékről az állami adó- és vámhatóság által vezetett nyilvántartás tartalmazza
a) az ügyfél nevét, adatait, székhelye (lakhelye) pontos címét;
b) a lefoglalt termék megnevezését, mennyiségét, értékét;
c) a lefoglalás időpontját, helyét;
d) a lefoglalt termék őrzési helyét, az azonosításához szükséges adatokat;
e) a lefoglalás megszüntetését elrendelő végzés számát, keltét;
f ) a termék kiadásának időpontját, ennek hiányában a részére kifizetett összeget;
g) az elkobzást elrendelő jogerős döntés számát, keltét;
h) a megsemmisítés időpontját, helyét, módját;
i) a megsemmisítés módját, az állami adó- és vámhatóság jelenlétében történt megsemmisítés esetén helyét, 

idejét;
j) az értékesítésre történő átadás időpontját, helyét, az értékesítéssel megbízott adatait;
k) az értékesítés időpontját, adatait;
l) a lefoglalt termékkel kapcsolatban felmerült költséget, bevételt és annak rendezettségét.

93. § (1) Az elkobzott energiatermék és az energiatermékből vett, állami adó- és vámhatóság által tárolt és megsemmisítésre 
váró minta a Jöt. 103. § (6) bekezdése szerinti átadását az állami adó- és vámhatóság felügyelete mellett, hatósági 
tanú jelenlétében kell elvégezni és az átadás-átvételről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek tartalmaznia kell
a) az elkobzást vagy mintavételt elrendelő döntés(ek) számát;
b) az átadott-átvett energiatermék pontos megnevezését, mennyiségét, azonosító adatait, a  lefoglalt vagy 

mintavétel tárgyát képező dologgal való azonosságának megállapítását, az átadás módját;
c) a felmerült költséget.

 (2) A Jöt. 103.  § (6)  bekezdés b)  pontja szerinti elszámolás módját az  állami adó- és vámhatóság vezetője egyedileg 
határozza meg, a Jöt. 103. § (6) bekezdés b) pont bb) alpontja szerinti esetben belső rendelkezésben szabályozza.

IX. FEJEZET 
BÉRFŐZÉS, MAGÁNFŐZÉS

41. Bérfőzés

94. § (1) A bérfőzető a gyümölcs, gyümölcsből származó alapanyag (együtt: gyümölcscefre) adóraktárnak történő átadásakor 
nyilatkozik annak fajtájáról és mennyiségéről. A nyilatkozat hiányában vagy ha a nyilatkozat nyilvánvalóan valótlan 
tartalmú, az adóraktár felelős üzemvezetője állapítja meg a gyümölcscefre fajtáját, mennyiségét.

 (2) A gyümölcscefre lepárlását megelőzően a bérfőzető nyilatkozik arról, hogy
a) a kierjedt gyümölcscefre nem tartalmaz hozzáadott mesterséges vagy természetes eredetű cukorból, 

izocukorból vagy mézből származó alkoholt,
b) a bérfőzető vagy háztartásának tagja rendelkezik gyümölcstermő területtel (gyümölcsössel, gyümölcsfával), 

és
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c) sem a  bérfőzető, sem a  vele egy háztartásban élők nem állítottak elő tárgyévben magánfőzés keretében 
párlatot.

 (3) A (2) bekezdésben meghatározott nyilatkozat hiányában a gyümölcscefre bérfőzés keretében nem főzhető le.
 (4) A bérfőzető a bérfőzött párlat átvételét megelőzően nyilatkozik az adóraktárnak

a) arról, hogy háztartásának tagjai a  tárgyévben az  átvétel időpontjáig milyen mennyiségű kedvezményes 
adómértékű párlatot vettek át és

b) a Jöt. 140. § (5) bekezdés b) pontja szerinti adatról.

95. § (1) A bérfőzött párlat csak emberi fogyasztásra alkalmas minőségben adható ki a bérfőzetőnek. Ha a bérfőzött párlat 
emberi fogyasztásra alkalmatlan és a minőségének javítására irányuló eljárás nem vezet eredményre, a párlat csak 
alkoholtermék előállítását végző adóraktárnak adható fel vagy át.

 (2) Nem adható ki a bérfőzött párlat kedvezményes adómértékkel, ha a bérfőzető
a) a 112. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozattételt elmulasztja, vagy
b) a tárgyévben kedvezményes adómértékkel lefőzethető mennyiséget túllépte.

 (3) A bérfőzött párlat származási igazolás adattartalmát az  1.  melléklet IV. rész 6.  pontja tartalmazza. Származási 
igazolásnak minősül az  olyan kereskedelmi okmány is, amely az  1.  melléklet IV. rész 6.  pontja szerinti adatokat 
az állami adó- és vámhatóság által rendszeresített nyomtatvány rovatszámozásának megfelelő számmal azonosítva 
tartalmazza.

 (4) A származási igazolás csak akkor fogadható el a  párlat eredetének igazolására, ha a  párlat fajtája azonosítható és 
a  származási igazoláson feltüntetett tényleges alkoholtartalomhoz képest fahordóban tárolás esetén évenként 2, 
legfeljebb azonban 7 egész foknál, egyéb edényben tárolás esetén évenként 1, legfeljebb azonban 3 egész foknál 
nagyobb eltérés nincs.

 (5) A bérfőzött párlat és a származási igazolás átvételét a bérfőzető a párlat átvételekor igazolja.
 (6) A bérfőzető által értékesített bérfőzött párlat származási igazolását az  adóraktárnak történő értékesítés esetén 

az  adóraktár engedélyese részére át kell adni. Ha a  bérfőzető nem tudja a  bérfőzött párlat teljes mennyiségét 
egy adóraktárnak értékesíteni, a  származási igazolás visszaadása mellett kérheti azonos összmennyiségre több 
származási igazolvány kiadását. Az  adóraktár engedélyesének a  bérfőzető által visszaadott származási igazolást 
érvénytelenítenie kell és elévülési időn belül meg kell azt őriznie. Az  újonnan kiadott származási igazolásokon 
az eredeti származási igazolás számát is fel kell tüntetni.

 (7) A bérfőzetőnek a bérfőzött párlat birtokban tartásáig kell megőriznie a bérfőzött párlat származási igazolást.

96. § (1) A kizárólag bérfőzést végző adóraktár a  bérfőzésről az  1.  melléklet IV. része szerinti adattartalmú nyilvántartást 
vezet bérfőzetőnként és bérfőzésenként az  állami adó- és vámhatóság által rendszeresített, az  előállítási 
költség megtérítése ellenében rendelkezésre bocsátott nyomtatványon vagy elektronikusan, és a  nyilvántartás 
mellékletben megjelölt adatait küldi meg az állami adó- és vámhatóságnak.

 (2) A kizárólag bérfőzést végző adóraktár az állami adó- és vámhatóság felé évente legalább egyszer, az állami adó- és 
vámhatósággal előzetesen egyeztetett időpontban számol el.

 (3) Az állami adó- és vámhatóság az  adóraktár engedélyesével egyeztetett időpontban résztermelés költségmentes 
megállapítását végezheti el évi egyszeri alkalomnál gyakrabban is.

 (4) Az adóraktár engedélyese a bérfőzetőktől szabadforgalomból adózottan felvásárolt párlatot az adózatlan bérfőzött 
párlattól elkülönítetten, egyértelműen beazonosítható jelzéssel ellátva köteles tárolni.

42. Magánfőzés

97. § (1) A párlat adójegy a  17.  melléklet szerinti adattartalmú, az  állami adó- és vámhatóság által rendszeresített 
nyomtatványon igényelhető.

 (2) A Jöt. 143. § (8) bekezdése szerinti esetben a javasolt megsemmisítési időpontot legalább 3 munkanappal előre kell 
bejelenteni, megadva
a) a bejelentő

aa) nevét,
ab) adóazonosító jelét,
ac) postai, telefonos vagy elektronikus elérhetőségét,

b) a megsemmisítendő párlat mennyiségét literben, és
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c) a megsemmisítés javasolt
ca) helyszínét,
cb) módját,
cc) időpontját naptári nap, óra, perc pontossággal.

 (3) A Jöt. 143.  § (8)  bekezdése szerinti esetben a  bejelentő által javasolt megsemmisítés csak az  állami adó- és 
vámhatóság – tervezett megsemmisítési időpontig történt – kifejezett hozzájárulása esetén kezdhető meg. 
A  megsemmisítés az  állami adó- és vámhatóság részvételének hiányában az  állami adó- és vámhatóság erre 
vonatkozó kifejezett hozzájárulása esetén végezhető el.

X. FEJEZET 
KISÜZEMI BORTERMELÉS, DENATURÁLÁS

43. Kisüzemi bortermelői feltételeknek megfelelés

98. §  A kisüzemi bortermelői feltételeknek megfelelő egyszerűsített adóraktár engedélyese az  állami adó- és 
vámhatóság által rendszeresített nyomtatványon nyilatkozhat az  állami adó- és vámhatóságnak, ha mentesülni 
kíván az egyszerűsített adóraktári követelmények alól, a nyilatkozatban megjelölve, hogy milyen időponttól kíván 
élni mentesülési jogával. A nyilatkozatban megjelölt időpont nem lehet a nyilatkozat megtételét követő 8. napnál 
korábbi.

44. Denaturálás

99. § (1) A teljes vagy részleges denaturálásról készített jegyzőkönyv egy példánya az  adóraktár engedélyes 
nyilvántartásának mellékletét képezi.

 (2) A jegyzőkönyv tartalmazza
a) a denaturálni kívánt termék mennyiségét (liter vagy kilogramm) és tényleges alkoholtartalmát 

(alkoholtermék esetén hektoliterfokban);
b) a denaturáláshoz felhasznált anyagok megnevezését és mennyiségét (liter, kilogramm), részleges denaturálás 

esetén a denaturálószer típusát is megjelölve;
c) a denaturált termék mennyiségét (liter vagy kilogramm) és tényleges alkoholtartalmát.

 (3) A denaturált termék felhasználói engedélyes vagy nyilvántartásba vett felhasználó részére történő értékesítésekor 
a mennyiséget literben és kilogrammban is fel kell tüntetni a kiállított bizonylaton.

100. § (1) A részleges denaturáláshoz – a  Jöt. 133. § (2) bekezdésében foglalt eltéréssel – az etil-alkoholt tartalmazó termék 
egy hektoliter 100 térfogatszázalékos etil-alkohol tartalmára számítva
a) – 3303 00 10-3303 00 90, 3307 10 00-3307 90 00 KN-kódú termék gyártásához készülő, illat- vagy 

aromás anyagot tartalmazó, 20%-ot meghaladó tényleges alkoholtartalmú alkoholos folyadék 
előállításához – legalább
aa) 1 liter izo-propil-alkoholt és 1 gramm denatónium benzoátot (AA típusú részleges denaturálószer), 

vagy
ab) 78 gramm terc-butil alkoholt és 1 gramm denatónium benzoátot (AB típusú részleges 

denaturálószer),
b) – 3306 10 00 és 3306 90 00 KN-kódú termék gyártásához készülő, száj- vagy fogápolási célú, 5%-ot 

meghaladó tényleges alkoholtartalmú alkoholos folyadék előállításához – legalább
ba) 1 liter izo-propil-alkoholt (BA típusú részleges denaturálószer), vagy
bb) 78 gramm terc-butil alkoholt (BB típusú részleges denaturálószer),

c) – kizárólag etil-acetát gyártásához – legalább 3 tömegszázalék etil-acetátot (C típusú részleges 
denaturálószer),

d) – kizárólag acetoklór gyártásához – legalább 3 tömegszázalék xilolt (D típusú részleges denaturálószer),
e) – bioetanol előállításához –,

ea) legalább 1 tömegszázalék etil-tercier-butil-étert (EA típusú részleges denaturálószer),
eb) ha a bioetanol az E85 előállításához kerül felhasználásra, legalább 2 tömegszázalék izo-butilalkoholt 

(EB típusú részleges denaturálószer),
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ec) ha a  fogadó tagállam vonatkozó szabályozása a  bioetanol előállításához az  ea)–eb)  alpontokban 
foglalttól eltérő denaturálási eljárást határoz meg, az állami adó- és vámhatóság által engedélyezett 
eljárás,

f ) – az  a)–e)  pontbelitől eltérő célra – legalább 0,79 gramm denatónium benzoátot (F típusú részleges 
denaturálószer,

g) – az a)–e) pontbelitől eltérő célra – legalább 0,36 liter dietilftalátot (G típusú részleges denaturálószer),
h) – az a)–e) pontbelitől eltérő célra – legalább 0,5 liter metil-etil-ketont (H típusú részleges denaturálószer),
i) – az  a)–e)  pontbelitől eltérő célra – legalább 2 tömegszázalék izo-propil-alkoholt, 1 tömegszázalék tercier-

butil-alkoholt és 0,001 tömegszázalék denatónium benzoátot (I típusú részleges denaturálószer)
kell alkalmazni.

 (2) Az adóraktár által a  részlegesen denaturált termék feladása, értékesítése esetén kiállított bizonylat tartalmazza 
a  részlegesen denaturált termék mennyiségét (literben és kilogrammban) és tényleges alkoholtartalmát, 
a  felhasznált denaturálószer megnevezését és a  denaturálás során hozzákevert mennyiségét grammban vagy 
literben.

101. § (1) A bioetanolt előállító, valamint a  2207 10 00 KN-kódú, legalább 99 térfogatszázalék etil-alkohol-tartalmú 
víztelenített alkoholterméket beszerző adóraktár engedélyesének abban az esetben, ha a bioetanol előállításához 
nem kizárólag olyan alkoholterméket használ, amelyet az  Európai Unió valamely tagállamában termelt 
alapanyagból állítottak elő vagy ha a bioetanol nem minősül fenntartható módon előállítottnak, a bioetanolt olyan 
módon kell nyilvántartania, hogy az összesen előállított mennyiséget a felhasznált alapanyag és a fenntarthatósági 
követelmények szempontjából
a) az Európai Unió területén előállított alapanyagból gyártott és a  fenntartható bioüzemanyag termelés 

követelményeiről és igazolásáról szóló Korm. rendelet szerinti fenntarthatósági igazolással (a továbbiakban: 
fenntarthatósági igazolás) rendelkező, és

b) ettől eltérő termék
bontásban kell szerepeltetnie, elkülönített tárolást azonban nem kell alkalmaznia.

 (2) Az adóraktár engedélyese a  bioetanol célra előállított 2207 10 00 KN-kódú, legalább 99 térfogatszázalék 
etil-alkohol-tartalmú alkoholtermék gyártásához felhasznált alapanyag fajtájáról és az  Európai Unió területén 
történt előállításáról alkoholtermék- és bioetanol-szállítmányonként nyilatkozatot állít ki az  E85 terméket előállító 
adóraktár engedélyese számára, és azt, valamint a fenntarthatósági igazolást, továbbá – bioetanol szállítása esetén – 
az alkoholtermék denaturálásáról felvett jegyzőkönyv másolatát átadja a beszerző adóraktár engedélyese részére.

 (3) Az adóraktár engedélyese a bioetanol célra előállított 2207 10 00 KN-kódú, legalább 99 térfogatszázalék etil-alkohol-
tartalmú alkoholtermék gyártásához felhasznált alapanyag mennyiségét és fajtáját – az  alapanyag termelésének 
(előállításának) helye (ország) szerinti bontásban – nyilvántartja.

102. § (1) Az E85 adómértékének megállapításához szükséges okmányok:
a) a bioetanol gyártásához felhasznált 2207 10 00 KN-kódú, legalább 99 térfogatszázalék etil-alkohol-tartalmú 

alkoholtermék alapanyagának mezőgazdasági eredetéről és az Európai Unió területén történt előállításáról
aa) belföldről beszerzett alkoholtermékre és bioetanolra a  feladó adóraktár (2)  bekezdés szerinti 

nyilatkozata,
ab) az  adóraktárban előállított alkoholtermék esetében az  adóraktár (2)  bekezdése szerinti adatot 

tartalmazó nyilvántartása,
ac) egyéb esetben a bioetanol vagy az E85 gyártójának nyilatkozata;

b) a 2207 10 00 KN-kódú, legalább 99 térfogatszázalék etil-alkohol-tartalmú alkoholtermék bioetanol 
előállításához felhasználás céljából történő denaturálásáról a  denaturálásról készített jegyzőkönyv vagy 
annak másolata, – ha a denaturálást nem belföldön végezték – a tagállam vagy a harmadik ország illetékes 
hatósága (szerve) által a  denaturálásról készített, a  (2)  bekezdése szerinti adatokat tartalmazó jegyzőkönyv 
eredeti példánya vagy annak hiteles másolata;

c) az E85 gyártmánylapja, vagy az  E85 minőségi bizonyítványa, vagy az  EN ISO/IEC 17025 szerint akkreditált 
laboratórium vagy az  E85 előállítását végző, ISO 9001 minőségirányítási rendszerrel rendelkező gyártó 
laboratóriuma által kiállított olyan igazolás, amelyből megállapítható az  E85-ben lévő bioetanol 
térfogatszázalékban vagy a külön jogszabály szerint meghatározott energiatartalom százalékában kifejezett 
aránya és a bekevert bioetanol 15 °C hőmérséklethez tartozó sűrűsége és térfogata;

d) az E85 fenntarthatósági igazolása.
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 (2) Az E85-öt szabadforgalomba bocsátó adóraktár engedélyese a  Jöt. 94.  § (2)  bekezdése szerinti nyilatkozatot 
adóbevallásában teszi meg.

103. §  Az adóraktár engedélyese, a  jövedéki engedélyes kereskedő, a bejegyzett kereskedő, az  importáló és az exportáló 
E85 szállítása során alkalmazott vagy az értékesítésekor kiállított bizonylaton feltünteti az E85 térfogatszázalékban 
kifejezett bioetanol tartalmát.

XI. FEJEZET 
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

45. Hatályba léptető rendelkezések

104. § (1) Ez a rendelet – a (2)–(3) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) Az 1–44. és a 47. alcím, valamint az 1–21. melléklet 2017. április 1-jén lép hatályba.
 (3) A 118. § (1) bekezdés i) pontja 2017. augusztus 1-jén lép hatályba.

46. Átmeneti rendelkezések

105. §  2017. március 31-ét követően az  elektronikus átvételi elismervényen kiegészítő adatként fel kell tüntetni, ha 
a dohánygyártmányra adójegy van felhelyezve.

106. § (1) Ha a  2017. március 31-én hatályos kötelező érvényű vámtarifabesorolás alapján nem egyértelmű a  termék 
2017. április 1-jétől irányadó adójogi besorolása és a 2017. március 31-én végzettel azonos tevékenység végzéséhez 
a jogszabály 2017. április 1-jétől kötelező érvényű KN-kód besorolás meglétét írja elő feltételként, a tevékenységet 
végző 2017. március 31-ig köteles az  állami adó- és vámhatóságnál kötelező érvényű KN-kód besorolás iránti 
kérelmet előterjeszteni, amelyről az  állami adó- és vámhatóság költségmentesen döntést hoz és a  kérelemről 
történő döntésig a tevékenység a kötelező érvényű vámtarifabesorolás birtokában folytatható.

 (2) Ha a  2017. március 31-én hatályos kötelező érvényű vámtarifabesorolás alapján egyértelmű a  termék 
2017. április 1-jétől irányadó adójogi besorolása és a 2017. március 31-én végzettel azonos tevékenység végzéséhez 
2017. április 1-jétől kötelező érvényű KN-kód besorolás nyújtható be, akkor a  tevékenység a  kötelező érvényű 
vámtarifabesorolás birtokában is végezhető.

107. §  A gazdálkodó a  2017. április 1-jét megelőzően a  jövedéki termékek veszteségnormáiról szóló 43/1997. (XII. 30.) 
PM  rendelet 1.  § (3)  bekezdése szerint engedélyezett veszteségelszámolást 2017. március 31-ét követően is 
alkalmazhatja.

108. § (1) A Jöt. 150.  § (5)  bekezdésének alkalmazása esetén vagy a  2017. március 31-ét követő bármely engedélyezési, 
nyilvántartásba vételi eljárás során a kérelmező kérheti a 2017. április 1-jét megelőzően hatályos szabályok szerinti 
engedélyezési vagy nyilvántartásba vételi eljárás során papír alapon az  állami adó- és vámhatósághoz benyújtott 
dokumentumainak az  állami adó- és vámhatóság által a  kérelem elbírálásakor történő figyelembevételét. 
Az  állami adó- és vámhatóság az  engedélyezési vagy nyilvántartásba vételi eljáráshoz felhasználható papíralapú 
dokumentumokról elektronikus másolatot készít.

 (2) A Jöt. 150.  § (5)  bekezdésének alkalmazása esetén a  kérelmező az  adóraktári engedély kiadásáig is nyújthat 
a 2017. április 1-jétől hatályos szabályoknak megfelelő összegű jövedéki biztosítékot.

47. Hatályon kívül helyező rendelkezések

109. §  Hatályát veszti
a) a jövedéki termékek veszteségnormáiról szóló 43/1997. (XII. 30.) PM rendelet,
b) az adójegy igénylésére, visszavételére, alkalmazására vonatkozó részletes szabályokról szóló 14/1998. (IV. 30.) 

PM rendelet,
c) a hordós és kannás borra előírt hivatalos zár alkalmazásának, valamint elszámolásának részletes szabályairól 

szóló 41/2002. (XII. 6.) PM rendelet,
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d) a jövedéki adóról és a  jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003.  évi 
CXXVII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 8/2004. (III. 10.) PM rendelet,

e) a jövedéki adóról és a  jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003.  évi 
CXXVII. törvényben megjelölt vámtarifaszámok alkalmazásáról szóló 13/2004. (III. 25.) PM rendelet,

f ) a zárjegy alkalmazásának, a  zárjeggyel való elszámolásnak a  részletes szabályairól szóló 43/2009. (XII. 29.) 
PM rendelet,

g) az egyes, katonai célú felhasználással kapcsolatos jövedéki rendelkezések részletes szabályairól szóló 
12/2010. (III. 31.) PM–HM együttes rendelet.

  Varga Mihály s. k.,
  nemzetgazdasági miniszter
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1. melléklet a 45/2016. (XI. 29.) NGM rendelethez

 

   
   

 

1. melléklet a …/2016. (…. ….) NGM rendelethez 

Adóraktári nyilvántartás és az adóraktár Jöt. 24. § szerinti adatszolgáltatásának 
adattartalma 

A „*” jelzéssel ellátott adatokat a Jöt. 24. §-a szerinti adatszolgáltatásában kell megküldeni.  
A „**” jelzéssel ellátott adatokat akkor kell a Jöt. 24. §-a szerinti adatszolgáltatásában megküldeni, 
ha az adóraktár engedélyese nem küldi a szabadforgalomba bocsátással egyidejűleg az adatokat. 
A „b” jelzéssel ellátott adatokról kell a kizárólag bérfőzést végző adóraktárnak adatszolgáltatást 
teljesítenie. 
Ha egy pont jelzéssel van megjelölve, valamennyi alszámos bontására is vonatkozik a jelzésbeli 
tartalom. 

I. Általános adatok 
1. Adóraktári telephely engedélyszáma*  
2. Tárgyidőszak* 
3. Adóraktári készlettípus* 

II. Termékkészlet elszámolás (termék megnevezése, jövedéki termék KN-kódja*, jövedéki termék 
fajtakódja*, termék mennyisége*, [dohánygyártmány esetében kiszerelési egység és 
kiskereskedelmi eladási ár is]*) 

1. Nyitókészlet* (kizárólag 2016. december 31-ét követő első adatszolgáltatás alkalmával 
beküldendő)  

2. Készletnövekedés (bizonylatszám) 
2.1. Előállított jövedéki termék (bioetanol esetében az alábbi bontásban)* 

2.1.1. EU termelésű alapanyagból fenntarthatósági igazolással rendelkezik   
2.1.2. EU termelésű alapanyagból fenntarthatósági igazolással nem rendelkezik 
2.1.3. Harmadik országban termelt alapanyagból fenntarthatósági igazolással 

rendelkezik  
2.1.4. Harmadik országban termelt alapanyagból fenntarthatósági igazolással nem 

rendelkezik 
2.2. Cigarettán kívüli dohánygyártmány Jöt. 77. § (3) bekezdés b) pontja szerinti zárjegy 

eltávolítás utáni készletre vétele* 
2.3. Előállított nem jövedéki termék és az adófizetési kötelezettség alól mentesült 

jövedéki termék *  
2.3.1. Jöt. 133. § (1) bekezdés e) pontja szerinti gyógyszer, gyógyhatású készítmény, 

gyógyszeranyag, intermedier  
2.3.2. Jöt. 133. § (1) bekezdés f) pontja szerinti ecet 
2.3.3. Jöt. 133. § (1) bekezdés g) pontja szerinti aroma  
2.3.4. Jöt. 133. § (1) bekezdés h) pontja szerinti csokoládé és egyéb élelmiszer 
2.3.5. Jöt. 133. § (1) bekezdés i) pontja szerinti vegyipari, kozmetikai és egyéb, nem 

emberi fogyasztásra szolgáló termék 
2.3.6. Jöt. 133. § (1) bekezdés k) és m) pontja szerinti teljesen denaturált alkohol  
2.3.7. Előállított ETBE 
2.3.8. Jöt. 112. § (1) bekezdés cb) pontja szerinti termék 

2.4. Adófizetési kötelezettség alóli mentesülés kapcsán keletkezett, jövedéki terméknek 
minősülő melléktermék, hulladék 

2.5. Adófelfüggesztési eljárás keretében átvett jövedéki termék 
2.5.1. saját adóraktárból 
2.5.2. nem saját adóraktárból  
2.5.3. tagállamból  
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2.5.4. bejegyzett feladótól 
2.5.5. adófelfüggesztési eljárás keretében történő szállításból visszaszállított  

2.6. Adófelfüggesztési eljárás keretében átvett csendes bor*  
2.6.1. Egyszerűsített adóraktártól  
2.6.2. Kisüzemi bortermelőtől  
2.6.3. Másik tagállamból a Jöt. 51. §-a szerint  

2.7. Adóraktárban importált jövedéki termék 
2.8. Légijárműből lefejtett, adóraktárba szállított repülőgép-üzemanyag*  
2.9. Terméktávvezeték adóraktártól átvett energiatermék*  
2.10. A Jöt. 12. § h) pontja szerinti jövedéki termék visszavétele*  
2.11. Bérfőzetőtől a párlat kiadása nélkül, adózatlanul megvásárolt mennyiség* 
2.12. Beszerzett nem jövedéki termék  
2.13. Mintaként vett, de fel nem használt termék*  
2.14. Készletfelvétel során megállapított készlet többlet  

2.14.1. az állami adó- és vámhatóság jelenlétében  
2.14.2. nem az állami adó- és vámhatóság jelenlétében* 

2.15. Termékkészlet átvezetése biztosítékköteles készletből a Jöt. 21. § (4) bekezdés a) és 
b) pontja szerinti termékkészletbe (növekedés)*  

2.16. Termékkészlet átvezetése a Jöt. 21. § (4) bekezdés a) és b) pontja szerinti 
termékkészletből biztosítékköteles készletbe (növekedés)* 

2.17. Magánfőzőtől átvett adózott párlat* 
2.18. Bérfőzetőtől átvett adózott párlat* 
2.19. Szabadforgalomból visszahozott vagy vásárolt jövedéki termék* 
2.20. Dohánygyártmány kiskereskedelmi eladási ár változása miatti készletátvezetése 

(növekedés)* 
3. Készletcsökkenés (bizonylat száma)  

3.1. Jövedéki termék előállításához felhasznált jövedéki termék* 
3.2. Jövedéki termék előállításához alapanyagként felhasznált nem jövedéki termék  
3.3. ETBE előállításához felhasznált jövedéki termék* 
3.4. A Jöt. 9. § (1) bekezdés a) pontja szerint értékesített jövedéki termék*  
3.5. A Jöt. 9. § (1) bekezdés b) pontja szerint átadott jövedéki termék*  
3.6. A Jöt. 9. § (1) bekezdés c) pont ca) alpontja szerinti célra a mintavételi szabályzat 

szerint vett minta (helye, időpontja, célja) 
3.6.1. az állami adó- és vámhatóság jelenlétében  
3.6.2. nem az állami adó- és vámhatóság jelenlétében*  

3.7. A Jöt. 9. § (1) bekezdés c) pont cb) alpontja szerint megsemmisítés 
3.7.1. az állami adó- és vámhatóság jelenlétében  

3.7.1.1. adóraktárból elszállítás révén 
3.7.1.2. adóraktárban 

3.7.2. nem az állami adó- és vámhatóság jelenlétében*  
3.7.2.1. adóraktárból elszállítás révén 
3.7.2.2. adóraktárban 

3.8. Cigarettán kívüli dohánygyártmányok Jöt. 77. § (3) bekezdés b) pontja szerinti zárjegy 
eltávolítást követő kivezetése az adózott készletből* 

3.9. A Jöt. 9. § (1) bekezdés e) és f) pontja szerint jövedéki termék olyan károsodása, 
amelyet az állami adó- és vámhatóság teljes megsemmisülésként vagy 
helyrehozhatatlan károsodásként elismert (időpont, mód/körülmények, kárenyhítés 
érdekében tett intézkedés) 

3.10. A Jöt. 112. § (1) bekezdés a) pontja szerint jövedéki termék kiszolgálása*  
3.11. A Jöt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerint jövedéki termék kiszolgálása*  
3.12. A Jöt. 112. § (1) bekezdés c) pont ca) alpontja szerint felhasznált jövedéki termék*  
3.13. A Jöt. 112. § (1) bekezdés c) pont cb) alpontja szerint felhasznált jövedéki termék*  
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3.14. A Jöt. 112. § (1) bekezdés c) pont cc) alpontja szerint felhasznált jövedéki termék*  
3.15. Jöt. 133. § (1) bekezdés e) pontja szerint felhasznált jövedéki termék gyógyszer, 

gyógyhatású készítmény, gyógyszeranyag, intermedier előállításához*  
3.16. Jöt. 133. § (1) bekezdés f) pontja szerinti felhasznált jövedéki termék ecet 

előállításához* 
3.17. Jöt. 133. § (1) bekezdés g) pontja szerint felhasznált jövedéki termék aroma 

előállításához* 
3.18. Jöt. 133. § (1) bekezdés h) pontja szerint felhasznált jövedéki termék csokoládé és 

egyéb élelmiszer előállításhoz* 
3.19. Jöt. 133. § (1) bekezdés i) pontja szerint felhasznált jövedéki termék vegyipari, 

kozmetikai és egyéb, nem emberi fogyasztásra szolgáló termék előállításához* 
3.20. Jöt. 133. § (1) bekezdés k) és m) pontja szerint felhasznált jövedéki termék teljesen 

denaturált alkohol előállításához* 
3.21. Terméktávvezeték adóraktárnak adófelfüggesztési eljárás keretében átadott 

energiatermék*  
3.22. Szabadforgalomba bocsátott jövedéki termék**   

3.22.1. magánszemély részére  
3.22.2. jövedéki engedélyes kereskedő részére (az átvevő neve, címe, engedélyszáma, 

adószáma, bizonylat száma) 
3.22.3. jövedéki kiskereskedő részére (az átvevő neve, címe, adószáma, bizonylat száma) 
3.22.4. más tagállamba (az átvevő neve, címe, közösségi adószáma, bizonylat száma) 
3.22.5. felhasználói engedélyes részére (az átvevő neve, címe, adószáma, engedélyszáma, 

bizonylat száma) 
3.22.6. nyilvántartásba vett felhasználó részére (az átvevő neve, címe, adószáma, 

bizonylat száma) 
3.22.7. Dohány-kiskereskedelmi ellátó részére (az átvevő neve, címe, adószáma, 

engedélyszáma, bizonylat száma) 
3.22.8. 5 liternél vagy 5 kilogrammnál nagyobb kiszerelésű egyéb ellenőrzött ásványolaj 

Jöt. 7. § (1) bekezdés f) pontja szerinti értékesítése (az átvevő neve, címe, 
adószáma, bizonylat száma) 

3.22.9. Kisüzemi bortermelő részére  
3.22.10. Légiutas-ellátási tevékenységre 

3.23. Szabadforgalomba bocsátott, az adóraktárban adófizetési kötelezettséget 
eredményező módon elfogyasztott, felhasznált jövedéki termék* 

3.24. Adófelfüggesztési eljárás keretében feladott jövedéki termék 
3.24.1. saját adóraktárba 
3.24.2. nem saját adóraktárba  
3.24.3. tagállamba  
3.24.4. harmadik országba 
3.24.5. másik tagállamba diplomáciai és konzuli képviselet és annak tagjai részére 
3.24.6. másik tagállamba nemzetközi szervezet és annak tagjai részére 
3.24.7. másik tagállamba Észak-atlanti Szerződésben részes állam fegyveres erői, polgári 

állománya és étterme, kantinja részére 
3.25. Termékkészlet átvezetés biztosítékköteles készletből a Jöt. 21. § (4) bekezdés a) és b) 

pontja szerinti termékkészletbe (csökkenés)*  
3.26. Termékkészlet átvezetés a Jöt. 21. § (4) bekezdés a) és b) pontja szerinti 

termékkészletből biztosíték köteles készletbe (csökkenés)* 
3.27. Készletfelvétel során megállapított készlethiány 

3.27.1. az állami adó- és vámhatóság jelenlétében  
3.27.1.1. adóköteles hiány 
3.27.1.2. nem adóköteles hiány 
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3.27.2. nem az állami adó- és vámhatóság jelenlétében*  
3.27.2.1. adóköteles hiány 
3.27.2.2. nem adóköteles hiány   

3.28. Adófizetési kötelezettség alóli mentesülés kapcsán keletkezett, jövedéki terméknek 
minősülő melléktermék, hulladék 

3.28.1.  felhasználása termék előállításhoz 
3.28.2.  megsemmisítése 
3.28.3.  feladása, átadása 

3.29.  Dohánygyártmány kiskereskedelmi eladási ár változása miatti készletátvezetése 
(csökkenés)* 

4. Zárókészlet (elszámolási időszak végén) 
4.1. Az állami adó- és vámhatóság jelenlétében végzett készletfelvétel esetén 
4.2. Nem az állami adó- és vámhatóság jelenlétében végzett készletfelvétel esetén* 

III. Zárjegykészlet-változásokhoz kapcsolódó adatok  
1. Zárjegykészlet-növekedés 
1.1. Állami adó- és vámhatóságtól átvett zárjegy 

1.1.1. darabszám 
1.1.2. sorszám (sorszámtartomány) 
1.1.3. bizonylat száma 

1.2. Saját telephelyről átvétel* 
1.2.1. darabszám 
1.2.2. sorszám (sorszámtartománya) 
1.2.3. küldő telephely jövedéki száma 
1.2.4. bizonylat száma 

1.3. Bérmunkára más adóraktár-engedélyestől átvétel* 
1.3.1. darabszám 
1.3.2. sorszám (sorszámtartománya) 
1.3.3. küldő engedélyszáma 
1.3.4. bizonylat száma 

1.4. Más adóraktári engedélyestől a bérmunkára átadott zárjegy visszavétele* 
1.4.1. darabszám 
1.4.2. sorszám (sorszámtartománya) 
1.4.3. küldő engedélyszáma 
1.4.4. bizonylat száma 

1.5. Fel nem helyezett zárjegy visszaszállítása tagállamból* 
1.5.1. darabszám 
1.5.2. sorszám (sorszámtartománya) 
1.5.3. bizonylat száma 

1.6. Fel nem helyezett zárjegy visszaszállítása harmadik országból* 
1.6.1. darabszám 
1.6.2. sorszám (sorszámtartománya) 
1.6.3. vámokmány száma 

2. Zárjegykészlet-csökkenés 
2.1. Zárjegyfelhelyezés [GTIN számmal/ hatósági termékazonosító-számmal beazonosított 

termékenként, azon belül tételazonosítónként]* 
2.1.1.  Belföldön felhelyezett zárjegy 

2.1.1.1. jövedéki termék GTIN száma / hatósági termékazonosító-száma 
2.1.1.2. tételazonosító száma/sorszámtartomány 
2.1.1.3. felhasznált zárjegy-sorszámtartomány 

2.1.1.3.1. kezdete (legkisebb számérték) 
2.1.1.3.2. vége (legnagyobb számérték) 
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2.1.1.4. zárjeggyel ellátott jövedéki termék mennyisége 
2.1.1.4.1. alkoholtermék esetén literben  
2.1.1.4.2. fogyasztói csomagolás szerinti mennyiségi egységben  
2.1.1.4.3. az adó alapjául szolgáló mennyiségi egységben 

2.1.2. Tagállamban felhelyezett zárjegy 
2.1.2.1. jövedéki termék GTIN száma / hatósági termékazonosító-száma 
2.1.2.2. tételazonosító száma/sorszámtartomány 
2.1.2.3. felhasznált zárjegy-sorszámtartomány 

2.1.2.3.1. kezdete (legkisebb számérték) 
2.1.2.3.2. vége (legnagyobb számérték) 

2.1.2.4. zárjeggyel ellátott jövedéki termék mennyisége 
2.1.2.4.1. alkoholtermék esetén literben  
2.1.2.4.2. fogyasztói csomagolás szerinti mennyiségi egységben 
2.1.2.4.3. az adó alapjául szolgáló mennyiségi egységben 

2.1.3. Harmadik országban felhelyezett zárjegy 
2.1.3.1. jövedéki termék GTIN száma / hatósági termékazonosító-száma 
2.1.3.2. tételazonosító száma/sorszámtartomány 
2.1.3.3. felhasznált zárjegy-sorszámtartomány 

2.1.3.3.1. kezdete (legkisebb számérték) 
2.1.3.3.2. vége (legnagyobb számérték) 

2.1.3.4. zárjeggyel ellátott jövedéki termék mennyisége 
2.1.3.4.1. alkoholtermék esetén literben  
2.1.3.4.2. fogyasztói csomagolás szerinti mennyiségi egységben  
2.1.3.4.3. az adó alapjául szolgáló mennyiségi egységben 

2.2. Saját telephelyre átadás* 
2.2.1. darabszám 
2.2.2. sorszám (sorszámtartománya) 
2.2.3. fogadó telephely jövedéki száma 
2.2.4. bizonylat száma 

2.3. Bérmunkára más adóraktár-engedélyesnek átadás* 
2.3.1. darabszám 
2.3.2. sorszám (sorszámtartománya) 
2.3.3. címzett engedélyszáma 
2.3.4. bizonylat száma 

2.4. Más adóraktár engedélyestől bérmunkára átvett zárjegy visszaadása* 
2.4.1. darabszám 
2.4.2. sorszám (sorszámtartománya) 
2.4.3. címzett engedélyszáma 
2.4.4. bizonylat száma 

2.5. Harmadik országba kiszállítás* 
2.5.1. darabszám 
2.5.2. sorszám (sorszámtartománya) 
2.5.3. vámokmány száma 

2.6. Másik tagállamba kiszállítás* 
2.6.1. darabszám 
2.6.2. sorszám (sorszámtartománya) 
2.6.3. bizonylat száma 

2.7. Telephelyen megsemmisítés  
2.7.1. darabszám 
2.7.2. sorszám (sorszámtartománya) 
2.7.3. bizonylat száma 
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2.8. Az állami adó- és vámhatóságnak visszaadott zárjegy  
2.8.1. darabszám 
2.8.2. sorszám (sorszámtartománya) 
2.8.3. bizonylat száma 

2.9. Gyártás közben megsérült, tételes elszámolásra nem kerülő zárjegyek darabszáma* 
2.10. A zárjegyigénylő tevékenységi körén kívül eső elháríthatatlan okból történt zárjegy-

megsemmisülés vagy használhatatlanná válás* 
2.10.1. darabszám 
2.10.2. sorszám (sorszámtartomány) 
2.10.3. bizonylat száma 

3. Készletfelvétel (elszámolási időszak végén) 
3.1. Az állami adó- és vámhatóság jelenlétében végzett készletfelvétel 

3.1.1. Zárjegy tényleges (záró) készlete 
3.1.2. Többlet 
3.1.3. Hiány 

3.1.3.1. Ebből zárjegyhiány 
3.2. Nem az állami adó- és vámhatóság jelenlétében végzett készletfelvétel 

3.2.1. Zárjegy tényleges (záró) készlete 
3.2.2. Többlet* 
3.2.3. Hiány* 

3.2.3.1. Ebből zárjegyhiány 
4. Zárjegyköteles jövedéki termék GTIN szám bejelentésének/hatósági termékazonosító-szám 

igénylésének adattartalma* 
4.1. Zárjegyköteles jövedéki termék GTIN száma 
4.2. hatósági termékazonosító száma  
4.3. kereskedelmi megnevezése 
4.4. alkoholtermék esetén 

4.4.1. névleges űrtartalma literben 
4.4.2. címkén feltüntetett tényleges alkoholtartalma 

4.5. dohánygyártmány esetén a fogyasztói csomagban levő dohánygyártmány mennyisége 
4.6. KN-kódja 
4.7. fajtakódja 
4.8. Bejelentés vagy módosítás oka  

4.8.1. Új 
4.8.1.1. GTIN szám érvényesség kezdete 
4.8.1.2. Hatósági termékazonosító szám érvényesség kezdete 

4.8.2. Módosított  
4.8.2.1. GTIN szám érvényesség kezdete 
4.8.2.2. Hatósági termékazonosító szám érvényesség kezdete 

4.8.3. Törölt 
4.8.3.1. GTIN szám érvényesség vége 
4.8.3.2. Hatósági termékazonosító szám érvényesség vége 

IV. Bérfőzésre vonatkozó adatok (bérfőzetőnként és bérfőzésenként)  
1. Alapanyag (cefre) átvétel 
1.1. Bérfőzető  

1.1.1. neve 
1.1.2. adóazonosító jele 
1.1.3. lakóhelye 

1.2. Bérfőzetőtől átvett alapanyag (cefre) 
1.2.1. fajtája* b 
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1.2.2. mennyisége (kilogramm vagy liter) * b 
1.2.3. átvétel időpontja 

2. Bérfőzött párlat előállítása 
2.1. Bérfőzés megkezdésének 

2.1.1. időpontja (óra) 
2.1.2. szeszmérőgép  

2.1.2.1. száma* b 
2.1.2.2. óraállása 

2.2. Bérfőzés befejezésének  
2.2.1. időpontja (óra) 
2.2.2. szeszmérőgép  

2.2.2.1. száma 
2.2.2.2. óraállása 

3. Előállított párlat  
3.1. mennyisége (az adó alapjául szolgáló mennyiségi egységben)*  
3.2. adózatlanul megsemmisített mennyiség 

4.  Jövedéki terméknek minősülő melléktermék, hulladék (fajtánként)  
4.1. mennyisége 
4.2. megsemmisítés, felhasználás módja 
4.3. megsemmisítést, felhasználást igazoló bizonylat száma 

5. Bérfőzéssel kapcsolatos egyéb információ  
6.  Bérfőzött párlat kiadására vonatkozó adatok 
6.1. Kiadás dátuma* b  
6.2. Bérfőzető * b 

6.2.1. neve 
6.2.2. adóazonosító jele 
6.2.3. lakóhelye 

6.3. Kiadott bérfőzött párlat  
6.3.1. fajtája* b  
6.3.2. adómértéke (kedvezményes vagy általános) * b  
6.3.3. KN-kódja 
6.3.4. mennyisége* b  

6.3.4.1. az adó alapjaként meghatározott mennyiségi egységben 
6.3.4.2. literben 

6.3.5. tényleges alkoholtartalma* b  
6.3.6. fizetendő adója* b 

6.4. Származási igazolás száma* b  
6.5. Bérfőzető háztartása számára a származási igazolvány kiállításáig a tárgyévben kiadott 

kedvezményes adómértékű párlat mennyisége* b  
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2. melléklet a …/2016. (…. ….) NGM rendelethez 

Felhasználói engedélyes által vezetett nyilvántartás adattartalma 

1. Termék 
1.1. megnevezése 
1.2. KN-kódja 
1.3. mennyiségi egysége 

2. Nyitókészlet (tárgyhó első napján) 
2.1. lédig mennyiség (tárolótartályonként, a tárolótartály egyedi azonosító jelének 

feltüntetésével) 
2.2. kiszerelt mennyiség (kiszerelési egységenként és darabszámban) 

3. Növekedés 
3.1. Átvett mennyiség (időpont, tételszám, tényleges alkoholtartalom, szállítási okmány 

száma, szállító megnevezése, telephelye, címe szerinti bontásban) 
3.1.1. belföldről 
3.1.2. tagállamból 
3.1.3. harmadik országból 

3.2. Technológiából visszanyert mennyiség (időpont, belső bizonylat száma szerinti 
bontásban) 

3.2.1. tisztítás nélkül újra felhasználható  
3.2.2. újra fel nem használható 
3.2.3. regenerált 

3.3. Előállított mennyiség (időpont, belső bizonylat száma szerinti bontásban) 
3.4. Kiszerelt mennyiség (időpont, kiszerelési egység és darabszám szerinti bontásban) 
3.5. Készletfelvétellel megállapított többlet  

4. Csökkenés 
4.1. Felhasznált mennyiség (időpont, belső bizonylat száma szerinti bontásban) 

4.1.1. termék-előállításhoz 
4.1.2. kiszerelésre 
4.1.3. egyéb felhasználás 

4.2. Értékesített mennyiség [kiszerelt mennyiség (kiszerelési egységenként és 
darabszámban), tételszám, időpont, bizonylat száma, vevő megnevezése, jövedéki 
engedélyszáma vagy nyilvántartási száma és telephelye címe szerinti bontásban] 

4.2.1. Egyéb ellenőrzött ásványolaj 5 liternél/5 kilogrammnál nagyobb 
kiszerelésben  

4.2.1.1. exportálási vagy másik tagállamba történő kiszállítási céllal 
jövedéki engedélyes kereskedőnek  

4.2.1.2. más személy részére adófizetési kötelezettség keletkezése mellett 
4.2.2. Megfigyelt termék 

4.2.2.1. felhasználói engedélyesnek 
4.2.2.2. nyilvántartásba vett felhasználónak 
4.2.2.3. exportálási vagy másik tagállamba történő kiszállítási céllal 

jövedéki engedélyes kereskedőnek 
4.2.2.4. más személy részére adófizetési kötelezettség keletkezése mellett 

4.2.3. Egyéb ellenőrzött ásványolaj 5 liter/5 kilogramm vagy annál kisebb 
kiszerelésben 

4.2.3.1. jövedéki engedélyes kereskedőnek 
4.2.3.2. jövedéki kiskereskedőnek 
4.2.3.3. egyéb vevőnek 

4.2.4. Denaturált termék 2 liter vagy annál nagyobb kiszerelésben 
     4.2.3.1. adóraktár engedélyesének 
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4.2.3.2. felhasználói engedélyesnek 
4.2.3.3. nyilvántartásba vett felhasználónak 

4.2.5. Denaturált termék 2 liternél kisebb kiszerelésben 
4.2.4.1. jövedéki engedélyes kereskedőnek 
4.2.4.2. jövedéki kiskereskedőnek 
4.2.4.3. egyéb vevőnek 

4.3. Regenerálásra átadott mennyiség 
4.4. Készletfelvétellel megállapított hiány  

4.4.1. adóköteles hiány 
 4.4.2. nem adóköteles hiány 

4.5. Egyéb csökkenés mennyisége (csökkenést igazoló irat, száma kelte, kiállítója szerinti 
bontásban) 

5. Zárókészlet (tárgyhó utolsó napján) 
5.1. lédig mennyiség (tárolótartályonként, a tárolótartály egyedi azonosító jelének 

feltüntetésével) 
5.2. kiszerelt mennyiség (kiszerelési egységenként és darabszámban) 
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3. melléklet a 45/2016. (XI. 29.) NGM rendelethez

 

   
   

 

3. melléklet a …/2016. (…. ….) NGM rendelethez 

Jövedéki engedélyes kereskedői nyilvántartás és a belőle teljesítendő adatszolgáltatás 
adattartalma (jövedéki termékenként) 

A „*” jelzéssel ellátott adatokról kell adatszolgáltatást teljesíteni. 
Ha egy pont jelzéssel van megjelölve, valamennyi alszámos bontására is vonatkozik a jelzésbeli 
tartalom. 

 
1. Jövedéki engedélyes engedélyszáma* 
2. Jövedéki termék* 

2.1. megnevezése 
2.2. KN-kódja 
2.3. mennyiségi egysége (az energiatermék kivételével a kiszerelési egység [űrtartalom, 

alkoholtermék és sör esetén tényleges alkoholtartalom és űrtartalom] szerinti bontásban, 
dohánygyártmányok esetén doboz, szál vagy csomag bontásban) 

3. Nyitókészlet (a tárgyhó első napján) 
4. Készletnövekedés (időpont, szállító megnevezése és telephelye, bizonylat száma szerinti 
bontásban)  

4.1. Belföldről átvett mennyiség 
4.2. Tagállamból behozott mennyiség 

4.2.1. Tagállam megnevezése 
4.2.2. Tagállami kereskedő megnevezése  

4.3. Importból átvett mennyiség 
4.4. Visszáru mennyisége 
 4.4.1. Feladási bizonylat száma 
4.5. Készletfelvétellel megállapított többlet 

4.5.1. adóköteles többlet 
 4.5.2. nem adóköteles többlet 
4.6. Egyéb készletnövekedés 
 4.6.1. Mennyiség 

4.6.2. Jogcím 
5. Készletcsökkenés 

5.1. Belföldre kiszállítás*  
5.1.1. Bizonylat  

5.1.1.1. száma 
5.1.1.2. kelte (nap) 

5.1.2. Kiszállítás 
5.1.2.1. telephelye 
5.1.2.2. időpontja (nap) 

5.1.3. Mennyiség 
5.1.4. Vevő vagy címzett (kivéve a magánszemély vevőt) 
 5.1.4.1. neve 
 5.1.4.2. címe 

5.1.4.3. adószáma 
5.1.4.4. dohánygyártmány esetén a jövedéki kiskereskedő működési 

engedélyszáma, nyilvántartásba vételi száma vagy dohány kiskereskedelmi 
engedélyszáma 

5.2. Tagállamba kiszállítás* 
5.2.1. EKO  

5.2.1.1. száma 
5.2.1.2. kelte (nap) 
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5.2.2. Kiszállítás 
5.2.2.1. telephelye 
5.2.2.2. időpontja (nap) 

5.2.3. Mennyiség 
5.2.4. Vevő vagy címzett 
    5.2.4.1. neve 
    5.2.4.2. címe 
    5.2.4.3. adószáma 

5.3. Exportra kiszállítás* 
5.3.1. Vámokmány  

5.3.1.1. száma 
5.3.1.2. kelte 

5.3.2. Kiszállítás 
5.3.2.1. telephelye 
5.3.2.2. időpontja (nap) 

5.3.3. Mennyiség 
5.4. Légiutas-ellátási tevékenységhez kiszállítás* 

5.4.1. Bizonylat  
5.4.1.1. száma 
5.4.1.2. kelte (nap) 

5.4.2. Kiszállítás 
5.4.2.1. telephelye 
5.4.2.2. időpontja (nap) 

5.4.3. Mennyiség 
5.5. Készletfelvétellel megállapított hiány  
5.6. Egyéb készletcsökkenés 
    5.6.1. Mennyiség 
    5.6.2. Jogcím 

6. Zárókészlet (naponta) 
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4. melléklet a 45/2016. (XI. 29.) NGM rendelethez

 

   
   

 

4. melléklet a …/2016. (…. ….) NGM rendelethez 

Jövedéki kiskereskedő által üzemanyagtöltő állomás forgalmáról vezetett nyilvántartás 
adattartalma 

1. Üzemanyag fajtája (benzin, gázolaj, E85, LPG, CNG) 
2. Mennyiségi egysége (liter, kg) 
3. Nyitókészlet 
4. Készletnövekedés (időpont, szállító megnevezése, engedélyszáma és telephelye, bizonylat 
száma szerinti bontásban) 

4.1. Beszerzés  
4.2. Átvétel más telephelyről 
4.3. Készletfelvétellel megállapított többlet 

4.3.1. adóköteles többlet 
4.3.2. nem adóköteles többlet 

5. Készletcsökkenés 
5.1. Értékesítés  

5.1.1. elektronikus számláló kezdő óraállása 
5.1.2. elektronikus számláló záró óraállása 
5.1.3. értékesített üzemanyag mennyisége 

5.2. Visszaszállítás  
5.3. Átadás más telephelyre 
5.4. Üresváltás 
5.5. Saját felhasználás 
5.6. Készletfelvétellel megállapított hiány  

6. Zárókészlet 
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5. melléklet a 45/2016. (XI. 29.) NGM rendelethez

 

   
   

 

5. melléklet a …/2016. (…. ….) NGM rendelethez 

Nyilvántartásba vett felhasználó által vezetett nyilvántartás adattartalma 

1. Termék (egyéb ellenőrzött ásványolaj, megfigyelt termék, valamint denaturált termék a teljes 
denaturálás típusa szerinti részletezésben) 

1.1. megnevezése  
1.2. KN-kódja  
1.3. mennyiségi egysége (denaturált termék esetében literben vagy kilogrammban) 
1.4. tárgyévre bejelentett beszerezhető mennyiség 
1.5. nyitókészlete 
1.6. készletváltozások 
 1.6.1. növekedés 
  1.6.1.1. beszerzés 
   1.6.1.1.1. időpontja 
   1.6.1.1.2. tételszáma 
   1.6.1.1.3. szállításhoz használt okmány száma 
   1.6.1.1.4. szállító  

1.6.1.1.4.1. neve 
1.6.1.1.4.2. telephelye címe 

     1.6.1.1.5. tárgyévben ténylegesen beszerzett mennyiség 
   1.6.2. csökkenés 
    1.6.2.1. időpontja 
    1.6.2.2. tételszáma 
    1.6.2.3. felhasználás célja 

1.7. zárókészlet 
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6. melléklet a 45/2016. (XI. 29.) NGM rendelethez

 

   
   

 

6. melléklet a …/2016. (…. ….) NGM rendelethez 

A légiutas-ellátási tevékenységet végző személy által vezetendő nyilvántartás adattartalma 

1. Nyitókészlet 
2. Növekedés 

2.1.  Légijárműről utántöltési céllal ideiglenesen levett jövedéki termék  
2.1.1. kereskedelmi megnevezése 
2.1.2.  kiszerelése 
2.1.3.  sör, csendes és habzóbor, egyéb csendes és habzó erjesztett ital, köztes 

alkoholtermék, valamint alkoholtermék esetében tényleges 
alkoholtartalma 

2.1.4.  darabszáma 
2.2.  A légijármű  

2.2.1.  lajstromjele 
2.2.2.  üzembentartójának megnevezése 

2.3.  Telephelyre, raktárba szállítás időpontja 
3. Csökkenés 

3.1. Légijárműre felvitt jövedéki termék  
3.1.1. kereskedelmi megnevezése 
3.1.2.  kiszerelése 
3.1.3.  sör, csendes és habzóbor, egyéb csendes és habzó erjesztett ital, köztes 

alkoholtermék, valamint alkoholtermék esetében tényleges 
alkoholtartalma 

3.1.4.  darabszáma 
3.2.  A légijármű  

3.2.1.  lajstromjele 
3.2.2.  üzembentartójának megnevezése 

3.3.  Telephelyről, raktárból történő kiszállítás időpontja 
3.4.  Megsemmisített jövedéki termék mennyisége 

4. Zárókészlet 
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7. melléklet a 45/2016. (XI. 29.) NGM rendelethez

 

   
   

 

7. melléklet a …/2016. (…. ….) NGM rendelethez 

Termék tulajdonságaiból adódó elismert mennyiségű hiány 

1. Tárolás 

        
 A B C D E F G H I 

1. Nem kiszerelt energiatermék 
2.    Föld feletti 

tartály 
 Úszótetős tartály  Föld alatti tartály  Hordós tank 

3. 
  
 

  
  

 téli(1)  nyári(2)  téli(1)  nyári(2)  téli(1)  nyári(2)  téli(1)  nyári(2) 
 időszak  időszak  időszak  időszak 

4. LPG és földgáz  0,15%  0,4% - - 0,15 % 0,15% - - 
 5. Benzin, egyéb ellenőrzött ásványolaj, E85, 

Jöt. 3. § (2) bekezdés 27. pont a) és c) 
alpontja szerinti megfigyelt termék 

 0,1%  0,2%  0,05%  0,1%  0,09%  0,18%  0,06%  0,1% 

 6. Gázolaj, petróleum, fűtőolaj, biodízel  0,03%  0,08%  0,015%  0,04%  0,03%  0,06%  0,015%  0,05% 
 7. 3811 11 90, 3811 19 00, 3811 90 00 KN-kód 

szerinti termék, Jöt. 3. § (2) bekezdés 27. 
pont b) alpontja szerinti megfigyelt termék 

 0,015%  0,04% - - - -  0,015%  0,04% 

8.  Nem palackozott alkoholtermék 
9.  Faedényben Egyébként 

10. 2207 10 00-2207 20 00 KN-kód szerinti 
alkoholtermék – kivéve a sósborszeszt -, a 
Jöt. 3. § (2) bekezdés 27. pont d) alpontja 
szerinti megfigyelt termék  

évente 3% évente 1,2% 

11.  Egyébként évente 6% évente 6% 
12. Nem palackozott egyéb habzó erjesztett ital 
13. Nem palackozott egyéb habzó erjesztett ital évente 1% - 
14.  Nem palackozott köztes alkoholtermék 
15. Nem palackozott köztes alkoholtermék évente 6% - 
16. Egyéb csendes erjesztett ital 
17.  Hordóban Egyébként 
18. Egyéb csendes erjesztett ital évente 0,8% - 
(1) Október 1-jétől április 30-ig.  
(2) Május 1-jétől szeptember 30-ig. 

2. Szállítás  

     
 A B C D E 

1. Energiatermék 
 2.    Csővezetékes 

szállítás 
 Közúti 

tankautós 
szállítás 

 Szállítás vasúti 
tartálykocsiba

n 

 Vízi  szállítás 
tartályhajóval 

 3.  LPG, földgáz  0,5%  1,5%  0,5%  - 
4.   Benzin, egyéb ellenőrzött ásványolaj, E85, a Jöt. 3. § 

(2) bekezdés 27. pont a) és c) alpontja szerinti 
megfigyelt termék 

 0,15%  0,5%  1%  1% 

5.  Gázolaj, petróleum, fűtőolaj, biodízel  0,1%  0,5%  1%  1% 
6. 3811 11 90, 3811 19 00, 3811 90 00 KN-kód szerinti 

termék, a Jöt. 3. § (2) bekezdés 27. pont b) alpontja 
szerinti megfigyelt termék 

- 0,5% 1 % 1 % 

7. a Jöt. 3. § (2) bekezdés 27. pont d) alpontja szerinti 
megfigyelt termék 

- 0,4% 0,4% 0,4% 

8. Alkoholtermék 
9.  Nem palackozott Egyébként 

10. Alkoholtermék 0,4% - 
11. Sör 
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12.  Közúti tankautós szállítás Palackozott sör 
13.  Sör 0,2% 0,25% 
14. Egyéb habzó erjesztett ital 
15.  Nem palackozott Palackozott 
16.  Egyéb habzó erjesztett ital 0,5% 0,25% 
17. Köztes alkoholtermék 
18.  Nem palackozott Palackozott 
19. Köztes alkoholtermék 0,5% 0,25% 
20. Egyéb csendes erjesztett ital 
21.  Hordóban Egyébként 
22. Egyéb csendes erjesztett ital 0,2% - 

3. Lefejtés, kiszerelés 

 

 A B 
  A lefejtési, kiszerelési 

tevékenység 
eredményeként 

meglévő 
termékmennyiségre 

1. LPG lefejtése, kiszerelése  

 2.  2711 12 11-2711 12 94 KN-kód szerinti termék  3% 
3.   2711 12 97-2711 19 00 KN-kód szerinti termék  2% 

4.   2901 10 00 KN-kód szerinti termék lefejtése, kiszerelése  1,5% 
5. 3811 11 10, 3811 11 90, 3811 19 00, 3811 90 00 KN-kód szerinti termék kiszerelése 1% 

6. Megfigyelt termék kiszerelése 1% 
7. Egyéb ellenőrzött ásványolaj kiszerelése 1% 
8. Alkoholtermék  

9. kiszerelése 1% 
10. lefejtése 0,4% 

11.  Sör kiszerelése  
12. szűrt sör 3% 
13.  szűretlen sör 4% 

14.  Egyéb habzó erjesztett ital kiszerelése 3% 
15.  Köztes alkoholtermék kiszerelése 1% 

16.   Egyéb csendes erjesztett ital kiszerelése 1% 

4. Finomítás, víztelenítés 

 A B 

  A finomítási, 
víztelenítési 

tevékenységhez 
felhasznált 

mennyiségre 
1. Alkoholtermék finomítása 1% 
2.  Alkoholtermék víztelenítése 1% 
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8. melléklet a 45/2016. (XI. 29.) NGM rendelethez

 

   
   

 

8. melléklet a …/2016. (…. ….) NGM rendelethez 

Különleges bélyegző 

 
1. A tagállam címere vagy más, a tagállamot jellemző jel vagy betű 
2. Illetékes pénzügyi hatóság 
3. Feladó 
4. Az engedély száma és dátuma 
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9. melléklet a 45/2016. (XI. 29.) NGM rendelethez

 

   
   

 

9. melléklet a …/2016. (…. ….) NGM rendelethez 

Jegyzőkönyv 
csővezetéken szállított energiatermék átadásáról-átvételéről 

1. Az átadó vagy feladó 
1.1. neve 
1.2. adószáma 
1.3. engedélyszáma 

2. Az átvevő vagy címzett  
2.1. neve 
2.2. adószáma 
2.3. engedélyszáma 

3. Termék adatok 
3.1. Energiatermék megnevezése 
3.2. KN-kód 
3.3. Termék tulajdonosának neve 
3.4. Mérés indításának időpontja (éééé.hh.nn óó:pp) 
3.5. A mérőműszer állása induláskor (liter/15 oC)* 
3.6. A mérés befejezésének időpontja (éééé.hh.nn óó:pp) 
3.7. A mérőműszer állása befejezéskor (liter/15 oC) * 
3.8. Energiatermék átlaghőmérséklete a csőben (oC) ** 
3.9. Energiatermék átlagsűrűsége 15 oC-on (kg/m3) ** 
3.10. Átadott-átvett energiatermék tömege (kg) 
3.11. Átadott-átvett energiatermék térfogata 15 oC-on (liter) ** 
3.12. Átadott-átvett energiatermék térfogata (liter) ** 

4. Záró rész 
4.1. Jegyzőkönyv kelte 
4.2. Átadó és az átvevő neve/aláírása 
4.3. Állami adó- és vámhatóság megnevezése 
4.4. Állami adó- és vámhatósági bejegyzés 

                 * Az LPG esetében kg-ban kell megadni. 
** Az LPG esetében nem kell kitölteni. 

  



77532 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2016. évi 184. szám 

10. melléklet a 45/2016. (XI. 29.) NGM rendelethez

 

   
   

 

  

10. melléklet a …/2016. (…. ….) NGM rendelethez 

Repülőgép-üzemanyag adófizetési kötelezettség alóli mentesülést eredményező kiszolgálása és 
repülőgép-üzemanyag utáni adó-visszaigénylés bizonylatának adattartalma 

 
1. Bizonylat sorszáma 
2. Repülőgép-üzemanyag betöltése 

2.1. Légijármű  
2.1.1. lajstromjele  
2.1.2. típusa 
2.1.3. járatszáma 

2.2. Repülőgép-üzemanyag  
2.2.1. fajtája (üzemanyag petróleum, repülőbenzin) 
2.2.2. KN-kódja 
2.2.3. mennyisége 

  2.3. Repülőgép-üzemanyag töltésének  
2.3.1. kezdő időpontja 
2.3.2. befejező időpontja 

3. Repülőgép-üzemanyag lefejtése és átvétele   
3.1. Légijármű  

3.1.1. lajstromjele  
3.1.2. típusa 
3.1.3. járatszáma 

3.2. Repülőgép-üzemanyag  
3.2.1. fajtája (üzemanyag petróleum, repülőbenzin) 
3.2.2. KN-kódja 
3.2.3. mennyisége 

  3.3. Repülőgép-üzemanyag lefejtésének  
3.3.1. kezdő időpontja 
3.3.2. befejező időpontja 
3.3.3. lefejtett és átvett mennyisége 
3.3.4. átvételének befejező időpontja 

4. Nyilatkozat, hogy a repülőgép-üzemanyag nem magáncélú légiközlekedési tevékenység során 
kerül felhasználásra 

5. Légijármű parancsnoka (megbízottja) és a repülőtér üzemben tartója (megbízottja) együttes 
igazolása 

6. Dátum, aláírás, repülőtér üzemben tartójának (megbízottjának) bélyegzőlenyomata 
papíralapú okmány alkalmazása esetén 

7. Az állami adó- és vámhatóság ellenjegyzése   
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11. melléklet a 45/2016. (XI. 29.) NGM rendelethez

 

   
   

 

11. melléklet a …/2016. (…. ….) NGM rendelethez 

Jelölt gázolaj adófizetési kötelezettség alóli mentesülést eredményező kiszolgálása és gázolaj 
utáni adó-visszaigénylés bizonylatának adattartalma 

 
1. Bizonylat sorszáma 
2. Adóraktár 

2.1. engedélyes neve 
2.2. engedélyszáma 
2.3. címe 

3. Hajó  
3.1. neve 
3.2. lajstromozási jele 
3.3 üzemeltetőjének 

3.3.1. neve 
3.3.2. adószáma 
3.3.3. székhelye 
3.3.4. képviseletére jogosult neve 

4. Gázolaj  
4.1. hajóba töltésének időpontja (év, hónap, nap, óra) 
4.2. KN-kódja 
4.3. mennyisége 

5. Papíralapú okmány alkalmazása esetén dátum, valamint a hajó üzemeltetőjének vagy a 
képviseletére jogosultnak az aláírása és bélyegzőlenyomata 
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12. melléklet a 45/2016. (XI. 29.) NGM rendelethez

 

   
   

 

12. melléklet a …/2016. (…. ….) NGM rendelethez 

Kötelező érvényű KN-kód besorolás iránti kérelem adattartalma 
 

1. Kérelmező  
1.1. neve 
1.2. címe 
1.3. adószáma 
1.4. telefonszáma 
1.5. engedélyszáma 
1.6.  képviselőjének  

1.6.1. neve 
1.6.2. címe 
1.6.3. adószáma 
1.6.4. telefonszáma 
1.6.5. engedélyének száma 

2. Áru  
2.1. javasolt KN-kódja 
2.2. javasolt adójogi besorolása 
2.3. leírása 
2.4. kereskedelmi megnevezése és további információk 
2.5. korábbi KN-kód besorolást tartalmazó határozat 

2.5.1. száma 
2.5.2. KN-kód 

3. Papír alapú benyújtás esetén a kérelem mellékleteinek felsorolása és megnevezése, dátum és a 
kérelmező vagy képviselőjének aláírása 
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13. melléklet a 45/2016. (XI. 29.) NGM rendelethez

 

   
   

 

13. melléklet a …/2016. (…. ….) NGM rendelethez 

Jövedéki engedélyes kereskedő és jövedéki kiskereskedő által forgalmazható üzemanyag 
minőségi követelményei 

1. Benzin 

  A B C D E 
1. Etanol, mint motorbenzin keverőkomponens minőségi követelményei és vizsgálati módszerei 

2. 
Jellemző Mértékegység 

Határértékek  
Vizsgálati módszer 

legalább      legfeljebb 

3. 
Etanol + nagyobb 
szénatomszámú alkoholok % (m/m) 98,7 - EN 15721 

4. 
Nagyobb szénatomszámú 
(C3-C5) alkoholok % (m/m) - 2,0 EN 15721 

5. Metanol tartalom % (m/m) - 1,0 EN 15721 

6. 
Víztartalom %(m/m) - 

0,300 

EN 15489 

EN 15692 

7. 

Összes savasság 
% (m/m) - 0,007 EN 15491 

(ecetsavban kifejezve) 

8. Vezetőképesség µS/cm - 2,5 EN 15938 

9. Külső megjelenés   tiszta és átlátszó EN 15769 

10. 

Szervetlen klorid  
mg/kg - 1,5  

tartalom EN 15492 

11. Szulfáttartalom mg/kg - 3,0 EN 15492  

12. 
Réztartalom mg/kg - 0,100 

EN 15488  

EN 15837 

13. 
Foszfortartalom mg/l - 0,15 

EN 15487 

EN 15837 

14. 
Nem illékony anyag (száraz 
maradék)   tartalom mg/100 ml - 10 

EN 15691 

15. 

Kéntartalom mg/kg - 10,0 

EN 15485 

EN 15486 

EN 15837 

16. 

Vitás esetben, ha egy paraméterhez több vizsgálati módszer van megadva, és van aláhúzással jelölt (döntő) módszer, 
akkor azt kell alkalmazni. 
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1.1.  Benzin, E10, ESZ 95-98 
1.1.1. A legfeljebb 3,7% (m/m) oxigéntartalmú ólmozatlan motorbenzin követelményei és 

vizsgálati módszerei 

  A B C D E 

1. A legfeljebb 3,7% (m/m) oxigéntartalmú ólmozatlan motorbenzin követelményei és vizsgálati módszerei 

2. Jellemző Mértékegység 
Határértékek  

Vizsgálati módszer 
legalább     legfeljebb 

3. Kísérteti oktánszám, RON   95,0 - EN ISO 5164 

4. Motoroktánszám, MON   85,0 - EN ISO 5163 

5. Ólomtartalom mg/l - 5,0 EN 237 

6. Sűrűség (15 °C-on)c kg/m3 720,0 775,0 
EN ISO 3675 

 EN ISO 12185 

7. Kéntartalom mg/kg - 10,0 

EN ISO 13032  

EN ISO 20846  

EN ISO 20884 

8. Mangántartalom mg/l - 
2,0 EN 16135  

 
EN 16136 

9. Oxidációs stabilitás perc 360 - EN ISO 7536 

10. 
Gyantatartalom (oldószerrel 
mosott) mg/100 ml - 5 EN ISO 6246 

11. Rézlemez-korrózió; (3 óra, 50 °C) fokozat 1. osztály EN ISO 2160 

12. Külső megjelenés   tiszta és átlátszó, színezetlen szemrevételezés 

13. 

Szén hidrogéncsoport-összetétel: 

% (V/V) - 

  EN 15553  

 olefinek 18,0 EN ISO 22854 

 aromások 35,0   

14. Benzoltartalom % (V/V) - 1,00 

EN 238  

EN 12177  

EN ISO 22854 

15. Oxigéntartalom % (m/m) - 3,7 

EN 1601  

EN 13132  

EN ISO 22854 

16. 

Oxigenáttartalom 

% (V/V) 

     EN 1601  

metanol - 3,0  EN 13132 

etanol - 10,0  EN ISO 22854 

 izopropil-alkohol - 12,0   

izobutil-alkohol   - 15,0    

  terc-butil-alkohol - 15,0   

 éterek (5 vagy nagyobb 
szénatomszámúak) 

- 22,0   

 egyéb oxigenátok - 15,0   
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17. Vitás esetben, ha egy paraméterhez több vizsgálati módszer van megadva, és van aláhúzással jelölt (döntő) 
módszer, akkor azt kell alkalmazni. 

18.  A metanoltartalomra vonatkozó vita esetében az EN 1601 szabványt kell alkalmazni. 

1.1.2. A legfeljebb 3,7% (m/m) oxigéntartalmú ólmozatlan motorbenzinek illékonysági 
osztályai 

  
A B C D E F 

1. A legfeljebb 3,7% (m/m) oxigéntartalmú ólmozatlan motorbenzinek illékonysági osztályai 

2. Jellemző Mértékegység 
Határértékek 

Vizsgálati módszer 
A C/C1 D/D1 

3. Gőznyomás, (DVPE) * 
kPa, legalább 45,0 50,0 60,0 

EN 13016-1 
kPa, legfeljebb 60,0 80,0 90,0 

4. 
70 °C-ig elpárologtatott % (V/V), legalább 22,0 24,0 24,0 

EN ISO 3405 
mennyiség, E70 % (V/V), legfeljebb 50,0 52,0 52,0 

5. 

100 °C-ig % (V/V), legalább 46,0 46,0 46,0 

EN ISO 3405 elpárologtatott % (V/V), legfeljebb 72,0 72,0 72,0 

mennyiség, E100         

6. 

150 °C-ig % (WV), legalább 75,0 75,0 75,0 

EN ISO 3405           

mennyiség, E150         

7. Végforráspont, VFP °C, legfeljebb 210 210 210 EN ISO 3405 

8. Desztillációs maradék % (V/V), legfeljebb 2 2 2 EN ISO 3405 

9. 
Illékonysági Index, (VLI)     C D   

(10VP + 7 E70) index, legfeljebb - - -   

10. 
Illékonysági index, (VLI)   

  
C1 D1 

  
(10 VP + 7 E70) index, legfeljebb 1064 1164 

11. Nyáron: május 1-jétől szeptember 30-ig: A osztály 

12. Télen: november 15-től február utolsó napjáig: C, D osztály 

13. Átmeneti (átállási) időszak: március 1-jétől április 30-ig és október 1-jétől november 14-ig: C1, D1 osztály 
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1.1.3. A bioetanol-tartalmú ólmozatlan motorbenzinnél megengedett gőznyomáseltérés 

  A B 

1. 
 A bioetanol-tartalmú ólmozatlan motorbenzinnél 

megengedett gőznyomáseltérés 

2. 

Etanoltartalom Megengedett 
gőznyomáseltérés  

EN 1601, EN 13132, EN ISO 22854 EN 13016-1 

% (V/V) kPa 

3. 0 0 

4. 1,0 3,7 

5. 2,0 6,0 

6. 3,0 7,2 

7. 4,0 7,8 

8. 5,0 8,0 

9. 6,0 8,0 

10. 7,0 7,9 

11. 8,0 7,9 

12. 9,0 7,8 

13. 10,0 7,8 

1.2.  Benzin, E5, ESZ 95-98 
1.2.1. A legfeljebb 2,7% (m/m) oxigéntartalmú ólmozatlan motorbenzin követelményei és 

vizsgálati módszerei 

  A B C D E 

1. 
A legfeljebb 2,7% (m/m) oxigéntartalmú ólmozatlan motorbenzin követelményei és vizsgálati módszerei 

2. 
Jellemző Mértékegység 

Határértékek  
Vizsgálati módszer 

legalább     legfeljebb 

3. Kísérteti oktánszám, RON   95,0 - EN ISO 5164 

4. Motoroktánszám, MON   85,0 - EN ISO 5163 

5. Ólomtartalom mg/l - 5,0 EN 237 

6. 
Sűrűség (15 °C-on) kg/m3 720,0 775,0 

EN ISO 3675 

 EN ISO 12185 

7. 

Kéntartalom6 mg/kg - 10,0 

EN ISO 13032  

EN ISO 20846  

EN ISO 20884 

8. 
Mangántartalom mg/l - 2,0 

EN 16135  

EN 16136 

9. Oxidációs stabilitás perc 360 - EN ISO 7536 
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10. 
Gyantatartalom (oldószerrel 
mosott) mg/100 ml - 5 EN ISO 6246 

11. Rézlemez-korrózió; (3 óra, 50 °C) fokozat 1. osztály EN ISO 2160 

12. Külső megjelenés   tiszta és átlátszó, színezetlen szemrevételezés 

13. 

Szén hidrogéncsoport-összetétel: 

% (V/V) - 

  EN 15553  

olefinek 18,0 EN ISO 22854 

aromások 35,0   

14. 

Benzoltartalom % (V/V) - 1,00 

EN 238  

EN 12177  

EN ISO 22854 

15. 

Oxigéntartalom % (m/m) - 2,7 

EN 1601  

EN 13132  

EN ISO 22854 

16. 

Oxigenáttartalom 

% (V/V) 

     EN 1601  

metanol - 3,0  EN 13132 

etanol - 5,0  EN ISO 22854 

17. 

 izopropil-alkohol     
A keverési 

térfogat 
korlátozott, az 

oxigéntartalom 
legfeljebb 2,7 %  

(m/m) lehet. 

  

izobutil-alkohol        

  terc-butil-alkohol       

 éterek (5 vagy nagyobb 
szénatomszámúak)       

 egyéb oxigenátok       

18. 

Vitás esetben, ha egy paraméterhez több vizsgálati módszer van megadva, és van aláhúzással jelölt (döntő) 
módszer, akkor azt kell alkalmazni. 

19. 
A metanoltartalomra vonatkozó vita esetében az EN 1601 szabványt kell alkalmazni. 

1.2.2. A legfeljebb 2,7% (m/m) oxigéntartalmú ólmozatlan motorbenzinek illékonysági 
osztályai 

  
A B C D E F 

1. 
A legfeljebb 2,7% (m/m) oxigéntartalmú ólmozatlan motorbenzinek illékonysági osztályai 

2. 
Jellemző Mértékegység 

Határértékek Vizsgálati 
módszer A C/C1 D/D1 

3. 
Gőznyomás, (DVPE)* 

kPa, legalább 45,0 50,0 60,0 EN 13016-
1 kPa, legfeljebb 60,0 80,0 90,0 

4. 

70 °C-ig elpárologtatott % (V/V), legalább 20,0 22,0 22,0 EN ISO 
3405 mennyiség, E70 % (V/V), legfeljebb 48,0 50,0 50,0 

5. 

100 °C-ig % (V/V), legalább 46,0 46,0 46,0 
EN ISO 
3405 

elpárologtatott % (V/V), legfeljebb 71,0 71,0 71,0 

mennyiség, E100         
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6. 

150 °C-ig % (V/V), legalább 75,0 75,0 75,0 
EN ISO 
3405 

 elpárologtatott         

mennyiség, E150         

7. 
Végforráspont, VFP °C, legfeljebb 210 210 210 

EN ISO 
3405 

8. 
Desztillációs maradék % (V/V), legfeljebb 2 2 2 EN ISO 

3405 

9. 

Illékonysági Index, (VLI)     C D   

(10VP + 7 E70) index, legfeljebb - - -   

10. 

Illékonysági index, (VLI)   
  

C1 D1 
  

(10 VP + 7 E70) index, legfeljebb 1050 1150 

11. Nyáron: május 1-jétől szeptember 30-ig: A osztály 

12. Télen: november 15-től február utolsó napjáig: C, D osztály 

13. Átmeneti (átállási) időszak: március 1-jétől április 30-ig és október 1-jétől november 14-ig: C1, D1 osztály 

1.2.3. A bioetanol-tartalmú ólmozatlan motorbenzinnél megengedett gőznyomáseltérés 

  A B 

1. 
A bioetanol-tartalmú ólmozatlan motorbenzinnél 

megengedett gőznyomáseltérés 

2. 

Etanoltartalom Megengedett 
gőznyomáseltérés  

EN 1601, EN 13132, EN ISO 22854 EN 13016-1 

% (V/V) kPa 

3. 0 0 

4. 1,0 3,7 

5. 2,0 6,0 

6. 3,0 7,2 

7. 4,0 7,8 

8. 5,0 8,0 

9. 6,0 8,0 

10. 7,0 7,9 

11. 8,0 7,9 

12. 9,0 7,8 

13. 10,0 7,8 
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2. Gázolaj 
2.1. A dízelgépjármű-hajtóanyag általánosan érvényes követelményei és vizsgálati 

módszerei 

  A B C D E 

1. 
A dízelgépjármű-hajtóanyag általánosan érvényes követelményei és vizsgálati módszerei 

2. 
Jellemző Mértékegység 

Határértékek Vizsgálati módszer 

legalább legfeljebb   

3. 

Cetánszám   51,0 - 

EN ISO 5165* 

EN 15195  

EN 16144 

4. Cetánindex   46,0 - EN ISO 4264 

5. 
Sűrűség 15 °C-on kg/m3 820,0 845,0 

EN ISO 3675 

 EN ISO 12185 

6. Többgyűrűs aromás szénhidrogének % (m/m) - 8 EN 12916 

7. 

Kéntartalom mg/kg - 

  EN ISO 20846  

10,0 EN ISO 20884  

  EN ISO 13032 

8. Mangántartalom mg/l   2,0 EN 16576 

9. Lobbanáspont °C 55 felett - EN ISO 2719 

10. 

Kokszosodási maradék (10%-os lepárlási 
maradékból) 

% (m/m)  - 0,30 EN ISO 10370 

11. Hamutartalom % (m/m)  - 0,010 EN ISO 6245 

12. Víztartalom mg/kg - 200 EN ISO 12937 

13. Összes szennyezőanyag mg/kg - 24 EN 12662  

14. 

Rézlemez-korrózió  
fokozat 1. osztály EN ISO 2160 

(3 óra, 50 °C-on) 

15. Zsírsav-metil-észter-(FAME-) tartalom** % (V/V)  - 7,0 EN 14078 

16. 

Oxidációs stabilitás*** g/m3 - 25 EN ISO 12205 

  h 20 - EN 15751 

17. 
Kenőképesség, a korrigált kopási bemaródás 
átmérője (wsd 1,4) 60 °C-on 

µm - 460 EN ISO 12156-1 

18. Viszkozitás, 40 °C-on mm2/s 2,000 4,500 EN ISO 3104 

19. 

Desztilláció        EN ISO 3405  

250 °C-ig átdesztillált % (V/V)    <65 EN ISO 3924 

350 °C-ig átdesztillált % (V/V)  85     

95 %(V/V) átdesztillálásának hőmérséklete °C   360   

20. 
Vitás esetben, ha egy paraméterhez több vizsgálati módszer van megadva, és van aláhúzással jelölt (döntő) 
módszer, akkor azt kell alkalmazni. 
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21. 

* A cetánszám meghatározására a táblázatban jelzett alternatív módszereket is lehet alkalmazni, feltéve, hogy ezek a 
módszerek elismert módszerek sorozatából származnak, és az EN ISO 4259-nek megfelelő, validált precizitási adataik 
vannak, amelyek legalább a referencia-módszer precizitásával azonosak. 

22. ** A FAME-nak ki kell elégítenie az EN 14214 követelményeit. 

23. 
***Amikor a dízelgázolaj 2%(V/V) feletti FAME-t tartalmaz, akkor az EN 15751 szerint meghatározott oxidációs 
stabilitás a követelmény. 

2.2. Éghajlattól függő követelmények és vizsgálati módszerek. Mérsékelt égöv 

  A B C D E F G H I 

1. 
Éghajlattól függő követelmények és vizsgálati módszerek. Mérsékelt égöv 

2. 

Jellemző Mértékegység 

Határértékek 
Vizsgálati 
módszer A B C D E F 

fokozat fokozat fokozat fokozat fokozat fokozat 

3. 
CFPP °C, legfeljebb +5 0 -5 -10 -15 -20 

EN 116 

EN 16329 

4. Nyáron: május 1-jétől szeptember 30-ig: A fokozat 

5. Télen: november 15-től február utolsó napjáig: F fokozat 

6. Átmeneti (átállási) időszak: március 1-jétől április 30-ig és október 1-jétől november 14-ig: A-F fokozat 

3. Repülőgép-üzemanyag 
 

3.1.  2710 12 31 KN-kód szerinti repülőbenzin 
3.1.1. A repülőbenzinek minőségi követelményei és vizsgálati módszerei 

 

  A B C D E F G 

1. A repülőbenzinek minőségi követelményei és vizsgálati módszerei 

2. Minőségi fokozatok     
RB 

80 
RB 

100 
RB 
100LL   

3. Jellemző 
Mértékegys

ég Követelmények Vizsgálati módszer 

4. 

Külső     

szobahőmérsékleten 
vizsgálva tiszta, átlátszó 

legyen, és ne tartalmazzon 
szabad szemmel látható 

kiülepedett vizet és 
mechanikai szennyeződést 

érzékszervi 

5. Kompressziótűrés             

6. Oktánszám (sovány keverék) legalább   80 100,0 100,0 MSZ ISO 5163 

7. Oktánszám (dús keverék) legalább   87,0 - - 
ASTM D 909 

8. Teljesitményszám legalább   - 130 130 

9. Szín   piros zöld kék érzékszervi 

10. Ólomtartalom legfeljebb g/l 0,14 1,12 0,56 MSZ 10874 

11. Desztillációs jellemzők           

MSZ EN ISO 3405 12.  Kezdő forráspont   °C - 

13. 10% (V/V) átdesztillál legfeljebb °C-ig 75 
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14. 40% (V/V) átdesztillál legalább °C-ig 75 

15. 50% (V/V) átdesztillál legfeljebb °C-ig 105 

16. 90% (V/V) átdesztillál legfeljebb °C-ig 135 

17. Végforrpont legfeljebb °C 170 

18. 

10% és 50% (V/V) 
desztillációs hőmérséklet 

összege 
legalább °C 135 

19. Átdesztillált mennyiség legalább % (V/V) 97 

20. Desztillációs maradék legfeljebb % (V/V) 1,5 

21. Desztillációs veszteség legfeljebb % (V/V) 1,5 

22. 
Gőznyomás 

legalább 
kPa 

38 
MSZ EN 13016-1 

legfeljebb 49 

23. 

Kéntartalom legfeljebb % (m/m) 0,05 

MSZ EN ISO 20846  

MSZ EN ISO 20884 

 MSZ EN ISO 20847 

24. 

Fűtőérték legalább MJ/kg 43,50 

MSZ 19954  
MSZ 10869:2005 

szabvány M2 
fejezete 

25. 

Korróziós hatás rézlemezen 
legfeljebb 

korróziós 
1 MSZ EN ISO 2160 

(2 óra, 100 °C-on) fokozat 

26. Oxidációs stabilitás (5 óra)   
MSZ-09-60.0125 

27.  Potenciális gyanta legfeljebb 
mg/100 

cm3 6 

28. Látható ólomkicsapódás legfeljebb 
mg/100 

cm3 3   

29. Kristályosodáspont legfeljebb °C -58 MSZ ISO 3013 

30. 

Kölcsönhatás vízzel  
legfeljebb cm3 2 MSZ ISO 6250 

Térfogatváltozás 

31. 

Vitás esetben, ha egy paraméterhez több vizsgálati módszer van megadva, és van aláhúzással jelölt (döntő) 
módszer, akkor azt kell alkalmazni. 

3.1.2. A repülőbenzinekhez adott színezőanyagok mennyisége 

  A B C D 

1. A repülőbenzinekhez adott színezőanyagok mennyisége 

2. 
Színezék 

Színezéktartalom, legfeljebb mg/l 

RB 80 RB 100 RB 100LL 

3. 
kék festék: 
1,4-dialkil-amino-antrakinon 

 0,2  2,7 2,7  

4. 

sárga festék: 

- 2,8 - p-dietil-amino-azobenzol vagy 1,3-
benzodiol-2,4-bisz[(alkilfenil)-
azo]származék 

5. 

piros festék: 

2,3 - - azobenzol-4-azo-2-naftol 
alkilszármazékai 
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3.2.  2710 19 21 KN-kód szerinti üzemanyag petróleum 
 

  A B C 

1. A gázturbinás légijárművek hajtóanyagának minőségi követelményei és vizsgálati módszerei 

2. A termék minőségi fokozatának jele JET-A1 
Vizsgálati módszer 

3. Jellemzők Követelmények 

4. 

Külső 

Tiszta, átlátszó, fényes, 
szennyeződéstől és 
kiülepedett víztől 

mentes. 

érzékszervi 
MSZ 10870:2012 4.3. szakasz 

szerint 

5. 
Vizuális szín 

A színtelentől a halvány 
szalmasárgáig. érzékszervi 

6. Saybolt-színszám megadandó MSZ-09-60.0138 

7. 
Aromásanyag-tartalom FIA-módszerrel, legfeljebb, % 
(V/V) 25 MSZ EN 15553 

8. 
Merkaptánkén-tartalom, legfeljebb % (m/m) 0,003 

MSZ ISO 3012  

MSZ 15973 

9. 

Összes kéntartalom, legfeljebb, % (m/m) 0,3 

MSZ EN ISO 8754* 

MSZ EN ISO 20846  

MSZ EN ISO 20884 

10. Desztillációs jellemző: 

MSZ EN ISO 3405 

11. 10% (V/V) átdesztillál, legfeljebb, °C 205 

12. 50% (V/V) átdesztillál, legfeljebb, °C - 

13. 90% (V/V) átdesztillál, legfeljebb, °C - 

14. Végforrpont, legfeljebb, °C 300 

15. Desztillációs maradék, legfeljebb, % (V/V) 1,5 

16. Desztillációs veszteség, legfeljebb, % (V/V) 1,5 

17. 

Lobbanáspont, zárt téri, legalább, °C 38** 

MSZ 10879  

MSZ EN ISO 3679  

MSZ EN ISO 2719 

18. 
Sűrűség 15 °C-on, g/cm3 0,775-0,840 

MSZ EN ISO 3675  

MSZ EN ISO 12185 

19. Kristályosodáspont, legfeljebb, °C -47 MSZ 2047 

20. Kinematikai viszkozitás -20 °C-on, legfeljebb, mm2/s 8,0 MSZ EN ISO 3104 

21. Fűtőérték, legalább, MJ/kg 42,80 MSZ 19954 

22. Nem kormozó láng magassága, legalább, mm 25 MSZ 970 

23. 

Nem kormozó láng magassága, legalább, mm  19 MSZ 970 

és     

Naftalintartalom, legfeljebb, % (V/V) 3 MSZ 2046 

24. 
Korróziós hatás rézlemezen (2 óra/100 °C), legfeljebb, 
korróziós fokozat 

1 
MSZ EN ISO 2160 
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25. Termikus stabilitás: 

MSZ 10892 26. Nyomáscsökkenés a szűrőn, legfeljebb, kPa 3,3 

27. Lerakódás a fűtőcsövön, legfeljebb, fokozat 3 

28. Tényleges gyantatartalom, legfeljebb, mg/100 cm3 7 MSZ EN ISO 6246 

29. Mikroszeparációs index (MSEP-A): 
MSZ 10876 

30. Vezetőképesség-javító adalékkal, legalább  70 

31. Vezetőképesség-javító adalék nélkül, legalább 85  

32. Villamos vezetés 20 °C-on, µS/m 50-600 MSZ ISO 6297 

33. Szilárd szennyezőanyag-tartalom, legfeljebb, mg/l, 1 MSZ 10875 

34. 

Vitás esetben, ha egy paraméterhez több vizsgálati módszer van megadva, és van aláhúzással jelölt (döntő) 
módszer, akkor azt kell alkalmazni. 

35. 

*0,05 % (m/m)-nál kisebb kéntartalom meghatározásához az MSZ EN 8754 szabvány nem alkalmas döntő 
vizsgálatként. 

36. 
   ** Az MSZ 10879 módszer alkalmazása esetén a lobbanáspont legalább 40 °C. 

4. E85 
4.1. Az E85 etanol követelményei és vizsgálati módszerei 

 

  A B C D E 

1. 
Az E85 etanol követelményei és vizsgálati módszerei 

2. 
Jellemző Mértékegység 

Határértékek 
Vizsgálati módszer 

legalább legfeljebb 

3. Sűrűség (15°C-on) kg/m3 760,0 800,0 EN ISO 12185 

4. Oxidációs stabilitás perc 360 - EN ISO 7536 

5. 
Gyantatartalom (oldószerrel 
mosott) 

mg/100 ml - 5 EN ISO 6246 

6. 
Rézlemez-korrózió; (3 óra, 50 °C) fokozat 1. osztály EN ISO 2160 

7. 

Összes savasság 

% (m/m)  - 0,005 EN 15491 
(ecetsavban kifejezve) 

8. Vezetőképesség µS/cm -  1,5 EN 15938 

9. Metanol tartalom % (V/V) - 1,0 EN 1601 

10. 
Nagyobb szénatomszámú (C3-C5) 
alkoholok 

% (V/V) - 6,0 EN 1601 

11. 
Éterek (5 vagy nagyobb 
szénatomszámúak) % (V/V) - 11,0 EN 1601  

12. 
Víztartalom %(m/m) - 0,400 

EN 15489 

EN 15692 

13. Szervetlen klorid tartalom mg/kg - 1,2 EN 15492  

14. 
Réztartalom mg/kg - 0,1 

EN 15488  

EN 15837 
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15. 
Foszfortartalom mg/l - 0,15 

EN 15487 

EN 15837 

16. 

Kéntartalom mg/kg - 10,0 

EN 15485 

EN 15486 

17. Szulfáttartalom mg/kg - 4,0 EN 15492  

18. 

Vitás esetben, ha egy paraméterhez több vizsgálati módszer van megadva, és van aláhúzással jelölt (döntő) módszer, 
akkor azt kell alkalmazni. 

4.2. Éghajlattól függő követelmények és vizsgálati módszerek 

  A B C D E F G H I J K 

1. 
Éghajlattól függő követelmények és vizsgálati módszerek 

2. 

Jellemző Mértékegys
ég 

A osztály B osztály C osztály D osztály Vizsgála
ti 

módszer 
legalá

bb 
legfelje

bb 
legalá

bb 
legfelje

bb 
legalá

bb 
legfelje

bb 
legalá

bb 
legfelje

bb 

3. 
Gőznyomás 
(DVPE) kPa 35,0 60,0 50,0 80,0 55,0 80,0 60,0 - 

EN 
13016-1 

4. 

etanol + 
nagyobb 
szénatomsz
ámú 
alkoholok 

% (V/V) 70 85 70 85 60 85 50 85 EN 1601 

5. Bármelyik osztály alkalmazható 

5. Biodízel 
5.1. Zsírsav-metil-észterek általánosan érvényes követelmények és vizsgálati módszerek 

  A B C D E 

1. Zsírsav-metil-észterek általánosan érvényes követelmények és vizsgálati módszerek 

2. 
Jellemző Mértékegység 

Határértékek  
Vizsgálati módszer 

legalább     legfeljebb 

3. FAME-tartalom % (m/m) 96,5 - EN 14103 

4. 
Sűrűség 15 °C-on kg/m3 860 900 EN ISO 3675 

EN ISO 12185 

5. Viszkozitás 40 °C-on mm2/s 3,50 5,00 EN ISO 3104 

6. 
Lobbanáspont °C 101 - 

EN ISO 2719 

EN ISO 3679 

7. Cetánszám - 51,0 - EN ISO 5165 

8. Rézlemez korrózió (3 óra, 50 °C-on) fokozat 1. osztály EN ISO 2160 

9. 
Oxidációs stabilitás, 110 °C-on óra 8,0 - 

EN 14112 

EN 15751 

10. Savszám mg KOH/g - 0,50 EN 14104 

11. 
Jódszám g jód/100 g - 120 

EN 14111 

EN 16300 
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12. Linolénsav-metil-észter % (m/m) - 12,0 EN 14103 

13. 

Többszörösen telítetlen 
% (m/m) - 1,00 

EN 15779 metil-észterek (≥4 kettős kötés) 

14. Metanol tartalom % (m/m) - 0,20 EN 14110 

15. Monoglicerid-tartalom % (m/m) - 0,70 EN 14105 

16. Diglicerid-tartalom % (m/m) - 0,20 EN 14105 

17. Triglicerid-tartalom % (m/m) - 0,20 EN 14105 

18. 
Szabad glicerin % (m/m) - 0,02 

EN 14105 

EN 14106 

19. Összes glicerin % (m/m) - 0,25 EN 14105 

20. Víztartalom mg/kg - 500 EN ISO 12937 

21. Összes szennyeződés mg/kg - 24 EN 12662 

22. Szulfáthamu % (m/m) - 0,02 ISO 3987 

23. 

Kéntartalom mg/kg - 10,0 

EN ISO 20846 

EN ISO 20884 

EN ISO 13032 

24. 

I. csoport fémjei (Na+K) mg/kg - 5,0 

EN 14108 

EN 14109 

EN 14538 

25. II. csoport fémjei (Ca+Mg) mg/kg - 5,0 EN 14538 

26. 
Foszfortartalom mg/kg - 4,0 

EN 14107 

EN 16294 

27. 

Vitás esetben, ha egy paraméterhez több vizsgálati módszer van megadva, és van aláhúzással jelölt (döntő) módszer, akkor azt kell 
alkalmazni. 

5.2. FAME hajtóanyagra vonatkozó, éghajlattól függő követelmények és vizsgálati 
módszerek 

  A B C D E F G H I 

1. 

Jellemző Mértékegység 

Határértékek 
Vizsgálati 
módszer 

A B C D E F 

fokozat fokozat fokozat fokozat fokozat fokozat 

2. 
CFPP °C, legfeljebb +5 0 -5 -10 -15 -20 

EN 116  

EN 16329 

3. Nyáron: május 1-jétől szeptember 30-ig: A fokozat 

4. Télen: november 15-től február utolsó napjáig: F fokozat 

5. Átmeneti (átállási) időszak: március 1-jétől április 30-ig és október 1-jétől november 14-ig: A-F fokozat 
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5.3. A FAME keverőkomponensre vonatkozó éghajlattól függő követelmények és vizsgálati 

módszerek 
5.3.1. A hidegfolyási tulajdonságok kiválasztása 

 

  A B C D E F G H I 

1. A hidegfolyási tulajdonságok kiválasztása 

2. 

Jellemző Mértékegység 

Határértékek 
Vizsgálati 
módszer A B C D E F 

fokozat fokozat fokozat fokozat fokozat fokozat 

3. 
Zavarosodási 
pont 

°C, legfeljebb 16 13 9 5 0 -3 EN 23015 

4. 
CFPP °C, legfeljebb 13 10 5 0 -5 -10 

EN 116 

EN 16329 

5. Nyáron: május 1-jétől szeptember 30-ig: D fokozat 

6. Télen: november 15-től február utolsó napjáig: E fokozat 

7. Átmeneti (átállási) időszak: március 1-jétől április 30-ig és október 1-jétől november 14-ig: A-F fokozat 

5.3.2. A monoglicerid-tartalom kiválasztása 

  A B C D E F G H I 

1. A monoglicerid-tartalom kiválasztása 

2. 

Jellemző Mértékegység 

Határértékek 
Vizsgálati 
módszer 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

fokozat fokozat fokozat fokozat fokozat fokozat 

3. 
Monoglicerid-
tartalom 

% (m/m), 
legfeljebb 0,15 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 

EN 14105 

4. Egész évben: 6. fokozat 

6. LPG 
6.1. LPG üzemanyag minőségi követelményei és vizsgálati módszerei 

  A B C D E 

1. LPG üzemanyag minőségi követelményei és vizsgálati módszerei 

2. 
Jellemző 

Mértékegy
ség 

Határértékek  
Vizsgálati módszer 

legalább      legfeljebb 

3. Motoroktánszám, MON   89,0   
MSZ EN 589:2008+A1:2012 

szabvány B melléklete 

4. 

Összes diéntartalom 

mól % - 0,5 
EN 27941 (az 1,3-butadiénnal 

együtt) 

5. Hidrogén-szulfid   negatív EN ISO 8819 

6. 

Összes kéntartalom 

mg/kg - 50 

ASTM D 3246 

(szagosítás után) ASTM D 6667 

7. 

Rézlemez korrózió 

fokozat 
1. osztály EN ISO 6251 

(1 óra, 40 °C) 
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8. 
Elpárolgási maradék 

mg/kg - 60 

EN 15470 

EN 15471 

9. 

Gőznyomás (túlnyomás) 

kPa - 1550 

EN ISO 4256 

40 °C-on 

EN ISO 8973 és az MSZ EN 
589:2008+A1:2012 C 

melléklete 

10. 
Hőmérséklet, amelyen a 
gőznyomás  

  
EN ISO 8973 és az MSZ EN 

589:2008+A1:2012 C 
melléklete 

11. 
legalább 150 kPa 
túlnyomás: 

12. A fokozatra 

°C 

- -10 

13. B fokozatra - -5 

14. C fokozatra - 0 

15. D fokozatra - 10 

16. E fokozatra - 20 

17. Víztartalom   
Szabad vizet 0 °C-on és telített 

gőznyomáson nem tartalmazhat. 
EN 15469 

18. Szag   
Kellemetlen és jellegzetes, az alsó 

robbanási határ 20 %(V/V)-os értékénél. 

MSZ EN 589:2008+A1:2012 
szabvány 6.3. szakasza és  A-

melléklete 

19. 
Vitás esetben, ha egy paraméterhez több vizsgálati módszer van megadva, és van aláhúzással jelölt (döntő) 
módszer, akkor azt kell alkalmazni. 

 
Üzemeltetés szempontjából legfeljebb 2000 mg/kg metanol hozzáadása megengedett. 
 

6.2. Évszakhoz kötött gőznyomás- (túlnyomás) határértékek 40 °C-on 

 

  A B C 
1. Évszakhoz kötött gőznyomás- (túlnyomás) határértékek 40 °C-on 

2. Fokozat 

Legalább 

150 kPa-nak megfelelő hőmérséklet kPa 

3. A 950 -10 

4. B 800 -5 

5. C 700 0 

6. D 500 10 

7. E 275 20 

8. november 15-től február utolsó napjáig: B fokozat 

9. március 1-jétől november 14-ig: E fokozat 
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14. melléklet a …/2016. (…. ….) NGM rendelethez 

A bérfőzető zárjegymegrendelésének adattartalma 
  
1. Bérfőzető   

1.1. neve 
1.2. adóazonosító jele 
1.3. születési ideje (év, hónap, nap) 
1.4. anyja neve 
1.5. kistermelői regisztrációs száma 
1.6. lakcíme 

2. Az értékesíteni kívánt bérfőzött párlat 
2.1. származási igazolás  

2.1.1. száma 
2.1.2. kiállítójának jövedéki száma 

2.2. fajtája 
2.3. mennyisége literben 
2.4. tényleges alkoholtartalma 
2.5. kiszerelés  

2.5.1. névleges űrtartalma 
2.5.2. darabszáma 

3. Megrendelt zárjegy  
3.1. mennyisége (darab) 
3.2. tárolásának helye, ha az az 1.6. szerintitől eltér 
3.3. átvételének kért időpontja 

4. Dátum papíralapú megrendelés esetén 
5. Aláírás papíralapú megrendelés esetén 
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15. melléklet a …/2016. (…. ….) NGM rendelethez 

A hivatalos zár előállításáról vezetett nyilvántartás adattartalma (zártípusonként) 

1. Nyitókészlet 
1.1. mennyisége (darab)  
1.2. sorszámtartománya (-tól-ig) 

2. Előállított hivatalos zár  
2.1. mennyisége (darab)  
2.2. sorszámtartománya (-tól-ig)  
2.3. gyártás időpontja 

3. Kiadott hivatalos zár (felhasználónként) 
3.1. mennyisége (darab)  
3.2. sorszámtartománya (-tól-ig) 
3.3. kiadás időpontja 
3.4. szállítási okmány száma 
3.5. felhasználó 

3.5.1. neve 
3.5.2. felhasználói minősége 
3.5.3. címe 

4. Zárókészlet 
4.1. mennyisége (darab) 
4.2. sorszámtartománya (-tól-ig) 
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16. melléklet a …/2016. (…. ….) NGM rendelethez 

 
A hivatalos zár felhasználásáról vezetett nyilvántartás adattartalma (zártípusonként) 
 

1. Nyitókészlet 
1.1. egyedi azonosító jel 
1.2. mennyisége (darab)  
1.3. sorszámtartománya (-tól-ig) 

2. Növekedés  
2.1. mennyisége (darab)  
2.2. sorszámtartománya (-tól-ig)  
2.3. időpontja 
2.4. bizonylat azonosítószáma 

3. Csökkenés 
3.1. mennyisége (darab)  
3.2. sorszámtartománya (-tól-ig) 
3.3. időpontja 
3.4. bizonylat azonosítószáma 

4. Zárókészlet 
4.1. mennyisége (darab)  
4.2. sorszámtartománya (-tól-ig) 
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17. melléklet a …/2016. (… …) NGM rendelethez 

 
A párlat adójegy igénylés adattartalma 

1. Magánfőző 
1.1. neve 
1.2. születési helye 
1.3. születési ideje (év, hó, nap) 
1.4. anyja születési családi és utóneve 
1.5. adóazonosító jele 
1.6. lakcíme 
1.7. levelezési címe (ha a lakcímtől eltér) 
1.8. telefonszáma (nem kötelező megadni) 

2. Párlat adójegyek igényléséhez szükséges adatok 
2.1. Igényelt mennyiség (darab) 
2.2. Tárgyév (a párlat előállításának éve, az igénylés événél korábbi év nem 
jelölhető meg) 
2.3. Desztillálóberendezés 

2.3.1. regisztrálásának helye (település) 
2.3.2. tárolási/használati helye (település, ha a 2.3.1. pontbelitől eltér) 

3. Nyilatkozatok 
3.1. Tárgyévben sem a magánfőző, sem a háztartásának többi tagja nem állíttatott 
elő bérfőzött párlatot 
3.2. A kierjedt gyümölcscefre nem tartalmaz hozzáadott mesterséges vagy 
természetes eredetű cukorból, izocukorból vagy mézből származó alkoholt 
3.3. Saját tulajdonú gyümölcsből, gyümölcsből származó alapanyagból történik a 
párlat előállítása 
3.4. Gyümölcstermő területtel rendelkezés 
3.5. A jövedéki adó megfizetése készpénzátutalási megbízással vagy átutalással 
történik 

4. Papíralapú igénylés esetén kiállítási helység, dátum (év, hó, nap), aláírás  
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18. melléklet a …/2016. (… …) NGM rendelethez 

ADÓRAKTÁRI ENGEDÉLY 

Engedélyező igazgatóság megnevezése: 

Engedély száma: 

A jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény (a továbbiakban: Jöt.) 14. § (2) bekezdése 
és a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. 
törvény 73. § (5) bekezdése alapján az adóraktár működtetését az alábbiak szerint 
engedélyezem: 

I. Adóraktár engedélyesének 

1. Neve (elnevezése): 

2. Székhelye (ennek hiányában telephelye), lakóhelye (tartózkodási helye): 

3. Adószáma/adóazonosító jele: 

II. Adóraktár címe, helyrajzi száma: 

III. Adóraktárban folytatható tevékenység megnevezése1, jövedéki termék2 (– 
dohánygyártmány kivételével – KN-kód, fajtakód): 

IV. A Jöt. 15. § (6) bekezdése alapján engedélyezem az engedély felfüggesztése esetén a 
jövedéki termék előállítását, felhasználását, adófizetési kötelezettség alóli mentesülését 
eredményező tevékenység végzését.  

V. A Jöt. 88. § (4) bekezdés alapján engedélyezem a hatósági zárral ellátott mérőeszköz, 
berendezés működésében mutatkozó, a Jöt. 88. § (3) bekezdés szerinti zavar, 
rendellenesség esetén a tevékenység azonnali megszüntetésétől való eltérést. 

VI. Az adóraktár a jelen engedélyben rögzített, valamint az engedélykérelemben, az 
adóraktári engedélykérelemhez csatolt, valamint a helyszínen bemutatott és elektronikus 
másolatban az állami adó- és vámhatóság rendelkezésére bocsátott bizonylatokban, 
dokumentációkban szereplő feltételek, körülmények fennállása, teljesítése mellett 
működhet. 

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

 
 

......................................................................................... 
az állami adó- és vámhatóság 

elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó 
hitelesítő záradéka 
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1 Általános tevékenység: 
− előállítás, felhasználás vagy tárolás; 

Nevesített tevékenyég: 
− kizárólag bérfőzött párlat előállítás; 
− kisüzemi sörfőzde; 
− terméktávvezeték adóraktár; 
− nemzetközi közforgalmú repülőtéren a repülésre nyilvántartásba vett végső úti céllal harmadik országba induló 

utasok tartózkodására szolgáló helyen, kizárólag nem helyben fogyasztásra történő értékesítés és az üzlet 
áruellátását biztosító raktárban átvétel, tárolás; 

− az utasoknak történő felszolgálás céljából a harmadik országba közvetlenül repülő légijárművek kiszolgálása; 
− ETBE-előállítás; 
− az 50 MW és annál nagyobb teljesítményű erőművek energiahordozó-készletének legkisebb mértékéről és a 

készletezés rendjéről szóló, az energiapolitikáért felelős miniszter rendelete szerinti normatív energiahordozó 
készletezése, valamint biztonsági energiahordozó készletezése; 

− a behozott kőolaj és kőolajtermékek biztonsági készletezéséről szóló törvény szerinti biztonsági kőolaj 
készletezése; 

− nem magáncélú légiközlekedési tevékenységet végző légijármű részére repülőgép-üzemanyag kiszolgálás; 
− a jelölt gázolajat magyar vagy külföldi hajólajstromban nyilvántartott, a víziközlekedésről szóló törvény szerinti 

gazdasági célú hajózási tevékenységet végző hajó (ideértve a kompot is) kiszolgálás; 
− energiatermék felhasználása energiatermék előállításához kapcsolódó célra; 
− energiatermék felhasználása kapcsolt hő- és villamos energia, valamint lakossági energiafogyasztónak 

szolgáltatott hő (ideértve a központi fűtésről és melegvíz-szolgáltatásról szóló kormányrendelet szerinti központi 
fűtést és melegvíz-szolgáltatást) előállítás céljára; 

− energiatermék felhasználása kémiai redukcióban, ásványtani, elektrolitikus és kohászati folyamatban; 
− egyéb ellenőrzött ásványolaj előállítása, felhasználása, kiszerelése; 
− megfigyelt termék előállítása, felhasználása, kiszerelése; 
− forgalomba hozatalra engedélyezett gyógyszer és a nyilvántartásba vett, gyógyszernek nem minősülő 

gyógyhatású készítmény (a szájon át fogyasztható alkoholtartalmú termék esetében 40 ml-t meg nem haladó 
összes napi fogyasztási dózisnak megfelelő összetételben előállított készítmény), valamint az engedéllyel iparilag 
előállított gyógyszeranyag, gyógyszeripari intermedier előállítás (kivéve a 2207 10 00-2207 20 00 KN-kód szerinti 
alkoholtermék és víz keverékének előállítását), továbbá az e termékek előállításához és előállítására szolgáló 
gyártóberendezéseknek a – technológiai előírásokban rögzített – tisztítási eljárásához felhasznált sör, csendes és 
habzóbor, egyéb csendes és habzó erjesztett ital, köztes alkoholtermék vagy alkoholtermék felhasználás; 

− a 2209 00 11-2209 00 99 KN-kód szerinti ecet előállítás; 
− élelmiszer és az 1,2 térfogatszázaléknál nem magasabb tényleges alkoholtartalmú ital aromák előállítása; 
− legfeljebb 8,5 liter tiszta szesz/100 kilogramm alkoholtartalmú csokoládé és – az alkoholtartalmú italok kivételével 

– a legfeljebb 5 liter tiszta szesz/100 kilogramm alkoholtartalmú egyéb élelmiszer előállítása; 
− vegyipari, kozmetikai és egyéb, nem emberi fogyasztásra szolgáló termék előállítása; 
− teljesen denaturált alkohol felhasználása, kiszerelése. 

 
2 Jövedéki termék: 
− energiatermék; 
− sör; 
− csendes bor; 
− habzóbor; 
− egyéb csendes erjesztett ital; 
− egyéb habzó erjesztett ital; 
− köztes alkoholtermék; 
− alkoholtermék; 
− dohánygyártmány. 
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EGYSZERŰSÍTETT ADÓRAKTÁRI ENGEDÉLY 

Engedélyező igazgatóság megnevezése: 

Egyszerűsített adóraktár engedélyszáma: 

A jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény (a továbbiakban: Jöt.) 14. § (2) bekezdése és a 
közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 73. 
§ (5) bekezdése alapján az egyszerűsített adóraktár működtetését az alábbiak szerint 
engedélyezem: 

I. Egyszerűsített adóraktár engedélyesének 

1. Neve (elnevezése): 

2. Székhelye (ennek hiányában telephelye), lakóhelye (tartózkodási helye) 

3. Adószáma /adóazonosító jele: 

II. Egyszerűsített adóraktár címe, helyrajzi száma: 

III. Az egyszerűsített adóraktárban folytatható tevékenység megnevezése, jövedéki termék1: 

IV. A Jöt. 15. § (6) bekezdése alapján engedélyezem az engedély felfüggesztése esetén a jövedéki 
termék előállítását, felhasználását, adófizetési kötelezettség alóli mentesülését eredményező 
tevékenység végzését.  

V. Az egyszerűsített adóraktár a jelen engedélyben rögzített, valamint az engedélykérelemben, az 
engedélykérelemhez csatolt, valamint a helyszínen bemutatott és elektronikus másolatban az 
állami adó- és vámhatóság rendelkezésére bocsátott bizonylatokban, dokumentációkban szereplő 
feltételek, körülmények fennállása, teljesítése mellett működhet. 

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

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

az állami adó- és vámhatóság 
elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó 

hitelesítő záradéka 
1 Jövedéki termék: 
− csendes bor előállítása; 
− a Jöt. 129 . § (2) bekezdés a) pontja szerinti adómértékkel adózó egyéb csendes erjesztett ital előállítása; 
− saját előállítású csendes borból palackos erjesztésű habzóbor előállítása. 
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BEJEGYZETT KERESKEDŐI ENGEDÉLY 

Engedélyező igazgatóság megnevezése: 

Bejegyzett kereskedői engedély száma: 

A jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény 14. § (2) bekezdése és a közigazgatási hatósági 
eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 73. § (5) bekezdése alapján 
a bejegyzett kereskedői engedélyes tevékenység folytatását az alábbiak szerint engedélyezem: 

I. Bejegyzett kereskedő 

1. Neve (elnevezése): 

2. Székhelye (ennek hiányában telephelye), lakóhelye (tartózkodási helye): 

3. Adószáma/adóazonosító jele: 

II. Engedélyezett tevékenység helye (címe, helyrajzi száma): 

III. Tagállamból adófelfüggesztési eljárás keretében átvehető jövedéki termék1 (KN-kód, fajtakód): 

IV. A telephelyen a fent megjelölt tevékenység a bejegyzett kereskedői engedélyben rögzített, 
valamint az engedélykérelemben, az engedélykérelemhez csatolt, valamint a helyszínen 
bemutatott és elektronikus másolatban az állami adó- és vámhatóság rendelkezésére bocsátott 
bizonylatokban, dokumentációkban szereplő feltételek, körülmények fennállása, teljesítése mellett 
folytatható. 

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

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

az állami adó- és vámhatóság 
elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó 

hitelesítő záradéka 
1Jövedéki termék: 
− energiatermék; 
− sör; 
− csendes bor; 
− habzóbor; 
− egyéb csendes erjesztett ital; 
− egyéb habzó erjesztett ital; 
− köztes alkoholtermék; 
− alkoholtermék; 
 –    dohánygyártmány.  



77558 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2016. évi 184. szám 
 

   
   

 

ESETI BEJEGYZETT KERESKEDŐI ENGEDÉLY 

Engedélyező igazgatóság megnevezése: 

Eseti bejegyzett kereskedői engedély száma: 

A jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény 14. § (2) bekezdése és a közigazgatási hatósági 
eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 73. § (5) bekezdése alapján 
az eseti bejegyzett kereskedői tevékenység folytatását az alábbiak szerint engedélyezem: 

I. Eseti bejegyzett kereskedő 

1. Neve (elnevezése): 

2. Székhelye (ennek hiányában telephelye), lakóhelye (tartózkodási helye): 

3. Adószáma/adóazonosító jele: 

II. Engedélyezett tevékenység helye (címe, helyrajzi száma): 

III. Tagállamból adófelfüggesztési eljárás keretében átvehető jövedéki termék1  
1. KN-kód, fajtakód: 
2. mennyisége (adómérték alapjául szolgáló mennyiségi egységben kifejezve): 
3. telephelyre való megérkezésének várható időpontja: 

V. A telephelyen a fent megjelölt tevékenység az eseti bejegyzett kereskedői engedélyben 
rögzített, valamint az engedélykérelemben, az engedélykérelemhez csatolt, valamint a helyszínen 
bemutatott és elektronikus másolatban az állami adó- és vámhatóság rendelkezésére bocsátott 
bizonylatokban, dokumentációkban szereplő feltételek, körülmények fennállása, teljesítése mellett 
folytatható. 

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

az állami adó- és vámhatóság 
elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó 

hitelesítő záradéka 
1 Jövedéki termék:  
− energiatermék; 
− sör; 
− csendes bor; 
− habzóbor; 
− egyéb csendes erjesztett ital; 
− egyéb habzó erjesztett ital; 
− köztes alkoholtermék; 
− alkoholtermék; 
− dohánygyártmány. 
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BEJEGYZETT FELADÓI ENGEDÉLY 

Engedélyező igazgatóság megnevezése: 

Bejegyzett feladói engedély száma: 

A jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény 14. § (2) bekezdése és a közigazgatási hatósági 
eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 73. § (5) bekezdése alapján 
a bejegyzett feladói tevékenység folytatását az alábbiak szerint engedélyezem: 

I. Bejegyzett feladó 

1. Neve (elnevezése): 

2. Székhelye (ennek hiányában telephelye), lakóhelye (tartózkodási helye): 

3. Adószáma/adóazonosító jele: 

II. A bejegyzett feladói tevékenység az engedélyben rögzített, valamint az engedélykérelemben, az 
engedélykérelemhez csatolt bizonylatokban, dokumentációkban szereplő feltételek, körülmények 
fennállása, teljesítése mellett folytatható. 

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

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

az állami adó- és vámhatóság 
elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó 

hitelesítő záradéka 
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JÖVEDÉKI ENGEDÉLY 

Engedélyező igazgatóság megnevezése: 

Jövedéki engedély száma: 

A jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény 14. § (2) bekezdése és a közigazgatási hatósági 
eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 73. § (5) bekezdése alapján 
a jövedéki engedélyköteles tevékenység folytatását az alábbiak szerint engedélyezem: 

I. Jövedéki engedélyes kereskedő 

1. Neve (elnevezése): 

2. Székhelye (ennek hiányában telephelye), lakóhelye (tartózkodási helye): 

3. Adószáma/adóazonosító jele: 

II. Engedélyezett tevékenység helye (címe, helyrajzi száma): 

III. Engedélyezett tevékenység megnevezése1, jövedéki termék2: 

IV. A jövedéki engedélyes kereskedő a jelen engedélyben rögzített, valamint az 
engedélykérelemben, az engedélykérelemhez csatolt, valamint a helyszínen bemutatott és 
elektronikus másolatban az állami adó- és vámhatóság rendelkezésére bocsátott bizonylatokban, 
dokumentációkban szereplő feltételek, körülmények fennállása, teljesítése mellett működhet. 

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

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

az állami adó- és vámhatóság 
elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó 

hitelesítő záradéka 
1 Tevékenység: 
− nagykereskedelmi tevékenység; 
− export tevékenység; 
− import tevékenység; 
− másik tagállamból belföldre kereskedelmi céllal történő szállítás; 
− belföldről másik tagállamba kereskedelmi céllal történő szállítás. 

 
2 Jövedéki termék: 
− 5 kilogrammnál nagyobb kiszerelésű LPG; 
− 5 liter / kilogramm vagy annál kisebb és 1 liternél / kilogrammnál nagyobb kiszerelésű egyéb ellenőrzött 

ásványolajtermék [nagykereskedelmi tevékenység]; 
− 5 liternél / kilogrammnál nagyobb kiszerelésű egyéb ellenőrzött ásványolajtermék [export és import tevékenység, 

másik tagállamból belföldre és belföldről másik tagállamba történő szállítás] 
− a fentiektől eltérő ellenőrzött energiatermék; 
− kenőolaj; 
− sör; 
− csendes bor; 
− habzóbor; 
− egyéb csendes erjesztett ital; 
− egyéb habzó erjesztett ital; 
− köztes alkoholtermék; 
− alkoholtermék; 

− dohánygyártmány.  
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FELHASZNÁLÓI ENGEDÉLY 

Engedélyező igazgatóság megnevezése: 

Felhasználói-engedély száma: 

A jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény (a továbbiakban: Jöt.) 14. § (2) bekezdése és a 
közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 73. 
§ (5) bekezdése alapján a felhasználói engedély tevékenység folytatását az alábbiak szerint 
engedélyezem: 

I. Felhasználói engedélyes 

1. Neve (elnevezése): 

2. Székhelye (ennek hiányában telephelye), lakóhelye (tartózkodási helye): 

3. Adószáma/adóazonosító jele: 

II. Engedélyezett tevékenység helye (címe, helyrajzi száma): 

III. Engedélyezett tevékenység megnevezése1, jövedéki termék KN-kódja: 

IV. A Jöt. 15. § (6) bekezdése alapján engedélyezem az engedély felfüggesztése esetén a jövedéki 
termék előállítását, felhasználását, adófizetési kötelezettség alóli mentesülését eredményező 
tevékenység végzését.  

V. A Jöt. 88. § (4) bekezdés alapján engedélyezem a hatósági zárral ellátott mérőeszköz, berendezés 
működésében mutatkozó, a Jöt. 88. § (3) bekezdés szerinti zavar, rendellenesség esetén a 
tevékenység azonnali megszüntetésétől való eltérést. 

VI. A felhasználói engedélyes a jelen engedélyben rögzített, valamint az engedélykérelemben, az 
engedélykérelemhez csatolt, valamint a helyszínen bemutatott és elektronikus másolatban az 
állami adó- és vámhatóság rendelkezésére bocsátott bizonylatokban, dokumentációkban szereplő 
feltételek, körülmények fennállása, teljesítése mellett működhet. 

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

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

az állami adó- és vámhatóság 
elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó 

hitelesítő záradéka 
1 Tevékenység: 
− egyéb ellenőrzött ásványolaj felhasználása, kiszerelése; 
− megfigyelt termék előállítása (ideértve a gyártási eljárás során melléktermékként keletkezést), felhasználása, 

kiszerelésére; 
− teljesen denaturált alkohol felhasználása, kiszerelése. 
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KEZESSÉGVÁLLALÁSI ENGEDÉLY 

Engedélyező igazgatóság megnevezése: 

Kezességvállalási-engedély száma: 

A jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény 18. § (17) bekezdése és a közigazgatási hatósági 
eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 73. § (5) bekezdése alapján 
a kezességvállalást az alábbiak szerint engedélyezem: 

I. Engedélyes 

1. Neve (elnevezése): 

2. Székhelye (ennek hiányában telephelye), lakóhelye (tartózkodási helye): 

3. Adószáma/adóazonosító jele: 

II. Kezességgel vállalható legmagasabb összeg: 

III. Kezességvállalási engedély hatályossága: 

IV. A kezességvállaló a jelen engedélyben rögzített, valamint az engedélykérelemben, az 
engedélykérelemhez csatolt bizonylatokban, dokumentációkban szereplő feltételek, körülmények 
fennállása, teljesítése mellett működhet. 

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

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

az állami adó- és vámhatóság 
elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó 

hitelesítő záradéka 
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19. melléklet a 45/2016. (XI. 29.) NGM rendelethez

 

   
   

 

19. melléklet a …/2016. (… …) NGM rendelethez 

 
NYILVÁNTARTÁSBA VÉTEL 

Csomagküldő kereskedői tevékenységhez 
 

Nyilvántartásba vevő igazgatóság megnevezése: 

Nyilvántartási száma: 

A jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény 34. § (1) bekezdése és a közigazgatási hatósági 
eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 73. § (5) bekezdése 
alapján csomagküldő kereskedőként fenti számon nyilvántartásba vettem. 

I. Csomagküldő kereskedő: 

1. Neve (elnevezése): 

2. Székhelye (ennek hiányában telephelye), lakóhelye (tartózkodási helye): 

3. Adószáma/adóazonosító jele: 

II. A csomagküldő kereskedő a jelen okiratban rögzített, valamint a kérelemben, a kérelemhez 
csatolt bizonylatokban, dokumentációkban szereplő feltételek, körülmények fennállása, 
teljesítése mellett működhet. 

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

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

az állami adó- és vámhatóság 
elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó 

hitelesítő záradéka 
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NYILVÁNTARTÁSBA VÉTEL 
Adóügyi képviselői tevékenységhez 

 
 

Nyilvántartásba vevő igazgatóság megnevezése: 

Nyilvántartási száma: 

A jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény 34. § (1) bekezdése és a közigazgatási hatósági 
eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 73. § (5) bekezdése alapján 
csomagküldő kereskedő adóügyi képviselőjeként fenti számon nyilvántartásba vettem. 

I. Adóügyi képviselő 

1. Neve (elnevezése): 

2. Székhelye (ennek hiányában telephelye), lakóhelye (tartózkodási helye): 

3. Adószáma/adóazonosító jele: 

II. Tagállami csomagküldő kereskedő 

1. Neve (elnevezése): 

2. Székhelye (ennek hiányában telephelye), lakóhelye (tartózkodási helye): 

3. Engedélyszáma: 

III. Az adóügyi képviselő a jelen okiratban rögzített, valamint a kérelemben, a kérelemhez csatolt 
bizonylatokban, dokumentációkban szereplő feltételek, körülmények fennállása, teljesítése mellett 
működhet. 

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

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

az állami adó- és vámhatóság 
elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó 

hitelesítő záradéka 
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NYILVÁNTARTÁSBA VÉTEL 
Jövedéki termék előállítására alkalmas berendezés előállításához, birtoklásához, 

értékesítéséhez 
 

Nyilvántartásba vevő igazgatóság megnevezése: 

Nyilvántartási száma: 

A jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény 34. § (1) bekezdése és a közigazgatási hatósági 
eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 73. § (5) bekezdése alapján 
nyilvántartásba vettem. 

I. Nyilvántartásba vett személy 

1. Neve (elnevezése): 

2. Székhelye (ennek hiányában telephelye), lakóhelye (tartózkodási helye): 

3. Adószáma/adóazonosító jele: 

II. Nyilvántartásba vett tevékenység helye (címe, helyrajzi száma): 

III. Nyilvántartásba vett tevékenység megnevezése2: 

IV. Jövedéki termék előállítására alkalmas berendezés leírása: 

V. A jövedéki termék előállítására alkalmas berendezést előállító/értékesítő/birtokló személy a jelen 
okiratban rögzített, valamint a kérelemben, a kérelemhez csatolt bizonylatokban, 
dokumentációkban szereplő feltételek, körülmények fennállása, teljesítése mellett működhet. E 
nyilvántartásba vétel jövedéki termék előállítására nem jogosít. 

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

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

az állami adó- és vámhatóság 
elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó 

hitelesítő záradéka 
  

                                                
2Tevékenység: 
- előállítás, 
- értékesítés, 
- birtoklás. 
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NYILVÁNTARTÁSBA VÉTEL 
Nyilvántartásba vett felhasználói tevékenységhez 

 
Nyilvántartásba vevő igazgatóság megnevezése: 

Nyilvántartási száma: 

A jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény 34. § (1) bekezdése és a közigazgatási hatósági 
eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 73. § (5) bekezdése alapján 
nyilvántartásba vett felhasználóként fenti számon nyilvántartásba vettem. 

I. Nyilvántartásba vett felhasználó 

1. Neve (elnevezése): 

2. Székhelye (ennek hiányában telephelye), lakóhelye (tartózkodási helye): 

3. Adószáma/ adóazonosító jele: 

II. Nyilvántartásba vett tevékenység helye (címe, helyrajzi száma): 

III. Nyilvántartásba vett tevékenység megnevezése3, jövedéki termékenként (KN-kódja): 

V. A nyilvántartásba vett felhasználó a jelen okiratban rögzített, valamint a kérelemben, a 
kérelemhez csatolt bizonylatokban, dokumentációkban szereplő feltételek, körülmények 
fennállása, teljesítése mellett működhet. 

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

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

az állami adó- és vámhatóság 
elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó 

hitelesítő záradéka 
  

                                                
3 Tevékenység: 

- egyéb ellenőrzött ásványolaj felhasználása; 
- megfigyelt termék felhasználása; 
- teljesen denaturált alkohol felhasználása. 
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NYILVÁNTARTÁSBA VÉTEL 
Kereskedelmi jármű üzembentartójaként, bérlőjeként 

Nyilvántartásba vevő igazgatóság megnevezése: 
 
Nyilvántartási száma: 

A jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény 34. § (1) bekezdése és a közigazgatási hatósági 
eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 73. § (5) bekezdése alapján 
kereskedelmi jármű üzembentartójaként, bérlőjeként fenti számon nyilvántartásba vettem. 
 
I. Kereskedelmi jármű üzembentartójának, bérlőjének 

1. Neve (elnevezése): 

2. Székhelye (ennek hiányában telephelye), lakóhelye (tartózkodási helye): 
3. Adószáma/közösségi adószáma/adóazonosító jele: 

II. Külföldi vállalkozó/vállalkozás pénzügyi képviselője esetén a képviseletre jogosult 
1. Neve: 
2. Születési helye, ideje: 
3. Anyja neve:  
4. Állampolgársága:  
5. Állandó lakóhelye (tartózkodási helye): 
6. Személyazonosító igazolvány (útlevél) száma: 

III. Kereskedelmi jármű rendszáma 

IV. A kereskedelmi jármű üzembentartója, bérlője a jelen okiratban rögzített, valamint a 
kérelemben, a kérelemhez csatolt bizonylatokban, dokumentációkban szereplő adatok 
vonatkozásában tekinthető nyilvántartásba vettnek. 

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

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

az állami adó- és vámhatóság 
elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó 

hitelesítő záradéka 
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NYILVÁNTARTÁSBA VÉTEL 
Üzemi motorikusgáztöltő-állomás üzemeltetéséhez 

 
Nyilvántartásba vevő igazgatóság megnevezése: 

Nyilvántartási száma: 

A jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény 34. § (1) bekezdése és a közigazgatási hatósági 
eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 73. § (5) bekezdése alapján 
az üzemi motorikusgáz-töltő állomás üzemeltetőjeként a fenti számon nyilvántartásba vettem. 

I. Üzemi motorikusgáztöltő-állomás üzemeltetőjének 

1. Neve (elnevezése): 

2. Székhelye (ennek hiányában telephelye), lakóhelye (tartózkodási helye): 

3. Adószáma/ adóazonosító jele: 

II. Nyilvántartásba vett tevékenység helye (címe, helyrajzi száma): 

III. Az üzemi motorikusgáztöltő-állomás a jelen okiratban rögzített, valamint a kérelemben, a 
kérelemhez csatolt bizonylatokban, dokumentációkban szereplő feltételek, körülmények 
fennállása, teljesítése mellett működhet. 

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

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

az állami adó- és vámhatóság 
elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó 

hitelesítő záradéka 
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NYILVÁNTARTÁSBA VÉTEL 
Tagállamba adófelfüggesztési eljárás keretében szállító kisüzemi bortermelői 

tevékenység végzéséhez 
Nyilvántartásba vevő igazgatóság megnevezése: 

Nyilvántartási száma: 

A jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény 34. § (1) bekezdése és a közigazgatási hatósági 
eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 73. § (5) bekezdése 
alapján tagállamba adófelfüggesztési eljárás keretében szállító kisüzemi bortermelőként a fenti 
számon nyilvántartásba vettem. 

I. Kisüzemi bortermelő 

1. Neve (elnevezése): 

2. Székhelye (ennek hiányában telephelye), lakóhelye (tartózkodási helye): 

3. Adószáma/ adóazonosító jele: 

II. Nyilvántartásba vett tevékenység helye (címe, helyrajzi száma): 

III. Jövedéki termék megnevezése4: 

IV. A kisüzemi bortermelő a jelen okiratban rögzített, valamint a kérelemben, a kérelemhez 
csatolt bizonylatokban, dokumentációkban szereplő feltételek, körülmények fennállása mellett 
szállíthat adófelfüggesztési eljárás keretében másik tagállamba. 

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

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

az állami adó- és vámhatóság 
elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó 

hitelesítő záradéka 
 
 
  

                                                
4Jövedéki termék: 

-  csendes bor, 
- csendes borból előállított palackos erjesztésű habzóbor.  
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20. melléklet a 45/2016. (XI. 29.) NGM rendelethez

 

   
   

 

 

20. számú melléklet a  /2016. (  ) NGM rendelethez 

KÉRELEM 
a helyszíni szemle megtartásához 

  

1. 

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

Állami adó- és vámhatóság 

Szemlekérelem száma: 

 2. Szemlét kérő neve: Telefonszáma: Adóigazgatási száma: 

 3. Bejelentést tevő neve: Telefonszáma: Adóigazgatási száma: 

 4. Bejelentés időpontja: év hó nap óra 

KÉRE- 5. Szemle kért tárgya: 

LEM 6. Szemle kért helye:  

út/utca/ tér szám/ hrsz 

helység 

 7. Szemle kért időpontja: : év hó nap óra 

 8. Szemlét felvevő neve:  Munkaköre: 

 9. A kért szemle módosítása esetén az új szemlekérelem száma: 

 10. Iktatószám:  

 11. Szemle megkezdése: : év hó nap óra perc 

VÉG- 12. Szemle befejezése: : év hó nap óra perc 

ZÉS 13. Szemléről felvett jegyzőkönyv(ek) száma: 

 14. Szemledíj: Ft, azaz forint 

INDOKOLÁS 

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

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

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

............................................................................................................................................................................................................. 
 
Határozatom a jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény ...... § ....... bekezdése, valamint a jövedéki adóról 
szóló 2016. évi LXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 45/2016. (XI. 29.) NGM rendelet 
...... § ...... bekezdésében foglaltakon alapul. 

E határozat ellen a döntés közlésétől számított 15 napon belül fellebbezéssel élhet. 
 
Kelt, ........................................ 20........ év ......................................hó ................ nap 

Eredeti példányt átvettem:  

................................................................ PH.  

aláírás 

Szemlét végző:  

............................................... PH.  

pénzügyőr aláírása 
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21. melléklet a 45/2016. (XI. 29.) NGM rendelethez

 

   
   

 

21. számú melléklet a  /2016. (  ) NGM rendelethez 

Repülőgép-üzemanyag katonai és rendőrségi beszerzésének és felhasználásának 
nyilvántartása  

(A mennyiség literben, 15 °C-ra átszámítva) 

1. Adóraktári telephely engedélyszáma  
2. Nyitókészlet 
3. Növekedés 

3.1. Adóraktári telephelyen átvett  
3.1.1. mennyiség 
3.1.2. szállító megnevezése 
3.1.3. átvétel időpontja 
3.1.4. bizonylat száma 

3.2. Üzemanyagtöltő ponton átvett 
   3.2.1. üzemanyagtöltő pont megnevezése 

3.2.2. átvett mennyiség  
3.2.3. átvétel időpontja 
3.2.4. bizonylat száma 

3.3. A repülési tevékenységhez történő felhasználásra alkalmatlanná válás miatt a 
légijárműből lefejtett 

3.3.1. mennyiség  
3.3.2. a készletrevétel (visszavétel) időpontja 
3.3.3. bizonylat száma 

3.4. Készletfelvételkor megállapított többlet  
4. Csökkenés 

4.1. Légijárműbe történő feltöltés az adóraktári telephelyen 
      4.1.1. mennyiség 

4.1.2. időpont 
4.1.3. légijármű vagy a repülőcsapat azonosítója  
4.1.4. bizonylat sorszáma 

     4.2. Légijárműbe történő feltöltés üzemanyagtöltő ponton  
      4.2.1. üzemanyagtöltő pont megnevezése 

4.2.2. mennyiség 
4.2.3. időpont 
4.2.4. légijármű vagy a repülőcsapat azonosítója 
4.2.5. bizonylat sorszáma 

    4.3. Adóraktári telephelyről üzemanyagtöltő pontra kiszállítás 
      4.3.1. üzemanyagtöltő pont megnevezése 

4.3.2. mennyiség 
4.3.3. időpont 
4.3.4. bizonylat sorszáma 

    4.4. Üzemanyagtöltő pontról adóraktári telephelyre szállítás 
      4.4.1. üzemanyagtöltő pont megnevezése 

4.4.2. mennyiség 
4.4.3. időpont 
4.4.4. bizonylat sorszáma 

4.5. Adófelfüggesztéssel feladott 
4.5.1. Más adóraktárba 
   4.5.1.1. mennyiség 
   4.5.1.2. időpont 
   4.5.1.3. bizonylat száma 



77572 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2016. évi 184. szám 
 

   
   

 

           4.5.2. Harmadik országba  
4.5.2.1. mennyiség 

   4.5.2.2. időpont 
   4.5.2.3. bizonylat száma 

4.5.3. Tagállamba  
4.5.3.1. mennyiség 

   4.2.3.2. időpont 
   4.5.3.3. bizonylat száma 

4.6. Szabadforgalomba bocsátás 
  4.6.1. mennyiség 

4.6.2. időpont 
4.6.3. bizonylat száma 

4.7. Mintavétel 
   4.7.1. mennyiség 

4.7.2. időpont 
4.7.3. bizonylat száma 

4.8. Igazolt megsemmisülés vagy megsemmisítés 
   4.8.1. mennyiség 

4.8.2. időpont  
4.8.3. bizonylat száma 

4.9. Készletfelvételkor 
  4.9.1. adóköteles hiány 
  4.9.2. nem adóköteles hiány 
5. Zárókészlet 
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IX. Határozatok Tára

A Kormány 1673/2016. (XI. 29.) Korm. határozata
az új nemzetközi magánjogi törvény koncepciójáról

A Kormány elfogadta az új nemzetközi magánjogi törvény 1. mellékletben szereplő koncepcióját.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet az 1673/2016. (XI. 29.) Korm. határozathoz

Az új nemzetközi magánjogi törvény koncepciója

I.  A tagállami nemzetközi magánjogi szabályozás és az EU rendeleti jogalkotásának viszonya
1. Az új nemzetközi magánjogi törvény koncepciója (a továbbiakban: Koncepció) értelmében az új nemzetközi 

magánjogi törvény (a továbbiakban: törvény) bevezető rendelkezései között általános jelleggel ki kell 
mondani, hogy a  törvény szabályait csak olyan jogviszonyokra kell alkalmazni, amelyekre uniós rendelet 
hatálya nem terjed ki.

II.  A törvény szerkezete
2. A Koncepció szerint a  törvény a  maga tárgyi hatályát a  külföldi elemet tartalmazó magánjogi viszonyokra 

nézve állapítja meg.
3. A törvény – a  Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvénnyel (a továbbiakban: Ptk.) egyezően – 

az  államot jogi személynek tekinti, és ezért az  alkalmazandó jog meghatározása körében az  államra külön 
szabályokat nem állapít meg.

4. A törvény a  bevezető rendelkezéseiben rendezi a  saját hatályát, és ehhez kapcsolódva a  nemzetközi 
egyezményekhez és az  uniós rendeletekhez való viszonyát. Külön részben határozza meg a  törvény 
az általános szabályokat.

5. A családjogra vonatkozó rendelkezések (a Ptk. rendszerét követve) a  személyekre vonatkozó szabályokat 
követően kerülnek a törvénybe. A szellemi alkotások joga a dologi jogi fejezet után következik.

6. A Koncepció értelmében a  törvény szabályozza a  joghatóságot, a  peres eljárás nemzetközi sajátosságait, 
továbbá a külföldi határozatok elismerésére és végrehajtására vonatkozó kérdéseket.

7. A Koncepció amellett foglalt állást, hogy az eljárásjogi rendelkezések, a joghatósági, továbbá az elismerési és 
végrehajtási szabályok – ebben a sorrendben – az alkalmazandó jog meghatározására vonatkozó szabályokat 
követően szerepelnek a  törvényben. A  szerkezeti koherencia szempontjára tekintettel mindazonáltal 
megfontolandó lehet egy olyan megoldás is, miszerint a  bevezető rendelkezések után következnének 
az  eljárási jogi rendelkezések, valamint a  joghatóság, míg a  külföldi határozatok elismerésének és 
végrehajtásának kérdésköre az alkalmazandó jogról szóló szabályokat követően kapna helyet a törvényben.

8. A megalkotandó törvény szerkezete a következő:
a) Bevezető rendelkezések
b) Általános szabályok
c) Személyek
d) Családjog
e) Dologi jog
f ) Szellemi alkotások joga
g) Kötelmi jog
h) Öröklési jog
i) Eljárási szabályok
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j) Joghatóság
k) Külföldi határozatok elismerése és végrehajtása
l) Záró rendelkezések

III.  Általános rendelkezések
 III.1. A vissza- és továbbutalás (renvoi)

9. A Koncepció alapján a törvény az egyes jogviszonyok sajátosságai szerint ad majd rendelkezéseket a vissza- 
és továbbutalásra. Az általános szabályok között a  törvény azt mondja ki, hogy elfogadja a visszautalást és 
az egyszeri továbbutalást, ha a különös részi szabályok így rendelkeznek.

 III.2. A minősítés
10. A minősítésre vonatkozó szabályozás elhagyása zavart okozhatna a  joggyakorlatban, ezért a  Koncepció 

értelmében a  minősítés szabályozása a  nemzetközi magánjogról szóló 1979. évi 13. törvényerejű rendelet 
(a továbbiakban: Kódex) (3.  §) alapgondolatát követve kerül be a  törvénybe is: főszabály a  lex fori szerinti 
minősítés, a  magyar jogban ismeretlen jogintézmény (fogalom) esetében pedig azon állam joga szerinti 
minősítés, amelyik az  adott jogintézményt ismeri (ami rendszerint azonos a  lex causae-val). Ennek 
következtében viszont az ún. „elsőkérdés” szabályozására nincs szükség.

 III.3. Az előkérdés (és az elsőkérdés)
11. Az előkérdés kapcsán nem látszik lehetségesnek és célszerűnek egyetlen egységes szabály felállítása 

az  előkérdés megválaszolására, sem nemzeti, sem uniós szinten. Ez  azt jelenti, hogy sem az  önálló, sem 
az  önállótlan kapcsolást nem lehet kizárólagos szabállyá tenni, legfeljebb egyes esetcsoportokra lehet 
iránytűszerű szabályt adni. A törvény nem szabályozza majd az előkérdés problematikáját.

IV.  A külföldi jog alkalmazása és mellőzése
 IV.1. Viszonosság

12. Magyarország a  demokratikus államok közösségének és az  Európai Uniónak tagja, és már csak ezért is 
evidensnek kell tekinteni, hogy a magyar nemzetközi kollíziós szabályok által irányadónak tekintett külföldi 
jog tényleges alkalmazásához nem kell viszonosságot megkívánni, és ezt ki sem kell mondani.

13. Az állam jogviszonyaira alkalmazandó jog meghatározásával kapcsolatban megállapítható, hogy 
a  joghatósági és elismerési szabályok összességükben megfelelő jogi eszközt biztosítanak a  magyar állam 
érdekeinek védelméhez, az  alkalmazandó jogot meghatározó kollíziós szabályoknál az  állam jogviszonyait 
nem kell külön privilegizálni a  magyar jog alkalmazásának előírásával, vagyis az  állam jogviszonyaira nem 
kell külön kollíziós szabályokat alkotni, amint azt – ráadásul egyoldalú kollíziós szabályban – a Kódex 17. § 
(1)  bekezdése teszi, és a  viszonossági követelmény támasztása külföldi állam jogviszonyaival kapcsolatban 
szintén felesleges. A Koncepció értelmében a külföldi határozatok elismerése és végrehajtása körében adott 
esetben megkövetelendő viszonosságot a törvény e kérdések szabályozásánál fogalmazza meg.

 IV.2. Csalárd kapcsolás
14. A Koncepció a csalárd kapcsolás általános tényállásának fenntartását nem tartja indokoltnak. A nemzetközi 

magánjognak vannak más (ráadásul a bíróság által könnyebben kezelhető) eljárási jogi eszközei (joghatósági, 
elismerési és végrehajtási rendelkezések) és anyagi jogi eszközei (a jogválasztás terjedelmét, illetve 
a választható jogok körét korlátozó szabályok) a visszaélés-jellegű kapcsolások kezelésére.

 IV.3. A felek mellőzési kérelme
15. A Koncepció nem javasolja fenntartani a Kódex 9. §-ában biztosított lehetőséget a felek számára. A külföldi 

jog alkalmazásának mellőzésére vonatkozó közös kérelem elfogadása nehezen egyeztethető össze 
a nemzetközi magánjog alapeszméjével, amely a tényállással legszorosabb érdemi kapcsolatot mutató jogot 
tekinti irányadónak az ügy elbírálásánál.

 IV.4. Kitérítő klauzula
16. Az egyes uniós rendeletek szabályozására történő kifejezett utalás megoldani látszik ezt a  problémakört. 

Ezért a  Koncepció javasolja, hogy a  törvény tartalmazzon egy általános kitérítő klauzulát, amelynek 
segítségével a  bíróság – a  felek által választott jog kivételével – kivételesen mellőzheti a  kijelölt jog 
alkalmazását, ha az  eset körülményei alapján nyilvánvaló, hogy a  tényállás egy másik joghoz ténylegesen 
szorosabban kapcsolódik. Természetesen nem alkalmazható az  általános kitérítő klauzula az  európai uniós 
rendeletek által szabályozott életviszonyok területén. Ez  következik az  uniós rendeleti jog alkalmazási 
elsőbbségét kimondó általános tételből.
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 IV.5. Közrend
17. A Koncepció szükségesnek tartja, hogy a  törvény – az  uniós rendeletekben található megfogalmazásokkal 

összhangban – tartalmazzon közrendi klauzulát, amely kifejezésre juttatja, hogy – kivételesen – mellőzni 
kell a  kijelölt külföldi jogszabály alkalmazását akkor, ha annak eredménye nyilvánvalóan a  magyar jog 
értékrendjébe ütközik. A  mellőzött külföldi jogszabály helyett a  megfelelő magyar jogszabályt kell 
alkalmazni. A törvény speciális, egy-egy konkrét területen érvényesülő közrendi záradékokat ne fogalmazzon 
meg. A Koncepció – idejétmúlt volta miatt – elhagyni javasolja a Kódex 7. § (2) bekezdésében foglalt tételt.

 IV.6. Imperatív szabályok
18. A Koncepció értelmében a  törvény – a  szerződéses kötelezettségekre alkalmazandó jogról szóló, 

2008.  június  17-i 593/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: Róma I. rendelet) 
9.  cikk (1)  bekezdésének mintájára – definiálja a  feltétlen alkalmazást kívánó (imperatív) normát. 
A  törvény normatív formában hívja fel a  jogalkalmazó figyelmét a  magyar jog feltétlen alkalmazást kívánó 
(imperatív) normáinak érvényesítési igényére azokban az  esetekben, amikor különben külföldi jogot kell 
alkalmazni. Emellett a  Koncepció úgy foglal állást, hogy a  törvény harmadik ország imperatív szabályainak 
meghatározott feltételek esetén való figyelembevételének lehetőségéről is rendelkezzen.

 IV.7. A külföldi jog alkalmazása
19. A Koncepció fenntartandónak ítéli a  hatályos jognak azt az  elvi tételét, hogy a  bíróság a  külföldi jogot 

jogkérdésként kezeli és hivatalból alkalmazza. Az is rögzítésre kerül ugyanakkor, hogy a külföldi jogot a saját 
gyakorlata szerint kell értelmezni.

20. A területközi és személyközi kollízió feloldására a  Koncepció szükségesnek tartja megfelelő szabályok 
felvételét a törvénybe.

 IV.8. A külföldi jog tartalmának megállapítása
21. A Koncepció értelmében a  törvényben is azt kell rögzíteni, hogy a  külföldi jog tartalmának megállapítása 

a  bíróság kötelezettsége. A  bíróság a  külföldi jog tartalmának megállapításához bármely eszközt igénybe 
vehet, így különösen a felek előterjesztéseit, továbbá beszerezhet szakvéleményt, valamint az igazságügyért 
felelős minisztertől is kérhet tájékoztatást.

22. A Koncepció szerint, ha a  külföldi jog tartalma ésszerű határidőn belül nem állapítható meg, a  bíróság 
a  magyar jogot alkalmazza. Ha a  magyar jog szabályai az  adott ügy eldöntésére nem alkalmasak, akkor 
a tényálláshoz vagy az alkalmazandó joghoz legközelebb álló harmadik állam jogát kell alkalmazni. A külföldi 
jog tartalmának hibás megállapítása vagy téves alkalmazása a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti 
jogorvoslat alapját képezheti.

V.  A természetes személy (ember) személyes joga
 V.1. Személyes jog

23. Fontos rögzíteni, hogy (elsődlegesen) mire terjed ki a  természetes személyek személyes joga, és mi 
annak tartalma. Ezért a  Koncepció értelmében az  ember személyes joga határozza meg a  jog- és 
cselekvőképességet (ideértve a  nagykorúvá válás feltételeit is), a  személyiségi jogokat, a  névviselést, 
továbbá a  törvényben meghatározott családjogi viszonyokat. A  gyámsággal kapcsolatos kapcsolóelveket 
a családjogi szabályok között helyezi el a törvény. A gondnokságról szóló szabályok a személyekre vonatkozó 
részben kapnak helyet azzal, hogy tartalmilag a  felnőttek nemzetközi védelméről szóló, 2000. január 13-i 
hágai egyezményben foglalt rendelkezéseket – a  tárgyi hatály által determinált körben – indokolt átvenni, 
tekintettel az egyezményhez tervezett közeli magyar csatlakozásra.

24. A Koncepció megtartani javasolja a  jelenlegi lépcsőzetes rendszert az  ember személyes jogának 
meghatározásakor, azzal, hogy a  kapcsolóelveket a  Kódexhez képest részben eltérően határozza meg. 
A  törvényben az  ember személyes jogát az  állampolgársága határozza meg. Ha a  személynek több 
állampolgársága van és azok közül az egyik a magyar, a személyes jog a magyar jog, kivéve, ha a személyt 
a  másik állampolgárságához – szokásos tartózkodási helyére és életvitelére tekintettel – szorosabb 
kapcsolat fűzi. Ha a  személy több állampolgársága közül egyik sem a  magyar, személyes jogát azon 
állampolgársága alapján kell megállapítani, amelyhez az  eset körülményeire tekintettel szorosabban 
kapcsolódik. Azoknak a  személyes jogát, akik több állampolgársággal rendelkeznek, amelyek közül egyik 
sem magyar, és egyik állampolgárságukhoz sem fűzi szoros kapcsolat (pl. olyan személyek esetében, akik 
nem valamely állampolgárságuk szerinti állam területén rendelkeznek szokásos tartózkodási hellyel és egyik 
állampolgárságukhoz sem fűzi őket szoros kapcsolat), továbbá azon személyek, akiknek állampolgársága 
nem állapítható meg, valamint a hontalanok személyes jogát a szokásos tartózkodási helyük határozza meg. 
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Ha a  fent megjelölt kapcsolószabályok alapján sem állapítható meg a  személyes jog, akkor a  magyar jog 
(lex fori) alapján kell eljárni. Magyarországon menedékjogot élvező személy személyi állapotára – a hatályos 
szabályozással megegyezően – a magyar jog alkalmazandó; ez a rendelkezés nem érinti a korábbi személyi 
állapotot és az annak alapján érvényesen létrejött jogokat és kötelezettségeket.

25. A törvény kapcsán megfontolandó definíciót adni a  szokásos tartózkodási hely fogalmára nézve. 
E  meghatározásnak kellően nyitottnak kell lennie azzal, hogy fókuszában a  személy életvitelének 
középpontja áll. A  szokásos tartózkodási hely lényeges elemei különösen: a  tartózkodás ténylegessége és 
a szabad elhatározás. A szokásos tartózkodási helyet az adott jogviszony kontextusában kell meghatározni. 
Átgondolandó az  is, hogy a  gyermek szokásos tartózkodási helyére vonatkozóan szükséges-e speciális 
meghatározást alkotni. A definíciónál a törvény figyelembe veszi a magyar bírósági gyakorlatot és az öröklési 
ügyekre irányadó joghatóságról, az  alkalmazandó jogról, az  öröklési ügyekben hozott határozatok 
elismeréséről és végrehajtásáról, valamint az  öröklési ügyekben kiállított közokiratok elfogadásáról és 
végrehajtásáról, valamint az  európai öröklési bizonyítvány bevezetéséről szóló, 2012. július 4-i 650/2012/EU 
európai  parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: Öröklési rendelet) (23) és (24) preambulum-
bekezdésének gondolatait.

26. A személyes jog körében a  törvény – a  renvoi-val kapcsolatos döntéssel összhangban – elfogadja 
a  visszautalást és az  egyszeri továbbutalást, ha az  ember személyes jogát az  állampolgárság alapján kell 
meghatározni.

27. A Koncepció értelmében a  halál tényének bírói megállapítására, a  holtnak, illetve eltűntnek nyilvánításra 
az eltűnt személyes jogát kell alkalmazni. Indokolt azonban kiegészíteni e szabályt azzal, hogy ha az eltűnt 
személyes joga nem ismeri az  adott jogintézményt, a  magyar jogot kell alkalmazni. Amennyiben az  eltűnt 
személyes joga nem a  magyar jog, különös méltánylást érdemlő belföldi jogi érdek fennállása esetén 
a magyar jog alapján kell eljárni.

28. A törvény – a  forgalomképesség védelme érdekében – tartalmilag fenntartja a  Kódex 15.  § (2) és 
(3)  bekezdésében foglalt szabályokat. Ezek alapján azt a  nem magyar állampolgárt, aki a  személyes joga 
szerint cselekvőképtelen vagy korlátozottan cselekvőképes, a  mindennapi élet szokásos szükségleteinek 
fedezése körében Magyarországon kötött vagyonjogi ügyletei szempontjából cselekvőképesnek kell 
tekinteni, amennyiben a  magyar jog szerint cselekvőképes lenne. Azt a  nem magyar állampolgárt, aki 
személyes joga szerint cselekvőképtelen vagy korlátozottan cselekvőképes, de a  magyar jog szerint 
cselekvőképes lenne, egyéb vagyonjogi ügyletei szempontjából is cselekvőképesnek kell tekinteni, ha 
az ügylet jogkövetkezményeinek Magyarországon kell beállniuk.

 V.2. Névviselés
29. A névviselésre vonatkozó szabályok a hatályos magyar nemzetközi kollíziós jogban az ember jogalanyiságát 

meghatározó szabályok között találhatók. A Koncepció szerint indokolt a névjogot önállóan, a személyes jog 
általános szabályaitól elkülönülten szabályozni.

30. A névjog terjedelme a  jelenlegi szabályozásnál szélesebb kört ölel fel, hiszen a  névviselés kérdése nem 
csak az  ember születésekor merül fel. A  Kódex jelenlegi szabálya indokolatlanul szűkítő. Az  új szabályozást 
célszerű kiterjeszteni, vagy általános utalással az  ember nevére vagy felsorolással pontosítva (családi- és 
utónév, továbbá születés, házasság, esetlegesen a  bejegyzett élettársi kapcsolat révén stb. szerzett név). 
E második megoldáshoz hasonlót ajánl megfontolásra a Belügyminisztérium előkészítő anyaga is.

31. A Koncepció szerint a  névviselésre a  törvény jogválasztási jogot enged, ha a  személynek több 
állampolgársága van.

VI.  Jogi személyek
32. A Koncepció szerint a  jogi személyek honosságára vonatkozóan a  törvény az  inkorporációs elvre 

építi a  főszabályát, de kisegítő kapcsolóelvekre is szükség van. Különösen a  nem gazdasági társaság 
jogi személyekre (egyesület, szövetkezet, alapítvány stb.) tekintettel a  kisegítő szabályokat árnyaltan 
kell megfogalmazni. A  törvényben a  Kódex 18.  § (3)  bekezdésében foglalt, tartalmilag fenntartandó 
kisegítő szabályba az  „alapszabály” kifejezés helyett a  „létesítő okirat” kifejezés kerüljön; a  Kódex 
18. § (4) bekezdésében foglalt, tartalmilag fenntartandó kisegítő szabályba a „központi ügyvezetés” kifejezés 
helyett a „központi ügyintézés” kifejezés kerüljön.

33. A Koncepció megfogalmazásában a törvény – példálózóan kiemelő – felsorolást tartalmaz arra vonatkozóan, 
hogy a  jogi személy személyes joga mire terjed ki. A  felsorolást a  hatályos joghoz képest ki kell bővíteni. 
A  jogi személyekről szóló rendelkezésekben a  törvény kimondja, hogy azok a  jogi személyiséggel nem 
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rendelkező jogalanyokra is megfelelően alkalmazandóak. A  szolgáltatást nyújtó jogi személyek szokásos 
tartózkodási helyének meghatározása kapcsán a Róma I. rendelet 19. cikkében foglaltakat kell irányadónak 
tekinteni.

VII.  Fizetésképtelenségi eljárások
34. A Koncepció értelmében a  törvény szabályozza a  fizetésképtelenségi eljárásokkal kapcsolatos – az  európai 

uniós rendeletben nem rendezett – a joghatósági, az alkalmazandó jogra vonatkozó, továbbá az elismerésre 
és végrehajtásra vonatkozó kérdéseket. Ennek értelmében a törvény szerint a magyar bíróság joghatósággal 
rendelkezik fizetésképtelenségi eljárás lefolytatására, ha az adós jogi személy létesítő okirat szerinti székhelye 
Magyarországon van, vagy Magyarországon olyan működési hellyel rendelkezik, ahol nem átmeneti jellegű 
tevékenységet folytat (telephely). A törvény kimondja azt is, hogy ha a magyar bíróság a fizetésképtelenségi 
eljárás lefolytatására joghatósággal rendelkezik, eljárhat a  fizetésképtelenségi eljárásból származó és 
azzal szorosan összefüggő valamennyi kereset tekintetében is. A  magyar bíróság előtt kezdeményezett 
fizetésképtelenségi eljárás joghatásaira a magyar jogot rendeli alkalmazni, ez alól azonban indokolt kivételt 
is megállapítani (ingatlan fekvése szerinti, illetve a  nyilvántartást vezető állam joga). A  fizetésképtelenség 
tárgyában hozott határozat hazai elismerése viszonosság esetén lehetséges. A  törvény speciális 
rendelkezésekben foglalkozik a külföldi fizetésképtelenségi főeljárás joghatásaival is.

VIII.  Családjog
 VIII.1. A házasság létezése és érvényessége

35. A Koncepció úgy foglal állást, hogy a  házasság anyagi és alaki érvényességének, létezésének, 
nemlétezésének megítélésére alkalmazandó jog meghatározásánál a  törvény a  hatályos jogot tartja fenn 
a  közös személyes jog koncepciójának kivételével. (A házasság érvényességének anyagi jogi feltételeit 
a  házasulók házasságkötés idején fennálló személyes jogának együttes figyelembevételével kell elbírálni. 
Ha a házasulók személyes joga a házasságkötés idején különböző, a házasság csak akkor érvényes, ha ennek 
anyagi jogi feltételei mindkét házasuló személyes joga szerint megvannak.)

36. A Kódex 38.  § (1) és (1a)  bekezdése anyakönyvezési kérdést rendez, ezért azt a  Koncepció nem javasolja 
a törvénybe átvenni. Tartalmilag fenntartandónak tartja ugyanakkor a Kódex 38. § (2) bekezdésében foglalt 
házasságkötési akadályt (a házasságot Magyarországon nem lehet megkötni, ha a  házasságkötésnek 
a magyar jog szerint elháríthatatlan akadálya van).

 VIII.2. A házasság felbontása
37. A házasság felbontására és a  különválásra alkalmazandó jog területén létrehozandó megerősített 

együttműködés végrehajtásáról szóló, 2010. december 20-i 1259/2010/EU tanácsi rendelet (a továbbiakban: 
Róma III. rendelet) (22) preambulum-bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a  törvény szerint, ha 
a  házastársak egynél több közös állampolgársággal rendelkeznek, akkor közös állampolgárságuk annak 
az államnak a  joga, amelyhez a házastársakat együtt – az eset összes körülményére tekintettel – szorosabb 
kapcsolat fűzi.

38. A Koncepció úgy foglal állást, hogy a  törvény a  jogválasztás határideje tekintetében a  Róma III. rendelet 
5.  cikk (3)  bekezdésében adott eltérési lehetőséggel élve a  jogválasztás lehetőségét a  bíróság által az  első 
tárgyaláson tűzött határidőig biztosítja.

39. A Róma III. rendelet felhatalmazza a tagállamokat arra, hogy a nemzeti jogukban kiegészítő alaki szabályokat 
írjanak elő a  jogválasztásra vonatkozó megállapodás alaki érvényességét illetően [7.  cikk (2)  bekezdése]. 
Erre tekintettel a  Koncepció megfontolás tárgyává tette, hogy a  magyar jogalkotó éljen-e ezzel 
a lehetőséggel. Ennek eredményeként a Koncepció a jogválasztás alakszerűségére a Róma III. rendelet 7. cikk 
(1) bekezdésében meghatározott érvényességi követelmények szigorítását nem tartja szükségesnek.

 VIII.3. A házastársak személyi és vagyoni viszonyai
40. A Koncepció értelmében a  házastársak személyi és vagyoni jogviszonyaira – a  névviselést kivéve – annak 

az  államnak a  joga alkalmazandó, amelynek az  elbírálás időpontjában mindkét házastárs állampolgára. Ha 
a  házastársak állampolgársága különböző, annak az  államnak a  jogát kell alkalmazni, amelynek területén 
az  elbírálás időpontjában a  házastársak közös szokásos tartózkodási helye található; ennek hiányában 
a  házastársaknak utolsó közös szokásos tartózkodási helye irányadó. Ha a  házastársaknak nem volt 
közös szokásos tartózkodási helyük, az  eljáró bíróság vagy más hatóság államának jogát kell alkalmazni. 
A Koncepció szerint a vagyoni jogviszonyok tekintetében a törvény jogválasztási jogot ad a házastársaknak, 
valamint a házasulóknak (kifejezett jogválasztás), meghatározva a választható jogok körét és a  jogválasztás 
legkésőbbi időpontját. A  Koncepció vizsgálta a  házassági vagyonjogi szerződés kollíziós jogi megítélését 
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a  kötelmi kollíziós szabályok szempontjából is. Azt, hogy a  házassági vagyonjogi megállapodások 
kollíziós jogi megítélése milyen összetett kérdéseket vethet fel, jól példázza a  Kúria BH 2014/1. 26 sz. eseti 
döntése. A  Koncepció – a  szerződés alkalmazandó jog szempontjából történő feldarabolásának elkerülése 
érdekében  – a  házassági vagyonjogi szerződés egységes kollíziós jogi elbírálása mellett foglal állást. Külön 
szabályban rögzítendő ugyanakkor, hogy a  házassági vagyonjogi szerződés alaki szempontból érvényes 
akkor is, ha megfelel a  megkötés helye szerinti jognak. A  házastársak személyes és vagyoni viszonyaira 
alkalmazandó jog meghatározásánál a  törvény elfogadja a  visszautalást és az  egyszeri továbbutalást, ha 
a bíróság az alkalmazandó jogot a házastársak közös állampolgársága alapján állapítja meg.

 VIII.4. Családi jogállás, örökbefogadás, szülő és gyermek közötti jogviszonyok, gyermekre kedvezőbb jog, gyámság, 
gondnokság
41. A magyar joggyakorlat elemzése ebben a  körben csak részleges jelleggel tárt fel jogalkalmazási 

problémákat, a  Koncepció alapján ezért a  törvény alapvetően fenntartja a  családi jogállásra vonatkozó 
szabályt azzal a  kiegészítéssel, hogy amennyiben a  személyes jog szerint az  apai jogállás betöltetlen 
lenne, az  üggyel szoros kapcsolatban lévő másik állam joga alkalmazandó, feltéve, ha annak alapján 
az  apaság megállapítható (gyermekre kedvezőbb jog). Az  örökbefogadás kapcsán – néhány kivételtől 
eltekintve – szintén megőrzésre kerül a  hatályos szabály. Az  örökbefogadás feltételeinek továbbra is mind 
az  örökbefogadó, mind az  örökbefogadni kívánt személy örökbefogadás idején fennálló személyes joga 
szerint fenn kell állnia. A  magyar gyámhatósági jóváhagyásra vonatkozó szabályokat a  gyámhatóság 
tevékenységéről szóló jogszabályokban indokolt elhelyezni, és e  tekintetben tartalmi felülvizsgálat is 
indokolt lehet. Az  örökbefogadás jogi hatásaira, az  örökbefogadás megszűnésére, valamint ennek jogi 
hatásaira az  örökbefogadónak az  örökbefogadás, illetve a  megszűnés idején fennálló személyes jogát kell 
alkalmazni; házastársak általi örökbefogadás esetében a  törvény a  közös személyes jog helyett a  közös 
állampolgárság, a közös szokásos tartózkodási hely, illetve ezek hiányában a lex fori kapcsolóelvét használja. 
Ha az  örökbefogadásra alkalmazandó külföldi jog szerint a  személyes jog az  érintett személy, illetve 
személyek állampolgársága vagy közös állampolgársága alapján kerül megállapításra, a  törvény elfogadja 
a visszautalást és az egyszeri továbbutalást.

42. A gyermek családi jogállására, továbbá az  örökbefogadás jogi hatásaira, megszűnésére és ennek 
jogi hatásaira alkalmazandó jog meghatározásánál a  törvény elfogadja a  visszautalást és az  egyszeri 
továbbutalást, ha a  bíróság az  érintett személy (személyek) személyes jogát állampolgársága (közös 
állampolgárságuk) alapján állapítja meg.

43. A Koncepció a  szülői felelősséggel és a  gyermekek védelmét szolgáló intézkedésekkel kapcsolatos 
együttműködésről, valamint az  ilyen ügyekre irányadó joghatóságról, alkalmazandó jogról, elismerésről 
és végrehajtásról szóló, Hágában, 1996. október 19-én kelt Egyezmény (a továbbiakban: 1996. évi hágai 
egyezmény) tárgyi hatályának hézagaiban határozza meg a  szülő–gyermek jogviszonyra alkalmazandó 
jogot. A  szülő és gyermek közötti jogviszonyra – az  egyezmény szabályozási körén kívül eső kérdéskörök 
tekintetében, a nagykorúvá válás és a névviselés kivételével – a gyermek szokásos tartózkodási helye szerinti 
állam jogát rendeli majd alkalmazni azzal, hogy abban az  esetben, ha a  gyermek szokásos tartózkodási 
helye nem állapítható meg, akkor a  magyar jog irányadó. A  gyámságra vonatkozó kollíziós szabályozást 
szintén az 1996. évi hágai egyezmény tárgyi hatályára tekintettel, az azzal való összhangra figyelemmel kell 
kialakítani. Minthogy ez az egyezmény a gyámságot és a szülő–gyermek jogviszonyt egységesen kezeli, e két 
kérdéskört a  törvény is egy szabályban rendezi. Ezeken a  szabályozási területeken a  Koncepció tehát azt 
irányozza elő, hogy a vonatkozó univerzális hatályú nemzetközi egyezményre tekintettel – a  fent megjelölt 
kivételeken (nagykorúvá válás, névviselés) kívül – indokolt a  szokásos tartózkodási hely, mint elsődleges 
kapcsolóelv alkalmazására áttérni a törvényben az egyezmény hatálya alá nem tartozó területeken.

44. Ugyancsak fenntartható az  ideiglenes intézkedésre vonatkozóan a  hatályos jog megoldása, ezzel 
összefüggésben azonban az eljárásjogi rendelkezések körében való rendezéssel is számolni lehet.

 VIII.5. Tartási jog
45. A Koncepció a családjogi tartás körében a törvényben külön szabályozást nem tart indokoltnak.
46. A Koncepció a  törvény általános kérdései kapcsán már döntést tartalmaz arról, hogy csak az  uniós 

rendeletekre alkalmaz figyelemfelhívó szabályt, az  egyezményekre nem. Ezt az  általános elvet a  konkrét 
ügyre alkalmazva úgy foglal állást, hogy a  törvény a  tartással kapcsolatos ügyekben a  joghatóságról, 
az  alkalmazandó jogról, a  határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, valamint az  e  területen folytatott 
együttműködésről szóló, 2008. december 18-i 4/2009/EK tanácsi rendeletre vonatkozóan tartalmaz majd 
figyelemfelhívó utalást.
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IX.  Élettársak, bejegyzett élettársak
47. Az élettársi kapcsolat kollíziós szabályozásának tárgyai az alábbiak lehetnek: az élettársi kapcsolat létrejötte 

és megszűnése, valamint az  élettársi kapcsolat joghatásai. A  vonatkozó kérdéskör szabályozási módja, 
valamint e rendelkezések elhelyezése további megfontolás tárgyát képezi.

48. A szabályozásnak ki kell terjednie a  bejegyezett élettársi kapcsolat érvényes létrejöttének anyagi és alaki 
feltételeire, a bejegyezett élettársak közötti személyi és vagyoni viszonyokra, továbbá a bejegyezett élettársi 
kapcsolat megszűnésére alkalmazandó jog meghatározására. A Koncepció fenntartani javasolja a bejegyzett 
élettársakra vonatkozó hatályos kollíziós jogi szabályozást, kiegészítve azzal, hogy a  más államban azonos 
neműek között érvényesen megkötött házasság Magyarországon nem ismerhető el, azonban az  ilyen 
házasságot – kérelemre – a magyar jog szerint bejegyzett élettársi kapcsolatnak kell tekinteni.

X.  Dologi jog
 X.1. Főszabály

49. A Koncepció szerint a  törvény mind az  ingatlanokra, mind – főszabályként – az  ingókra a  lex rei sitae elvét 
tartja fenn. Ez  az  elv vonatkoztatható a  birtokra, az  idegen dologbeli (korlátolt dologi) jogokra, különösen 
a zálogjogra. A dolog fekvésének helyén irányadó jog annak az államnak a joga, amelynek területén a dolog 
a jogi hatást kiváltó tény létrejöttének időpontjában van.

 X.2. Kivételek a dologi jog fő nemzetközi magánjogi kapcsolóelve alól
50. A törvény kapcsán a  Koncepció szerint nem indokolt a  jelenlegi szabálytól alapvetően eltérő rendelkezés 

megalkotása. Így a törvény a nyilvántartásba vett vízi és légi járműre vonatkozó dologi jogok keletkezésére, 
fennállására és megszűnésére a  lobogó jogát tartja fenn. Fontos kiegészítés azonban, hogy a  vasúti 
járművekre a törvény a nyilvántartásba vétel helyének jogát rendeli alkalmazni.

51. A Koncepció mindezekre tekintettel az  úton lévő dolog dologi jogi statútumaként a  rendeltetési hely 
államának jogát fogadja el. A  dolog kényszerű eladásával, raktározásával, elzálogosításával kapcsolatos 
dologi joghatásokra azonban a lex rei sitae alkalmazandó.

52. Az utas személyes jogát rendeli alkalmazni a törvény az utas által magával vitt személyes használati tárgyakra 
vonatkozó dologi jogokra. Vállalat mint egész tulajdonjogának átruházására és dologi jogi megterhelésére 
– az  ingatlanokra vonatkozó jogváltozások kivételével – a  felek meghatározhatják a  dologi jogot a  vagyon 
eredeti fekvése és a  szerződés szerinti célország állama közötti választással, feltéve, hogy a  szerződő 
feleket megilleti a  jogválasztás joga a  vállalati (üzleti) vagyon értékesítése során. A  felek jogválasztása 
jóhiszemű harmadik személyek ingóra vonatkozó jogait nem érinti. A Koncepció szerint a törvény fenntartja 
– a pénzügyi biztosítékokról szóló megállapodásokról szóló, 2002. június 6-i 2002/47/EK európai parlamenti 
és tanácsi irányelvvel összeegyeztethető szabályozást adó – hatályos rendelkezéseket, azzal, hogy 
a  visszautalás külön kizárására nincs szükség. A  törvény nem tartja fenn a  hatályos szabályozást a  bírósági 
(hatósági) rendelkezés alapján történő dologi jogi változásokra vonatkozóan.

53. Az elbirtoklás kapcsán az  a  döntés született, hogy ingó dolog elbirtoklására a  törvény annak az  államnak 
a  jogát rendeli alkalmazni, amelynek területén a dolog az elbirtoklási idő lejártakor volt. Az elbirtoklás jogi 
feltételeire a dolog fekvési helyének megváltozása nincs hatással.

54. A Koncepció értelmében a  dologi jogi statútum körében több más kérdésben is további megfontolás 
indokolt, így pl. abban a kérdésben, hogy a dologi jogváltozásokkal kapcsolatban lehet-e, és ha igen, milyen 
körben teret adni a  felek autonómiájának, a  választható jogok körének meghatározása mellett. Ugyancsak 
további vizsgálat szükséges annak eldöntéséhez, hogy a  dologi jogi statútum alól esetleg szükséges-e 
további kivételeket tenni a  2010-ben elfogadott UNCITRAL ajánlások (Legislative Guide on Secured 
Transactions) alapján. A  Koncepció szerint a  törvényben a  kulturális javakra és a  tulajdonos birtokából 
jogellenesen kikerült vagy elvett javakra vonatkozóan külön kapcsoló szabály kerül megalkotásra.

XI.  Szerzői jog és iparjogvédelem
55. A Koncepció szerint a  törvény lényegét tekintve fenntartja a  hatályos kollíziós jogi szabályt. Ennek 

értelmében a  szellemi tulajdon két részterülete, a  szerzői jog és az  iparjogvédelem továbbra is önálló 
kapcsolószabályt kap. A  szerzői jogok védelme kapcsán a  lex loci protectionis, míg az  iparjogvédelemnél, 
a szabadalmi jogot is ideértve, a  lex originis kapcsolóelve érvényesül. A normavilágosság követelményének 
megfelelően az  alkalmazandó jogra vonatkozó szabályokban mindkét részterület vonatkozásában indokolt 
külön nevesíteni az  adott szellemi tulajdonjogi jogosultság egyes részaspektusait (keletkezés, tartalom, 
védelem, megszűnés), amire nézve az  alkalmazandó jog kiterjed. A  hatályos Kódex szövegezésével 
összefüggésben felmerült polémiára tekintettel a  törvényben indokolt a  lex loci protectionis helyes 
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értelmezését tükröző megfogalmazás alkalmazása, eszerint a  szerzői jogok elbírálására nézve annak 
az államnak a  joga irányadó, amelynek a  területére a védelmet igénylik. Az eljárásjogi vonatkozást illetően, 
a  kizárt magyar joghatóság a  külföldi iparjogvédelmi jog megadásával, terjedelmével és megszűnésével 
kapcsolatban szintén megmarad (hatályos Kódex 62/C.  § f )  pont). Ezzel szemben a  belföldi iparvédelmi 
jog megadásával, terjedelmével és megszűnésével kapcsolatos eljárásra vonatkozó kizárólagos 
magyar joghatóságot megállapító szabály a  törvényben nem szerepel, mivel e  kérdéskört a  polgári és 
kereskedelmi  ügyekben a  joghatóságról, valamint a  határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló, 
2012.  december 12-i 1215/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: Brüsszel Ia. 
rendelet) lefedi (24. cikk 4. bekezdés).

XII.  Szerződéses kötelmi viszonyok
 XII.1. Általános kérdések

56. A Róma I. rendelet tárgyi hatálya alá nem tartozó szerződésekkel összefüggésben a  Kodifikációs Bizottság 
fontosnak tartotta rögzíteni, hogy a törvény a szerződésekre alkalmazandó jog meghatározásához lehetővé 
teszi a  felek jogválasztását. A  jogválasztás joga állami jog választását jelenti. (Ugyanakkor a  Koncepció 
javasolja a  választottbíráskodásról szóló 1994. évi LXXI. törvény olyan értelmű módosítását, hogy az  a  nem 
állami jog választását is egyértelműen lehetővé tegye.)

57. Jogválasztás hiányában – a szerződés lényeges elemeinek figyelembevételével – a szerződéssel legszorosabb 
kapcsolatot mutató állam joga lesz alkalmazandó.

 XII.2. Értékpapírok
58. Megfontolandó az  értékpapírokra vonatkozó kollíziós normákat mind a  dologi jogi, mind a  szerződéses 

kérdések tekintetében egységesen, önálló szerkezeti egységben rendezni.
 XII.3. Választottbírósági megállapodásra irányadó jog meghatározása

59. A Koncepció szerint mindenképpen lehetővé kell tenni a  felek számára, hogy a  választottbírósági 
szerződésük tekintetében (akár önálló szerződésről, akár a  főszerződésben foglalt kikötésről van szó) 
jogválasztással élhessenek. A  jogválasztással összefüggésben pedig célszerű lenne elismerni a kollíziós jogi 
separability elvét, vagyis azt, hogy a felek a főszerződésre (alapjogviszonyra) alkalmazandó jogtól eltérő jogot 
is választhatnak.

60. A jogválasztás hiányában alkalmazandó jog meghatározása kapcsán indokoltnak tűnik az, hogy 
–  jogválasztás hiányában – elsősorban az  alapjogviszonyra alkalmazandó jogra tekintettel (azzal 
összhangban) kerüljön maghatározásra az  ahhoz kapcsolódó választottbírósági szerződéses jogviszonyra 
alkalmazandó jog is. Az alapjogviszonyra alkalmazandó jog pedig elsősorban az alapjogviszonyra választott 
jog, jogválasztás hiányában pedig az egyébként alkalmazandó jog.

61. Célszerű megteremteni annak a  lehetőségét, hogy a  választottbírósági szerződés alaki érvénytelenségét 
–  kollíziós úton – ki lehessen küszöbölni, feltéve természetesen, hogy van legalább egy olyan 
alkalmazandónak tekinthető jogrendszer, amely alaki előírásainak a  választottbírósági szerződés megfelel. 
Az  az  álláspont alakult ki, miszerint indokolt az  „in favorem validitatis” elvének tételes jogi kifejezésre 
juttatása, amely megfelelő kisegítő jogi norma megalkotásával megoldható lenne.

62. Mindezek alapján a  Koncepció jogválasztás hiányában a  választottbírósági megállapodásra alkalmazandó 
jogot három lépcsőben határozza meg: a) első lépcső: járulékos kapcsolat elve [aa) az  alapjogviszonyra 
(főszerződésre) választott jog vagy ennek hiányában ab) az  alapjogviszonyra (főszerződésre) jogválasztás 
hiányában alkalmazandó jog]; b) második lépcső: lex loci arbitri, azaz a választottbírósági eljárás államának 
joga [járulékos kapcsolat hiányában vagy szorosabb kapcsolat esetén]; c) kisegítő jog: a  választottbírósági 
szerződést alaki okból nem lehet érvénytelennek tekinteni akkor, ha a fent meghatározott jogok bármelyike 
vagy a lex fori által támasztott alaki követelményeknek megfelel.

 XII.4. Képviselet
63. A Róma I. rendelet 1. cikk (2) bekezdés g) pontja kiveszi a rendelet hatálya alól azon kérdés eldöntését, hogy 

harmadik személy irányában a képviselő kötelezheti-e azt a személyt, akinek a nevében eljár, illetve egy szerv 
kötelezheti-e a társaságot, más jogi személyt vagy jogi személyiség nélküli szervezetet harmadik személlyel 
szemben. A  Koncepció alapján ennek megfelelően a  törvény kifejezetten rendelkezik a  képviseletre 
vonatkozó szerződésre alkalmazandó jogról.

 XII.5. Speciális biztosítási szerződések
64. A Róma I. rendelet hatálya alá nem tartozó biztosítási szerződésekre is e  rendelet szabályai kerülnek 

alkalmazásra.
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XIII.  Szerződésen kívüli kötelmi viszonyok
 XIII.1. Általános szabályok

65. A Koncepció a következő álláspontra helyezkedik: A törvény lehetővé teszi, hogy a felek a szerződésen kívüli 
kötelmi jogviszonyukra alkalmazandó jogot megválasszák. A jogválasztást a törvény csak anyagi jogi hatállyal 
ismeri el azzal a joggal szemben, amelyhez a szerződésen kívüli kötelmi jogviszony a keletkezésekor minden 
tényállási elemével kapcsolódik. A  törvény a  környezeti károkra alkalmazandó jog meghatározása körében 
a  károkozás helye és a  kár bekövetkezésének helye közötti jog választásánál a  Róma III. rendelet mintájára 
jelöli meg a jogválasztás végső időpontját.

 XIII.2. Személyiségi jogok megsértése
66. Kétségtelen, hogy a  személyiségi jogok megsértése a  jogsértő és a  sérelmet szenvedett fél között 

szerződésen kívüli kötelmi jogviszonyt hoz létre. Ugyanakkor e  jogterület sajátosságaira tekintettel 
célszerűbb a  személyiségi jogok megsértésére vonatkozó kollíziós szabályokat – a  hatályos Kódexnek 
megfelelően – a  személyes jogra vonatkozó szabályok között elhelyezni. A  törvény a  személyiségi jogok 
megsértéséből származó jogviszonyra a  sértett szokásos tartózkodási helyének, illetve létesítő okirat 
szerinti székhelyének jogát rendeli alkalmazni. A  sértett e  jog helyett választhatja annak az  államnak 
a  jogát, amelyben érdekszférájának középpontja van, vagy választhatja a  jogsértő személy szokásos 
tartózkodási helyének, illetve létesítő okirat szerinti székhelyének jogát, végül választhatja a  magyar jogot. 
A  jogválasztásra a  bíróság által az  első tárgyaláson meghatározott időpontig kerülhet sor. A  személyiségi 
jogsértésre alkalmazandó jog alapján kell megítélni, hogy történt-e jogsértés, és e  jog szerint kell 
megállapítani a jogsértés következményeit.

XIV.  Öröklési jog
67. A Koncepció szerint a törvény az öröklési jogi szabályok megalkotásánál a 650/2012/EU európai parlamenti 

és tanácsi rendelet 31.  cikke szerinti megfeleltetési nemperes eljárásról, valamint egyes igazságügyi tárgyú 
törvénymódosításokról szóló 2015. évi LXXI. törvény 13. §-ából kiindulva határozza meg az uniós rendeletben 
nem szabályozott kérdésekben alkalmazandó jogot.

XV.  Joghatóság, külföldi határozatok elismerése és végrehajtása
68. A törvény – az  általános részben rögzített elvvel összhangban – a  joghatóság, továbbá az  elismerés és 

végrehajtás körében figyelemfelhívó utaló normát alkalmaz a  tematikusan kapcsolódó rendeletekre. Ezek 
jelenleg a  következők: a  Brüsszel Ia. rendelet; a  házassági ügyekben és a  szülői felelősségre vonatkozó 
eljárásokban a  joghatóságról, valamint a  határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, illetve az  1347/2000/EK 
rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2003. november 27-i 2201/2003/EK tanácsi rendelet (Brüsszel 
IIa. rendelet); a  tartással kapcsolatos ügyekben a  joghatóságról, az  alkalmazandó jogról, a  határozatok 
elismeréséről és végrehajtásáról, valamint az  e  területen folytatott együttműködésről szóló, 2008. 
december 18-i 4/2009/EK tanácsi rendelet (Tartási rendelet); az  Öröklési rendelet; a  fizetésképtelenségi 
eljárásról szóló, 2000. május 29-i 1346/2000/EK tanácsi rendelet; a  nem vitatott követelésekre vonatkozó 
európai végrehajtható okirat létrehozásáról szóló, 2004. április 21-i 805/2004/EK európai parlamenti 
és tanácsi rendelet; az  európai fizetési meghagyásos eljárás létrehozásáról szóló, 2006. december 12-i  
1896/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet; a  kis értékű követelések európai eljárásának 
bevezetéséről szóló, 2007. július 11-i 861/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet; valamint a polgári 
ügyekben hozott védelmi intézkedések kölcsönös elismeréséről szóló, 2013. június 12-i 606/2013/EU 
európai  parlamenti és tanácsi rendelet. A  törvény – az  európai uniós rendeletek személyi, illetve területi 
hatályának korlátozottsága miatt – a  joghatóság, az  elismerés és végrehajtás problematikáját teljes körűen 
szabályozza, és nemcsak a rendeletek tárgyi hatályának hézagait tölti ki.

69. A Koncepció a joghatóság, az elismerés és végrehajtás körében alkotandó szabályokat – eltérően a hatályos 
jogtól – nem tankönyvi fogalmak, hanem az  egyes jogviszonyok tárgya szerint rendezi; külön szabályokat 
alkot a  vagyonjogi és a  családjogi kérdésekre. A  családi kapcsolatokból eredő tartási kötelezettségekre 
vonatkozó rendelet tárgyi hatálya körében esetleg felmerülő hézagokra a  törvény nem alkot külön 
szabályokat, mert a  családjogi szabályokkal ezek a  hézagok (amelyeket egyébként is az  Európai Unió 
Bíróságának a gyakorlata alapján lehet majd megállapítani) kitölthetők.

70. A joghatóság kérdéseiben az  európai uniós rendeletek alapvetően (de nem feltétlenül) követhető 
mintának tekinthetők a  – rendeletek személyi, területi és tárgyi hatályán kívüli kérdésekre vonatkozóan 
megalkotandó  – törvény szabályai számára. A  joghatóság körében a  törvény szabályozása kiterjed majd 
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olyan kérdésekre is (például ideiglenes intézkedés, biztosítási intézkedés, közérdekű kereset stb.), amelyekkel 
a hatályos jog nem foglalkozik. A törvény szabályt ad a szükségszerű joghatóság (forum necessitatis) esetére.

71. A Koncepció figyelembe vette, hogy az olyan ügyek rendezésénél, amelyekhez kapcsolódóan tartási ügyek 
is előfordulnak, arra kell figyelni, hogy ne kényszerüljenek a  felek arra, hogy több bíróság előtt pereljenek. 
Nem célszerű ugyanis, ha a személyállapoti per kizárólagos magyar joghatóságot ír elő, de a magyar bíróság 
nem tud eljárni a tartás tárgyában. Ezért a törvény a házassági kötelékre és a bontáshoz kapcsolódó járulékos 
kereseti kérelmekre lehetőleg egységes joghatósági szabályt határoz meg.

72. A Koncepció szerint a  külföldi bírósági eljárás során kötött egyezségek a  bírósági határozottal azonos 
feltételek mellett ismerhetőek el és hajthatóak végre. A  törvény a  külföldi határozatok elismerésének és 
végrehajtásának viszonosság fennállásától való függővé tételétől főszabály szerint eltekint, azt általános 
jellegű feltételként nem írja elő, azonban a vagyonjogi ügyben hozott határozatok elismerése és végrehajtása 
kapcsán – a  kizárt, valamint a  kikötésen alapuló joghatóság esetkörének kivételével – a  viszonosság 
fennállását továbbra is követelményként támasztja. A  Koncepció a  viszonosság alatt „adminisztratív” 
viszonosságot ért, amelynek feltétele, hogy a két állam hatóságai egymás jogának kölcsönös megismerését 
és a  viszonosság létrehozatalára irányuló tárgyalásokat követően deklarálják a  viszonosság fennállását 
(a „tényleges” viszonosság megállapítása ezzel szemben az  érintett külföldi állam vonatkozó jogának 
a  beszerzését teszi szükségessé, ami költségessége és időigényessége folytán gyakorlati nehézségeket 
okoz, ezért mellőzendő). A  viszonosság megállapításának módjáról az  Alkotmánybíróság döntéseiben 
meghatározott keretek között kell rendelkezni. A  külföldi határozatok hazai elismerésének hatályos jog 
szerinti megtagadási okait generálisan fenntartja a  Koncepció azzal, hogy az  eljárási közrend (a magyar 
eljárási jog alapvető elveit súlyosan sértő eljárás eredményeként született határozat) beépül a  közrend 
sérelméről szóló megtagadási okra vonatkozó szabályba. A  gyakorlati tapasztalatok alapján az  elismerés 
megkönnyítése érdekében tekintettel kell lenni a határozat által érintett személy kettős állampolgárságára is, 
lehetővé téve a magyar állampolgárság melletti másik állampolgárság figyelembevételét.

A Kormány 1674/2016. (XI. 29.) Korm. határozata
a kerékpárforgalmi létesítmények működtetéséhez kapcsolódó feladatokról

A Kormány a  kerékpározás növekvő népszerűségére és fenntarthatósági, klímavédelmi, turisztikai, nemzetgazdasági, továbbá 
egészségügyi szempontokra tekintettel támogatja a biztonságos kerékpáros közlekedés további térnyerését, ennek érdekében
 1. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy gondoskodjon

a) a  kerékpárforgalmi létesítmények jó állapotának és vagyonértékének megőrzése céljából az  országos és 
regionális törzshálózat, illetve a főutakkal párhuzamos lakott területen kívüli kerékpárforgalmi létesítmények 
jelenleg megoldatlan működtetési feladatainak ellátására 2017. évben 2054,0 millió forint többletforrás 
biztosításáról a  Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 1.  melléklet 
XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet javára,

b) 2018. évtől kezdődően tartós jelleggel a  kerékpárforgalmi létesítmények kapcsán felmerülő működtetési 
feladatok ellátásához szükséges forrás biztosításáról;
Felelős nemzetgazdasági miniszter
Határidő: az a) alpont tekintetében a felmerülés ütemében, 

a b) alpont tekintetében a 2018. évi központi költségvetés tervezése során
 2. felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a  kerékpárforgalmi létesítmények működtetési feladatainak 

– az 1. pont szerinti források terhére történő – ellátására gondoskodjon a Magyar Közút Nonprofit Zrt. kijelöléséről;
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: 2016. december 31.

 3. felhatalmazza a  nemzeti fejlesztési minisztert, hogy 2016–2017. évek vonatkozásában a  kerékpárforgalmi 
létesítmények működtetési feladatainak ellátásához szükséges egyszeri beruházáshoz, így különösen gép- és 
eszközbeszerzéshez összesen legfeljebb 531,0 millió forint összegben kötelezettséget vállaljon;

 4. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert és a belügyminisztert, hogy gondoskodjon
a) az  1.  pont szerinti források felhasználására vonatkozó eljárási szabályok kidolgozásáról és terjessze azt 

a Kormány elé,
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b) a 2. pontban meghatározott intézkedésekhez szükséges jogszabály-módosítások előkészítéséről és terjessze 
azt a Kormány elé,

c) a 2. pont szerinti működtetési feladatok műszaki követelményrendszerének kidolgozásáról és szükség szerint 
terjessze azt a Kormány elé;
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter 

belügyminiszter
Határidő: 2017. április 30.

 5. felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert, a  kerékpározásért és az  aktív kikapcsolódásért felelős kormánybiztost, 
a belügyminisztert és a nemzetgazdasági minisztert, hogy önálló előterjesztés készítése keretében gondoskodjon
a) a kerékpárforgalmi létesítmények fenntartását és karbantartását biztosító, az érintett helyi önkormányzatok 

pénzügyi részvételén alapuló, a kötelezettségek teljesítését biztosító rendszer kidolgozásáról,
b) az országos és regionális törzshálózat, illetve a főutakkal párhuzamos lakott területen kívüli kerékpárforgalmi 

létesítmények körébe nem tartozó, a  települési önkormányzatok kezelésében maradó kerékpárforgalmi 
létesítmények – közfoglalkoztatási programok keretében történő – fenntartását és karbantartását biztosító 
rendszer kidolgozásáról.
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter 

a kerékpározásért és az aktív kikapcsolódásért felelős kormánybiztos 
belügyminiszter 
nemzetgazdasági miniszter

Határidő: 2017. április 30.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1675/2016. (XI. 29.) Korm. határozata
a 2020. évi 35. Úszó-, Nyíltvízi-, Műugró-, Műúszó- és Óriástoronyugró Európa-bajnokság,  
valamint a 2020. évi Vízilabda Európa-bajnokság megrendezéséhez szükséges megállapodásban rögzített 
kormányzati garanciavállalás tartalmáról

A Kormány egyetért azzal, hogy a  2020. évi 35. Úszó-, Nyíltvízi-, Műugró-, Műúszó- és Óriástoronyugró 
Európa-bajnokság megrendezéséhez a  LIGUE EUROPEENNE DE NATATION-nel (a továbbiakban: LEN) és a  Magyar 
Úszószövetséggel (a továbbiakban: MÚSZ), továbbá a  2020. évi Vízilabda Európa-bajnokság megrendezéséhez 
a  LEN-nel és a  Magyar Vízilabda Szövetséggel (a továbbiakban: MVLSZ) négyoldalú megállapodásban 
(a  továbbiakban: Megállapodás) rögzített feltétlen és visszavonhatatlan garanciavállalás alapján a  Kormánynak 
úgy kell helytállnia, mintha a  Megállapodást az  MVLSZ-szel, MÚSZ-szal együtt és egyetemlegesen a  Kormány is 
megkötötte volna, és a LEN igénye szerint kártalanítja, valamint a jövőben is kártalanítani fogja a LEN-t valamennyi, 
az MVLSZ és a MÚSZ által elkövetett mulasztásért, és ehhez kapcsolódóan valamennyi esedékes kifizetést teljesíti 
a LEN részére.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1676/2016. (XI. 29.) Korm. határozata
egyes nemzetközi tenisztornák 2017. évi magyarországi rendezésének támogatásával kapcsolatos 
intézkedésekről

A Kormány
 1. egyetért azzal, hogy a  Magyarországon 2017-ben megrendezésre kerülő nemzetközi tenisztornák rendezési 

és szervezési költségeihez – a  nemzetközi tenisztornák magyarországi rendezésének támogatásáról szóló 
1045/2016. (II. 15.) Korm. határozatban (a továbbiakban: Határozat) meghatározott, a  jogdíjak, engedélyezési díjak 
és a jog megszerzéséhez szükséges költségek fedezetén felül –
a) a WTA International női tenisztorna tekintetében a  2016. évben 208 282 ezer forint, a  2017. évben 

148 233 ezer forint,
b) az ATP 250 World Tour férfi tenisztorna tekintetében a  2016. évben 340 453 ezer forint, a  2017. évben 

338 680 ezer forint
támogatás kerüljön biztosításra a Magyar Tenisz Szövetség részére;

 2. egyetért azzal, hogy az ATP Challenger Tour tenisztorna tekintetében a Határozat c) pont cb) alpontjától eltérően, 
az abban megjelölt keretösszegből a 2016. évben 167 895 ezer forint, a 2017. évben 47 788 ezer forint támogatás 
kerüljön biztosításra a Magyar Tenisz Szövetség részére;

 3. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy az emberi erőforrások minisztere közreműködésével gondoskodjon
a) az 1. és a  2.  pont szerinti tenisztornák 2016-ban esedékes rendezési és szervezési költségeihez 

716 630 ezer  forint forrás biztosításáról a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi 
C. törvény 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetben,
Felelős: nemzetgazdasági miniszter
 emberi erőforrások minisztere
Határidő: azonnal

b) az 1. pont szerinti tenisztornák 2017. évben esedékes rendezési és szervezési költségeihez 486 913 ezer forint 
forrás biztosításáról a  Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 
1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetben;
Felelős: nemzetgazdasági miniszter
 emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2017. január 31.

 4. egyetért a  turisztikai szempontok érvényesítésével a  nemzetközi tenisztornák magyarországi rendezése során, 
amely érdekében felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a Magyar Tenisz Szövetség és az emberi erőforrások 
minisztere bevonásával tegyen javaslatot, illetve tegye meg a  szükséges intézkedéseket a  turisztikai szempontok 
Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. útján történő érvényesítésére.

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
 emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2016. december 31.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1677/2016. (XI. 29.) Korm. határozata
a Honvédelmi Katasztrófavédelmi Rendszer élelmiszerkészletének biztosítása érdekében szükséges 
közbeszerzési eljárás elrendeléséről

A Kormány
 1. egyetért azzal, hogy a  Honvédelmi Katasztrófavédelmi Rendszer élelmiszerkészletének biztosítása érdekében 

szükséges közbeszerzés 2016. december 22-ig valósuljon meg;
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 2. felhívja a  honvédelmi minisztert, hogy intézkedjen a  Honvédelmi Katasztrófavédelmi Rendszer 
élelmiszerkészletének biztosítása érdekében szükséges beszerzésekre vonatkozó közbeszerzési eljárás rendkívüli 
sürgősséggel történő megindítására.

Felelős: honvédelmi miniszter
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1678/2016. (XI. 29.) Korm. határozata
a Magyar Export-Import Bank Zrt. tőkehelyzetének javításáról

A Kormány a  Magyar Export-Import Bank Zrt. tőkehelyzetének javítása céljából az  államháztartásról szóló 
2011. évi CXCV. törvény 33.  § (2)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, a  Magyarország 2016. évi 
központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény (a  továbbiakban: Kvtv.) 1.  melléklet XVIII. Külgazdasági és 
Külügyminisztérium fejezet, 9. Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások cím, 2. Tulajdonosi 
joggyakorlással kapcsolatos kiadások alcím, 1. Eximbank Zrt. tőkeemelése jogcímcsoport javára 28 492,4 millió 
forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a  Kvtv. 1.  melléklet XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet, 
20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 32. Közlekedési ágazati programok alcím, 28. Kiemelt közúti projektek 
jogcímcsoport terhére az 1. melléklet szerint.

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
 külgazdasági és külügyminiszter
 nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1678/2016. (XI. 29.) Korm. határozathoz

XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium

Millió forintban, egy tizedessel
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- K I A D Á S O K A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása
XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
32 Közlekedési ágazati programok

351651 28 Kiemelt közúti projektek
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -28 492,4

XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium
9 Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások

2 Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos kiadások
351895 1 Eximbank Zrt. tőkeemelése

K6 Beruházások 28 492,4

Millió forintban, egy tizedessel
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- B E V É T E L A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása

Millió forintban, egy tizedessel
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- T Á M O G A T Á S A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása
XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
32 Közlekedési ágazati programok

351651 28 Kiemelt közúti projektek -28 492,4

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I.n.év II. n.év III.n.év IV.n.év
Fejezet időarányos
Állami Számvevőszék teljesítményarányos
Magyar Államkincstár egyéb: azonnal 28 492,4 28 492,4
Nemzetgazdasági Minisztérium
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2016.

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma
Államháztartási 

egyedi azonosító

Az előirányzatmódosítás érvényessége:    a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű

2 példány

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

Az adatlap 5 példányban töltendő ki
1 példány
1 példány
1 példány

Az előirányzatmódosítás érvényessége:    a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű

Államháztartási 
egyedi azonosító

Államháztartási 
egyedi azonosító

Az előirányzatmódosítás érvényessége:    a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű
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A Kormány 1679/2016. (XI. 29.) Korm. határozata
a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról, 
valamint a fejezeti stabilitási tartalék előirányzatok felhasználásáról

A Kormány
 1. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 21.  § (6)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva  

630,0 millió forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el elszámolási, a fel nem használt rész tekintetében visszatérítési 
kötelezettséggel a  Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény (a  továbbiakban: 
Kvtv.) 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 32. Rendkívüli kormányzati intézkedések cím terhére, az 1. melléklet 
szerint;
Az átcsoportosítás tekintetében:

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő:  azonnal

Az elszámolási és a visszatérítési kötelezettség tekintetében:
Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő:  2017. június 30.

 2. a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 19.  § (7)  bekezdésében és az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 2909,8 millió 
forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a 2. melléklet szerint.

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
 emberi erőforrások minisztere
Határidő:  azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1679/2016. (XI. 29.) Korm. határozathoz

XI. Miniszterelnökség
XV. Nemeztgazdasági Minisztérium

millió forintban, egy tizedessel
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- K I A D Á S O K A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása

XV. Nemeztgazdasági Minisztérium
25 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Ágazati célelőirányzatok
362028 15 Váci Fejlesztő Központ létrehozása és működtetése

K5 Egyéb működési célú kiadások 46,4
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 583,6

XI. Miniszterelnökség
297102 32 Rendkívüli kormányzati intézkedések 

K5 Egyéb működési célú kiadások -630,0

millió forintban, egy tizedessel
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- B E V É T E L A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása

millió forintban, egy tizedessel
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- T Á M O G A T Á S A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása
XV. Nemeztgazdasági Minisztérium

25 Fejezeti kezelésű előirányzatok
2 Ágazati célelőirányzatok

362028 15 Váci Fejlesztő Központ létrehozása és működtetése 630,0

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra
A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I. n.év II. n.év III. n.év IV. n.év

Fejezetet irányító szerv időarányos
Állami Számvevőszék teljesítményarányos   
Magyar Államkincstár egyéb: azonnal 630,0 630,0
Nemzetgazdasági Minisztérium
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

1 példány

Az előirányzatmódosítás érvényessége:    a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű   

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

Az adatlap 5 példányban töltendő ki
1 példány

Az előirányzatmódosítás érvényessége:    a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű   

2 példány

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2016.

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

1 példány

Az előirányzatmódosítás érvényessége:    a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű  

Államház-
tartási egyedi 

azonosító
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2. melléklet az 1679/2016. (XI. 29.) Korm. határozathoz

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

Millió forintban, egy tizedessel
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- K I A D Á S O K A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása

XX. Emberi Erőforrások Minisztriuma
10    Gyógyító-megelőző ellátás szakintézetei

331662 2       Gyógyító-megelőző ellátás intézetei
K1          Személyi juttatások 26,9
K2          Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 7,2
K3          Dologi kiadások 401,1
K6          Beruházások 2 095,8
K7          Felújítások 378,8

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
352195 63 Fejezeti stabilitási tartalék

K5 Egyéb működési célú kiadások -2 909,8

Millió forintban, egy tizedessel

Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- B E V É T E L A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása

Millió forintban, egy tizedessel
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- T Á M O G A T Á S A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása
XX. Emberi Erőforrások Minisztriuma

10 Gyógyító-megelőző ellátás szakintézetei
331662 2 Gyógyító-megelőző ellátás intézetei 2 909,8

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
352195 63 Fejezeti stabilitási tartalék -2 909,8

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra
A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I. n.év II. n.év III. n.év IV. n.év

Fejezetet irányító szerv időarányos
Állami Számvevőszék teljesítményarányos   
Magyar Államkincstár egyéb: azonnal 2 909,8 2 909,8
Nemzetgazdasági Minisztérium
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

2 példány

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat száma

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat száma

Az adatlap 5 példányban töltendő ki
1 példány

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2016.

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat száma

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

1 példány

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

1 példány

Az előirányzatmódosítás érvényessége:    a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű   

Az előirányzatmódosítás érvényessége:    a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű   

Az előirányzatmódosítás érvényessége:    a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű  

Államház-
tartási egyedi 

azonosító
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A Kormány 1680/2016. (XI. 29.) Korm. határozata
a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 1. melléklet  
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 13. alcím,  
5. jogcímcsoport, továbbá 54. és 56. alcím tekintetében éven túli kötelezettség vállalásának  
a 2017. évi eredeti törvényi előirányzatok mértékéig történő engedélyezéséről

A Kormány az  államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 36.  § (4b)  bekezdés a)  pontjában biztosított 
jogkörében eljárva engedélyezi, hogy az  emberi erőforrások minisztere – az  egyes 2017. évben nyújtandó 
támogatások pályázatainak 2016-ban történő meghirdetése céljából – a  Magyarország 2016. évi központi 
költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 1.  melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti 
kezelésű előirányzatok cím, 13. Művészeti tevékenységek alcím, 5. Előadóművészeti törvény végrehajtásából adódó 
feladatok (működési és művészeti pályázatok) jogcímcsoport, valamint XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma 
fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 54. Nemzeti Együttműködési Alap alcím és 56. Nemzetiségi 
támogatások alcím tekintetében éven túli kötelezettséget vállaljon az  említett előirányzatok 2017. évi eredeti 
törvényi előirányzatának mértékéig.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1681/2016. (XI. 29.) Korm. határozata
a XI. Miniszterelnökség fejezet és a XII. Földművelésügyi Minisztérium fejezet közötti előirányzat-
átcsoportosításról

A Kormány a  Galamb József Mezőgazdasági Szakképző Iskola „Solar korszak a  Galamb József Mezőgazdasági 
Szakképző Iskolában” megnevezésű pályázata megvalósításának támogatása céljából az  államháztartásról szóló 
2011. évi CXCV. törvény 33.  § (2)  bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva, a  Magyarország 2016. évi 
központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény (a  továbbiakban: Kvtv.) 1.  melléklet XI. Miniszterelnökség 
fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 2. Fejezeti általános tartalék alcím terhére, a  Kvtv. 1.  melléklet 
XII.  Földművelésügyi Minisztérium fejezet, 6. Mezőgazdasági középfokú szakoktatás intézményei cím javára  
80 000,0 ezer forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el az 1. melléklet szerint.

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
 földművelésügyi miniszter
 nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1681/2016. (XI. 29.) Korm. határozathoz

XI. Miniszterelnökség
XII. Földművelésügyi Minisztérium

ezer forintban, egy tizedessel
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím K I A D Á S O K (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása
XI. Miniszterelnökség

30 Fejezeti kezelésű előirányzatok
296668 2 Fejezeti általános tartalék

K5 Egyéb működési célú kiadások -80 000,0
XII Földművelésügyi Minisztérium

004349 6 Mezőgazdasági középfokú szakoktatás intézményei
K6 Beruházások 80 000,0

ezer forintban, egy tizedessel
Államháztartási Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- B E V É T E L A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás

egyedi szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő
azonosító csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 

szám név neve áthúzódó
hatása

ezer forintban, egy tizedessel
Államháztartási Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- T Á M O G A T Á S A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás

egyedi szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő
azonosító csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 

szám név neve áthúzódó
hatása

XI. Miniszterelnökség
30 Fejezeti kezelésű előirányzatok

296668 2 Fejezeti általános tartalék -80 000,0

XII Földművelésügyi Minisztérium
004349 6 Mezőgazdasági középfokú szakoktatás intézményei 80 000,0

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I.n.év II. n.év III.n.év IV.n.év
Fejezetet irányító szerv időarányos
Állami Számvevőszék teljesítményarányos -  

Magyar Államkincstár egyéb: 80 000,0 80 000,0
Nemzetgazdasági Minisztérium
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

2 példány
azonnal

Az előirányzatmódosítás érvényessége:    a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű  
Az adatlap 5 példányban töltendő ki

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat száma

Az előirányzatmódosítás érvényessége:    a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű  

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat száma

Az előirányzatmódosítás érvényessége:    a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű   

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat száma

1 példány
1 példány

1 példány

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2016.

Államháztartási 
egyedi azonosító

Az előirányzatmódosítás érvényessége:    a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű   
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A Kormány 1682/2016. (XI. 29.) Korm. határozata
a XI. Miniszterelnökség és a XV. Nemzetgazdasági Minisztérium költségvetési fejezetek közötti előirányzat-
átcsoportosításról

A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 
40,0 millió forint forrás egyszeri átcsoportosítását rendeli el a  Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről 
szóló 2015. évi C. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 1. Miniszterelnökség cím 
terhére, a  Kvtv. 1.  melléklet XV. Nemzetgazdasági Minisztérium fejezet, 5. Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság 
cím javára, az 1. melléklet szerint.

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
 Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1682/2016. (XI. 29.) Korm. határozathoz

XI. Miniszterelnökség
XV. Nemzetgazdasági Minisztérium 

Millió forintban, egy tizedessel
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím K I A D Á S O K (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása
XI. Miniszterelnökség

294502 1 Miniszterelnökség
K7 Felújítások -40,0

XV. Nemzetgazdasági Minisztérium 
000516 5 Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság

K7 Felújítások 40,0

Millió forintban, egy tizedessel
Államháztartási Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- B E V É T E L A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás

egyedi szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő
azonosító csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 

szám név neve áthúzódó
hatása

Millió forintban, egy tizedessel
Államháztartási Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- T Á M O G A T Á S A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás

egyedi szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő
azonosító csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 

szám név neve áthúzódó
hatása

XI. Miniszterelnökség
294502 1 Miniszterelnökség -40,0

XV. Nemzetgazdasági Minisztérium 
000516 5 Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság 40,0

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I.n.év II. n.év III.n.év IV.n.év
Fejezetet irányító szerv időarányos
Állami Számvevőszék teljesítményarányos   

Magyar Államkincstár egyéb: 40,0 40,0
Nemzetgazdasági Minisztérium
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

Államháztartási 
egyedi 

azonosító

Az előirányzatmódosítás érvényessége:    a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű  

1 példány

Az előirányzatmódosítás érvényessége:    a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű   

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2016.

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

2 példány

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

Az adatlap 5 példányban töltendő ki
1 példány

1 példány

Az előirányzatmódosítás érvényessége:    a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű  

azonnal
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A Kormány 1683/2016. (XI. 29.) Korm. határozata
a XI. Miniszterelnökség fejezet, a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet és a XVIII. Külgazdasági és 
Külügyminisztérium fejezet közötti előirányzat-átcsoportosításokról

A Kormány az  államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33.  § (2)  bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva 
a  Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény (a  továbbiakban: Kvtv.) 1.  melléklete  
XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 2. Fejezeti általános tartalék alcím terhére a  következő 
egyszeri átcsoportosításokat rendeli el az 1. melléklet szerint:
 1. a Mosolygó Kórház Alapítvány feladatellátásának támogatása céljából a  Kvtv. 1.  melléklet XX. Emberi Erőforrások 

Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 22. Egészségügyi ágazati előirányzatok alcím,  
2. Egészségügyi ellátási és fejlesztési feladatok jogcímcsoport javára 10 000,0 ezer forint,

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
 emberi erőforrások minisztere
 nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal

 2. a 2017 végén vagy 2018 elején esedékes, az  EU jövőjével foglalkozó budapesti V4 konferencia előkészítését és 
bevezetését szolgáló, a  Miniszterelnökség és a  Külügyi és Külgazdasági Intézet szervezésében lebonyolítandó 
rendezvénysorozat megvalósítása céljából a  Kvtv. 1.  melléklet XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezet,  
3. Külügyi és Külgazdasági Intézet cím javára 2 005,0 ezer forint.

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
 külgazdasági és külügyminiszter
 nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor  s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1683/2016. (XI. 29.) Korm. határozathoz

XI. Miniszterelnökség
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium

ezer forintban, egy tizedessel
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím K I A D Á S O K (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása
XI. Miniszterelnökség

30 Fejezeti kezelésű előirányzatok
296668 2 Fejezeti általános tartalék

K5 Egyéb működési célú kiadások -12 005,0
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
22 Egészségügyi ágazati előirányzatok

263978 2 Egészségügyi ellátási és fejlesztési feladatok
K5 Egyéb működési célú kiadások 10 000,0

XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium
347839 3 Külügyi és Külgazdasági Intézet

K3 Dologi kiadások 2 005,0

A módosítást 
elrendelő jogszabály/ 

határozat száma

Az előirányzatmódosítás érvényessége:    a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű  

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2016.

Államháztartási 
egyedi 

azonosító
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ezer forintban, egy tizedessel
Államháztartási Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- B E V É T E L A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás

egyedi szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő
azonosító csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 

szám név neve áthúzódó
hatása

ezer forintban, egy tizedessel
Államháztartási Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- T Á M O G A T Á S A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás

egyedi szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő
azonosító csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 

szám név neve áthúzódó
hatása

XI. Miniszterelnökség
30 Fejezeti kezelésű előirányzatok

296668 2 Fejezeti általános tartalék -12 005,0
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
22 Egészségügyi ágazati előirányzatok

263978 2 Egészségügyi ellátási és fejlesztési feladatok 10 000,0
XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium

347839 3 Külügyi és Külgazdasági Intézet 2 005,0

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I.n.év II. n.év III.n.év IV.n.év
Fejezetet irányító szerv időarányos
Állami Számvevőszék teljesítményarányos -  

Magyar Államkincstár egyéb: 12 005,0 12 005,0
Nemzetgazdasági Minisztérium
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

2 példány
azonnal

Az előirányzatmódosítás érvényessége:    a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű  
Az adatlap 5 példányban töltendő ki

A módosítást 
elrendelő jogszabály/ 

határozat száma

Az előirányzatmódosítás érvényessége:    a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű   

A módosítást 
elrendelő jogszabály/ 

határozat száma

1 példány
1 példány

1 példány

Az előirányzatmódosítás érvényessége:    a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű   
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A Kormány 1684/2016. (XI. 29.) Korm. határozata
a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról, 
az Országvédelmi Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes fejezeti stabilitási tartalék 
előirányzatok felhasználásáról

A Kormány
 1. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a  továbbiakban: Áht.) 21.  § (6)  bekezdésében biztosított 

jogkörében eljárva 8840,3 millió forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el elszámolási, a  fel nem használt rész 
tekintetében visszatérítési kötelezettséggel a  Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi  
C. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 32. Rendkívüli kormányzati intézkedések 
cím terhére, az 1. melléklet szerint;
Az átcsoportosítás tekintetében

Felelős:  nemzetgazdasági miniszter
Határidő:  azonnal

Az elszámolási és a visszatérítési kötelezettség tekintetében
Felelős:  belügyminiszter
 nemzeti fejlesztési miniszter
 Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:  2017. június 30.

 2. a Kvtv. 19.  § (3)  bekezdésében és az  Áht. 33.  § (2)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 85,9 millió forint 
egyszeri átcsoportosítását rendeli el a Kvtv. 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 33. Országvédelmi Alap cím 
terhére, a 2. melléklet szerint;
Az átcsoportosítás tekintetében

Felelős:  nemzetgazdasági miniszter
Határidő:  azonnal

 3. a Kvtv. 19. § (7) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 1014,1 millió forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el 
a 3. melléklet szerint.

Felelős:  nemzetgazdasági miniszter
 emberi erőforrások minisztere
 Miniszterelnökséget vezető miniszter
 a nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes
Határidő:  azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1684/2016. (XI. 29.) Korm. határozathoz

XI. Miniszterelnökség
XIV. Belügyminisztérium
XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

millió forintban, egy tizedessel
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- K I A D Á S O K A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása

XIV. Belügyminisztérium
003704 1 Belügyminisztérium igazgatása

K6 Beruházások 1 600,0
XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
38 Egyéb feladatok

359673 20 2017. évi FINA Világbajnokság lebonyolításának támogatása
K5 Egyéb működési célú kiadások 7 200,3

XI. Miniszterelnökség
015558 12 Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok

K6 Beruházások 40,0
297102 32 Rendkívüli kormányzati intézkedések 

K5 Egyéb működési célú kiadások -8 840,3

millió forintban, egy tizedessel
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- B E V É T E L A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása

millió forintban, egy tizedessel
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- T Á M O G A T Á S A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása
XIV. Belügyminisztérium

003704 1 Belügyminisztérium igazgatása 1 600,0
XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
38 Egyéb feladatok

359673 20 2017. évi FINA Világbajnokság lebonyolításának támogatása 7 200,3
XI. Miniszterelnökség

015558 12 Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok 40,0

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra
A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I. n.év II. n.év III. n.év IV. n.év

Fejezetet irányító szerv időarányos
Állami Számvevőszék teljesítményarányos   
Magyar Államkincstár egyéb: azonnal 8 840,3 8 840,3
Nemzetgazdasági Minisztérium
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

1 példány

Az előirányzatmódosítás érvényessége:    a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű   

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

Az adatlap 5 példányban töltendő ki
1 példány

Az előirányzatmódosítás érvényessége:    a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű   

2 példány

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2016.

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

1 példány

Az előirányzatmódosítás érvényessége:    a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű  

Államház-
tartási egyedi 

azonosító
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2. melléklet az 1684/2016. (XI. 29.) Korm. határozathoz

XI. Miniszterelnökség
XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai
LXV. Bethlen Gábor Alap

millió forintban, egy tizedessel
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- K I A D Á S O K A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása
XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai

42 Alapok támogatása
263478 2 Bethlen Gábor Alap támogatása

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 85,9
LXV. Bethlen Gábor Alap

4 Alapból nyújtott támogatások
263167 6 Egyéb támogatások

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 85,9
XI. Miniszterelnökség

271734 33 Országvédelmi Alap
K5 Egyéb működési célú kiadások -85,9

millió forintban, egy tizedessel
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- B E V É T E L A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása
LXV. Bethlen Gábor Alap

2 Költségvetési támogatás
284901 3 Eseti támogatás

B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 85,9

millió forintban, egy tizedessel
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- T Á M O G A T Á S A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I.n.év II. n.év III.n.év IV.n.év
Fejezet időarányos
Állami Számvevőszék teljesítményarányos
Magyar Államkincstár egyéb: azonnal 85,9 85,9
Nemzetgazdasági Minisztérium
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2016.

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

Az előirányzatmódosítás érvényessége:    a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű

2 példány

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

Az adatlap 5 példányban töltendő ki
1 példány
1 példány
1 példány

Az előirányzatmódosítás érvényessége:    a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

Az előirányzatmódosítás érvényessége:    a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű
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3. melléklet az 1684/2016. (XI. 29.) Korm. határozathoz

XI. Miniszterelnökség
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
LXV. Bethlen Gábor Alap

millió forintban, egy tizedessel
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- K I A D Á S O K A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása

XI. Miniszterelnökség
346606 9 Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont

K6 Beruházások 500,0
30 Fejezeti kezelésű előirányzatok

352073 6 Fejezeti stabilitási tartalék
K5 Egyéb működési célú kiadások -500,0

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
005214 1 Emberi Erőforrások Minisztériuma igazgatása

K1 Személyi juttatások 141,0
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 59,0
K3 Dologi kiadások 200,0

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
352195 63 Fejezeti stabilitási tartalék

K5 Egyéb működési célú kiadások -400,0

LXV. Bethlen Gábor Alap
4 Alapból nyújtott támogatások

263167 6 Egyéb támogatások
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 100,1

263178 5 Alapkezelő működési költségei
K5 Egyéb működési célú kiadások 14,0

352262 6 Fejezeti stabilitási tartalék
K5 Egyéb működési célú kiadások -114,1

millió forintban, egy tizedessel

Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- B E V É T E L A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása

Az előirányzatmódosítás érvényessége:    a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű   

Az előirányzatmódosítás érvényessége:    a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű   

Államház-
tartási 
egyedi 

azonosító

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
a Kormány hatáskörében

Költségvetési év: 2016.

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

Államház-
tartási 
egyedi 

azonosító

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma
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millió forintban, egy tizedessel
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- T Á M O G A T Á S A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása
XI. Miniszterelnökség

346606 9 Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont 500,0
30 Fejezeti kezelésű előirányzatok

352073 6 Fejezeti stabilitási tartalék -500,0
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

005214 1 Emberi Erőforrások Minisztériuma igazgatása 400,0
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

352195 63 Fejezeti stabilitási tartalék -400,0

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra
A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I. n.év II. n.év III. n.év IV. n.év

Fejezetet irányító szerv időarányos
Állami Számvevőszék teljesítményarányos   
Magyar Államkincstár egyéb: azonnal 1 014,1 1 014,1
Nemzetgazdasági Minisztérium
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

Az előirányzatmódosítás érvényessége:    a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű  

2 példány

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

Az adatlap 5 példányban töltendő ki
1 példány
1 példány

Államház-
tartási 
egyedi 

azonosító

1 példány
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A Kormány 1685/2016. (XI. 29.) Korm. határozata
az Országos Széchényi Könyvtár és a Pesti Magyar Színház 2016. évi megbízható működéséhez és 
szakmai feladatellátáshoz szükséges többlettámogatás biztosítása érdekében a rendkívüli kormányzati 
intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 21. § (6) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 
az  Országos Széchényi Könyvtár korszerű működési feltételeinek biztosítása érdekében 202,0 millió forint, a  Pesti 
Magyar Színház folyamatos működéséhez 2016. évben szükséges 106,0 millió forint egyszeri átcsoportosítását 
rendeli el elszámolási, a  fel nem használt rész tekintetében visszatérítési kötelezettséggel a  Magyarország  
2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 1.  melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet,  
32. Rendkívüli kormányzati intézkedések cím terhére, az 1. melléklet szerint.
Az átcsoportosítás tekintetében

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal

Az elszámolás és a visszatérítési kötelezettség tekintetében
Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2017. június 30.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1685/2016. (XI. 29.) Korm. határozathoz

XI. Miniszterelnökség
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

Millió forintban, egy tizedessel
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- K I A D Á S O K A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása

XI. Miniszterelnökség
297102 32 Rendkívüli kormányzati intézkedések 

K5 Egyéb működési célú kiadások -308,0
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

218672 11 Közgyűjtemények
K3 185,0
K5 8,9
K6 Beruházások 8,1

218605 12 Művészeti intézmények
K3 42,2
K6 Beruházások 63,8

Millió forintban, egy tizedessel

Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- B E V É T E L A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása

Millió forintban, egy tizedessel
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- T Á M O G A T Á S A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

218672 11 Közgyűjtemények 202,0
218605 12 Művészeti intézmények 106,0

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra
A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I. n.év II. n.év III. n.év IV. n.év

Fejezetet irányító szerv időarányos
Állami Számvevőszék teljesítményarányos   
Magyar Államkincstár egyéb: azonnal 308,0 308,0
Nemzetgazdasági Minisztérium
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

Államház-tartási 
egyedi azonosító

1 példány

Egyéb működési célú kiadások
Dologi kiadások

Államház-tartási 
egyedi azonosító

Dologi kiadások

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

Az előirányzatmódosítás érvényessége:    a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű   

Az előirányzatmódosítás érvényessége:    a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű  

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

2 példány

Az adatlap 5 példányban töltendő ki
1 példány
1 példány

Az előirányzatmódosítás érvényessége:    a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű   

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2016.

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma
Államház-tartási 
egyedi azonosító
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A Kormány 1686/2016. (XI. 29.) Korm. határozata
a Liget Budapest projekt keretében a Vajdahunyad vára műemléki épületrekonstrukciójához szükséges 
források biztosításáról

A Kormány a Vajdahunyad vára műemléki épületrekonstrukciójának megvalósítása érdekében
a) egyetért azzal, hogy a  Vajdahunyad vára műemléki épületrekonstrukciója beruházás építtetői feladatait 

a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság lássa el;
b) felhívja a  nemzetgazdasági minisztert, hogy – a  nemzeti fejlesztési miniszter bevonásával – a  2017. évtől 

kezdődően, a  Liget Budapest projekt megvalósításával összehangoltan gondoskodjon 3700,0 millió  forint 
forrás felmerülés ütemében történő rendelkezésre állásáról a  2017–2019. évi központi költségvetés 
XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezetében;
Felelős: nemzetgazdasági miniszter
 nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: felmerülés ütemében, a Liget Budapest projekt megvalósításával összehangoltan

c) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 36. § (4b) bekezdés b) pontjában biztosított jogkörében 
eljárva jóváhagyja, hogy a  nemzeti fejlesztési miniszter – földművelésügyi miniszter bevonásával  – 
a  Vajdahunyad vára műemléki épületrekonstrukciója érdekében több év előirányzatait terhelő 
kötelezettséget vállaljon azzal, hogy a kötelezettségvállalás összege a 2017–2019. években nem haladhatja 
meg a 3700,0 millió forintot.
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
 földművelésügyi miniszter
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1687/2016. (XI. 29.) Korm. határozata
a Liget Budapest projekt megvalósításához szükséges intézkedésekről szóló  
1866/2015. (XII. 2.) Korm. határozat módosításáról

 1. A Liget Budapest projekt megvalósításához szükséges intézkedésekről szóló 1866/2015. (XII. 2.) Korm. határozat 
1. pont
a) 1.1. alpontjában a „156,72 milliárd forint” szövegrész helyébe a „153,02 milliárd forint” szöveg,
b) 1.5.  alpontjában a  ,,földművelésügyi miniszter bevonásával” szövegrész helyébe a  ,,nemzeti fejlesztési 

miniszter és a  földművelésügyi miniszter bevonásával” szöveg, a  „Felelős:” szövegrészt követően 
a „földművelésügyi miniszter” szövegrész helyébe a „nemzeti fejlesztési miniszter, földművelésügyi miniszter” 
szöveg, a  ,,Határidő: 2015. december 31.” szövegrész helyébe a „Határidő: a kapcsolódó beszerzési eljárások 
lefolytatását követően azonnal” szöveg

lép.
 2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1688/2016. (XI. 29.) Korm. határozata
a székesfehérvári stadionrekonstrukciós program megvalósításához, valamint a székesfehérvári Sóstó 
Természetvédelmi Terület és Vidámparki csónakázótó rehabilitációjához szükséges intézkedésekről szóló 
1285/2015. (IV. 30.) Korm. határozat módosításáról

 1. A  székesfehérvári stadionrekonstrukciós program megvalósításához, valamint a  székesfehérvári Sóstó 
Természetvédelmi Terület és Vidámparki csónakázótó rehabilitációjához szükséges intézkedésekről szóló 1285/2015. 
(IV. 30.) Korm. határozat (a továbbiakban: Határozat) 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Kormány)
„1. egyetért azzal, hogy a  Székesfehérvár közigazgatási területén fekvő, 7329, 7325, 7326 és 7331/22 helyrajzi 
számú ingatlanokon a  meglévő labdarúgó stadion részleges elbontását követően egy új, a  nemzetközi 
labdarúgó-szervezetek előírásainak figyelembevételével (UEFA IV. kategória) kialakított, nemzetközi labdarúgó-
mérkőzések lebonyolítására alkalmas labdarúgó stadion, kiszolgáló létesítmények és parkoló kerüljön létesítésre 
(a  továbbiakban együtt: Beruházás) a  Kormány részére bemutatott előterjesztés szerinti beruházási tartalommal, 
és felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a  Beruházás megvalósítása érdekében tegye meg a  szükséges 
intézkedéseket;
Felelős:  nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: folyamatos”

 2. A Határozat 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Kormány)
„2. egyetért azzal, hogy a  Beruházás megvalósítására a  2014. és 2017.  évek között összesen 14 300,0 millió 
forint összegben kerüljön sor, és felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert és a  nemzetgazdasági minisztert, hogy 
gondoskodjon a  2016.  évi források ütemezett rendelkezésre állásáról az  egyes költségvetési években, a  2016.  év 
vonatkozásában 4800,0 millió forint, a 2017. év vonatkozásában 500,0 millió forint összegben;
Felelős:   nemzeti fejlesztési miniszter 
     nemzetgazdasági miniszter
Határidő:  a 2016. és 2017. évi központi költségvetés tervezésével összhangban”

 3. A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 
3300,0 millió forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 
2015.  évi C.  törvény 1.  melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 33. Országvédelmi Alap cím terhére az  1.  melléklet 
szerint.

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1688/2016. (XI. 29.) Korm. határozathoz

XI. Miniszterelnökség
XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

ezer forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. K I A D Á S O K (+/-) következő

csop. szám szám Kiemelt előirányzat évre áthúzódó
szám neve  hatása

XI. Miniszterelnökség
271734 33 Országvédelmi Alap

K5 -3 300 000
XVII.

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
39

343895 22
K3 11 550
K8 3 288 450

ezer forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- B E V É T E L A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása

ezer forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- T Á M O G A T Á S A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása
XVII.

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
39

343895 22 3 300 000

Az előirányzatmódosítás érvényessége:  a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű   

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I. n.év II. n.év III. n.év IV. n.év
Fejezet időarányos
Állami Számvevőszék teljesítményarányos  
Magyar Államkincstár egyéb: azonnal 3 300 000 3 300 000
Nemzetgazdasági Minisztérium
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

2 példány
1 példány

Az adatlap 5 példányban töltendő ki
1 példány
1 példány

Székesfehérvári Sóstói Stadion fejlesztésének támogatása
Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2016.

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

Államház-
tartási egyedi 

azonosító
Fejezet

név
Cím
név

Alcím
név

Jog-
cím

csop.
név

Jog-
cím
név

Egyéb felhalmozási célú kiadások
Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű  

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

Egyéb működési célú kiadások

Székesfehérvári Sóstói Stadion fejlesztésének támogatása
Dologi kiadások

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése
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A Kormány 1689/2016. (XI. 29.) Korm. határozata
a debreceni Csokonai Színház Modern Városok Program keretében történő felújításával kapcsolatos 
intézkedésekről

A Kormány a Magyarország Kormánya és Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás 
végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1382/2015. (VI. 12.) Korm. határozat 6. pontjának végrehajtása érdekében
 1. egyetért a  debreceni Csokonai Színház felújítására kidolgozott programmal (a  továbbiakban: felújítási program) 

azzal, hogy a  felújítási program legfeljebb 6350,0 millió forint forrás biztosításával állami beruházásként kerüljön 
megvalósításra az alábbi ütemezés figyelembevételével:
a) a 2016. évben legfeljebb 200,0 millió forint,
b) a 2017. évben legfeljebb 252,8 millió forint,
c) a 2018. évben legfeljebb 5287,3 millió forint,
d) a 2019. évben legfeljebb 609,9 millió forint;

 2. felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert, hogy – a  feladatkörébe tartozó színházszakmai kérdések vonatkozásában 
az  emberi erőforrások miniszterével egyeztetve – gondoskodjon a  felújítási program megvalósításáról a  Magyar 
Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. útján;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter 
emberi erőforrások minisztere

Határidő: folyamatos
 3. az államháztartásról szóló 2011.  évi CXCV.  törvény 33.  § (2)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 

200,0  millió forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a  Magyarország 2016.  évi központi költségvetéséről szóló 
2015. évi C. törvény (a továbbiakban: 2016. évi Kvtv.) 1. melléklet XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek 
és kiadások fejezet, 2. Az  állami vagyonnal kapcsolatos kiadások cím, 1. Felhalmozási jellegű kiadások alcím, 
1.  Ingatlan-beruházások, ingatlanvásárlás jogcímcsoport, 2. Az  MNV Zrt. ingatlan-beruházásai, ingatlanvásárlásai 
jogcím javára, a  2016.  évi Kvtv. 1.  melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 
1. Célelőirányzatok alcím, 78. Modern Városok Program jogcímcsoport terhére az 1. melléklet szerint;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter 
Miniszterelnökséget vezető miniszter 
nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: azonnal
 4. egyetért azzal, hogy a  nemzeti fejlesztési miniszter – az  emberi erőforrások miniszterével egyeztetve – a  felújítási 

program feladatainak megvalósításához 2017.  évben szükséges 252,8 millió forint forrás – a  Magyarország 
2017.  évi központi költségvetéséről szóló 2016.  évi XC.  törvény (a  továbbiakban: 2017.  évi Kvtv.) 1.  melléklet 
XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások költségvetési fejezet javára a 2017. évi Kvtv. 1. melléklet 
XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 78. Modern Városok 
Program jogcímcsoport terhére történő – átcsoportosítása céljából nyújtson be előterjesztést a  Modern Városok 
Program Bizottság részére a Modern Városok Program megvalósításáról szóló 250/2016. (VIII. 24.) Korm. rendelet 6. § 
(2) bekezdése szerinti döntés kezdeményezése érdekében;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter 
emberi erőforrások minisztere

Határidő: a felmerülés üteméhez igazodva
 5. felhívja a  nemzetgazdasági minisztert, hogy – a  Miniszterelnökséget vezető miniszter és a  nemzeti fejlesztési 

miniszter bevonásával – gondoskodjon a felújítási program megvalósításához
a) a 2018. évben 5287,3 millió forint,
b) a 2019. évben 609,9 millió forint
forrás biztosításáról a központi költségvetés XI. Miniszterelnökség fejezetben.

Felelős: nemzetgazdasági miniszter 
Miniszterelnökséget vezető miniszter 
nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: a 2018. és 2019. évi központi költségvetés tervezése keretében

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1689/2016. (XI. 29.) Korm. határozathoz

XI. Miniszterelnökség
XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások

Millió forintban, egy tizedessel
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím K I A D Á S O K (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása
XI. Miniszterelnökség

30 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Célelőirányzatok

358951 78 Modern Városok Program
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -200,0

XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások
2 Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások

1 Felhalmozási jellegű kiadások
1 Ingatlan-beruházások, ingatlanvásárlás

329639 2 Az MNV Zrt. ingatlan-beruházásai, ingatlanvásárlásai
K6 Beruházások 200,0

Millió forintban, egy tizedessel
Államház-

tartási Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- B E V É T E L A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
egyedi szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

azonosító csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása

Millió forintban, egy tizedessel
Államház-

tartási Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- T Á M O G A T Á S A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
egyedi szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

azonosító csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása
XI. Miniszterelnökség

30 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Célelőirányzatok

358951 78 Modern Városok Program -200,0

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I.n.év II. n.év III.n.év IV.n.év
Fejezetet irányító szerv időarányos
Állami Számvevőszék teljesítményarányos   
Magyar Államkincstár egyéb: azonnal 200,0 200,0
Nemzetgazdasági Minisztérium
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2016.

A módosítást 
elrendelő 

jogszabály/ 
határozat száma

Államház-
tartási 
egyedi 

azonosító

Az előirányzatmódosítás érvényessége:    a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű  

2 példány

A módosítást 
elrendelő 

jogszabály/ 
határozat száma

A módosítást 
elrendelő 

jogszabály/ 
határozat száma

Az adatlap 5 példányban töltendő ki
1 példány

1 példány

Az előirányzatmódosítás érvényessége:    a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű  

1 példány

Az előirányzatmódosítás érvényessége:    a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű   

Az előirányzatmódosítás érvényessége:    a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű   
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A Kormány 1690/2016. (XI. 29.) Korm. határozata
az ukrajnai Beregszászi Járásban működő II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán tervezett 
tanuszoda- és tornaterem-fejlesztés megvalósításához szükséges intézkedésekről

A Kormány
 1. támogatja, hogy a  Beregszászi Járásban, Beregszász központtal működő II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar 

Főiskola (a továbbiakban: Főiskola), és ezáltal a  Kárpátalján élő magyar közösség sportéletének fejlesztése 
érdekében a 90202 Beregszász, Muzsalyi út 42–44. szám alatt található, egykori „Mebelcsik” stadion helyén egy új 
tanuszoda, valamint egy új tornaterem (a továbbiakban: Beruházás) épüljön;

 2. egyetért azzal, hogy a  Beruházás teljes költségvetésének megfelelő központi költségvetési támogatás 
kerüljön biztosításra a  Tisza Korlátolt Felelősségű Európai Területi Társulással (a továbbiakban: Társulás) mint 
kedvezményezettel kötendő támogatási szerződés útján;

 3. egyetért azzal, hogy a  Beruházást a  Társulás – a  Kárpátaljai Magyar Főiskoláért Alapítvány (a továbbiakban: 
Alapítvány) közreműködése mellett – a Főiskola javára valósítsa meg;

 4. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a Beruházás előkészítése, ezen belül különösen a beruházási koncepció 
kialakítása és a Beruházás megvalósításához szükséges forrásigény biztosítása érdekében a Főiskolával, a Társulással, 
valamint az Alapítvánnyal együttműködve készítsen előterjesztést a Kormány részére.

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: 2017. február 28.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1691/2016. (XI. 29.) Korm. határozata
az európai uniós forrásból megvalósítandó kötöttpályás projektekről, a rendelkezésre álló forrásokról és 
az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési kerete módosításának előkészítéséről

 1. A Kormány
1.1. egyetért az 1. mellékletben felsorolt kötöttpályás projektek (a továbbiakban: projektek) támogatásával,
1.2. felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert, hogy tegyen javaslatot a  Kormány részére az  Integrált 

Közlekedésfejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: IKOP) éves fejlesztési keretének 1. melléklet szerinti 
módosítására,
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: azonnal

1.3. felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert és a  közlekedési infrastrukturális fejlesztésekért felelős 
kormánybiztost, hogy gondoskodjanak a projektek előkészítéséről és megvalósításáról,
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter 

közlekedési infrastrukturális fejlesztésekért felelős kormánybiztos
Határidő: azonnal

1.4. egyetért azzal, hogy a  projektek megvalósítása érdekében az  IKOP 2. és 3. prioritása keretének 110%-áig 
legyen kötelezettség vállalható,

1.5. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy gondoskodjon az 1.4. alpont teljesítéséhez szükséges forrásnak 
a  központi költségvetés Uniós fejlesztések fejezet Integrált Közlekedésfejlesztési OP (IKOP) előirányzata 
terhére történő biztosításáról,
Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal

1.6. hozzájárul ahhoz, hogy az  irányító hatóság vezetője az  IKOP 3.2 beruházási prioritása keretében nevesített 
projektek előkészítésére az IKOP 3.2 beruházási prioritás keretének 110%-át meg nem haladó összeg erejéig 
az 1.5. alpontban meghatározott előirányzat terhére kötelezettséget vállaljon,
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: az 1.5. alpont végrehajtását követően folyamatos
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1.7. egyetért azzal, hogy az  IKOP 3.2 beruházási prioritása keretében finanszírozott azon projekt esetében, 
amelyben
a) a  projekt megvalósításához elsődlegesen szükséges munkálatokat elvégző kivitelezőt feltételes 

közbeszerzési eljárásban kiválasztották, az  adott projekt teljes megvalósítására legyen vállalható 
kötelezettség,

b) további előkészítés szükséges, a  projekt megvalósításához elsődlegesen szükséges munkálatokat 
elvégző kivitelező kiválasztására irányuló feltételes közbeszerzési eljárás lefolytatásával bezárólag 
felmerült költségekre legyen vállalható kötelezettség a  2014–2020 programozási időszakban 
az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. 
(XI. 5.) Korm. rendelet 41/E. § (2) bekezdés c) pontja szerint,

1.8. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy gondoskodjon arról, hogy az 1.7. alpont szerinti esetben az arra 
jogosult csak az 1.7. alpontban meghatározott feltételekkel vállaljon kötelezettséget,
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: folyamatos

1.9. hozzájárul a  2.  mellékletben foglalt táblázatban meghatározott projektek tekintetében az  1.7. és 
az 1.8. alpontban, valamint a 2. mellékletben meghatározottak szerint történő kötelezettségvállaláshoz,
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: folyamatos

1.10. felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert, hogy az  IKOP 3.2 beruházási prioritás terhére az  előkészítési 
tevékenységre támogatási szerződéssel rendelkező projektek kivitelezésének támogatásával kapcsolatos 
kötelezettségvállalás érdekében a  kivitelezésre lefolytatott közbeszerzési eljárást követően, az  ajánlati árak 
ismeretében tegyen javaslatot,
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: az érintett projekt kivitelezésére kiírt közbeszerzési eljárásban az ajánlati árak ismertté válását 

követően azonnal
1.11. felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert és a  közlekedési infrastrukturális fejlesztésekért felelős 

kormánybiztost, hogy tegyenek javaslatot a  Kormány részére az  1.  mellékletben nevesített, de az  IKOP  3.2 
beruházási prioritása kerete terhére kötelezettségvállalással még nem rendelkező azon projektek 
tekintetében, amelyek esetében az  előkészítés önállóan nem értelmezhető, ezért az  előkészítésre és 
a kivitelezésre vonatkozóan egy közbeszerzési eljárás írható ki,
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter 

közlekedési infrastrukturális fejlesztésekért felelős kormánybiztos
Határidő: folyamatos

1.12. felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert és a  közlekedési infrastrukturális fejlesztésekért felelős 
kormánybiztost, hogy a  nemzetgazdasági miniszterrel egyeztetve negyedévente készítsenek részletes 
jelentést a projektek előrehaladásáról,
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter 

közlekedési infrastrukturális fejlesztésekért felelős kormánybiztos 
nemzetgazdasági miniszter

Határidő: folyamatos
1.13. felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert és a  közlekedési infrastrukturális fejlesztésekért felelős 

kormánybiztost, hogy vizsgálják felül e határozat közzétételét megelőzően hozott, az IKOP 2. és 3. prioritása 
kerete terhére finanszírozni tervezett fejlesztéseire vonatkozó döntéseket, és – szükség esetén – tegyenek 
javaslatot a döntéshozó részére azok módosítására vagy visszavonására,
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter 

közlekedési infrastrukturális fejlesztésekért felelős kormánybiztos
Határidő: 2016. december 15.

1.14. egyetért azzal, hogy a projektek tervezése, előkészítése és megvalósítása során az egyes projektek céljának 
és a  tervezett fejlesztés funkciójának eléréséhez feltétlenül szükséges, olyan költséghatékony műszaki 
tartalom kialakításra kell törekedni, amely megvalósítását követően a projekt keretében létrehozott fejlesztés 
üzemeltetése megoldott, fenntartása biztosítható,

1.15. felhívja a  közlekedési infrastrukturális fejlesztésekért felelős kormánybiztost, hogy a  nemzeti fejlesztési 
miniszter bevonásával gondoskodjon az 1.13. alpont szerinti költséghatékony műszaki tartalom feltételeinek 
meghatározásáról,
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Felelős: közlekedési infrastrukturális fejlesztésekért felelős kormánybiztos 
nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: folyamatos
1.16. felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert és a  közlekedési infrastrukturális fejlesztésekért felelős 

kormánybiztost, hogy a  projektek előkészítése és végrehajtása során érvényesítsék az  1.13.  alpontban 
foglaltakat.
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter 

közlekedési infrastrukturális fejlesztésekért felelős kormánybiztos
Határidő: azonnal

 2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
 3. A 2014–2020 közötti időszakban uniós forrásból megvalósítani tervezett kiemelt projektek előkészítettségéről és 

a kapcsolódó akciótervről szóló 1212/2016. (IV. 28.) Korm. határozat a következő 3/A. ponttal egészül ki:
(A Kormány)
„3/A. felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert, hogy az  Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves 
fejlesztési keretében a  3.2 beruházási prioritása keretében kiemelt projekt támogatást igénylőjeként nevesített 
szervezetekre az 1–3. pontot ne alkalmazza,
Felelős:  nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:  folyamatos”

 4. Az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1247/2016. 
(V. 18.) Korm. határozat 1. pont e) alpontjában az „egyes prioritásai keretének 90%-át” szövegrész helyébe az „egyes 
prioritásai – a 2. prioritást, valamint a 3.1 és a 3.2 beruházási prioritást kivéve – 90%-át” szöveg lép.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet az 1691/2016. (XI. 29.) Korm. határozathoz

Magyarország rövid- és középtávú kötöttpályás fejlesztéséhez kapcsolódó beruházások projektlistája

 I. Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program 2.1 beruházási prioritás terhére megvalósítani tervezett fejlesztési 
projektlista

A tervezett projekt megnevezése

 1. GYSEV központi forgalomirányítás kiépítése – szakaszolt projekt
 2. Infrastruktúra és gördülőállomány karbantartó szoftver és IT alkalmazás konszolidáció – szakaszolt projekt
 3. GSM-R távközlési hálózat kiépítése – szakaszolt projekt
 4. Déli összekötő vasúti Duna-híd korszerűsítésének előkészítése
 5. Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér kötöttpályás kapcsolatának kialakításának előkészítése
 6. Szűk keresztmetszet kiváltás előkészítése a MÁV hálózatán
 7. Szombathely–Zalaszentiván vasútvonal korszerűsítése
 8. Szántód-Kőröshegy–Balatonszentgyörgy vasútvonal korszerűsítése és kiegészítő munkák elvégzése
 9. GSM-R távközlési hálózat kiépítése II. ütem előkészítés
10. GYSEV motorvonat beszerzés
11. Gyoma–Békéscsaba biztosítóberendezés korszerűsítése és Békéscsaba vasútállomás, Ferencváros–Lökösháza 

ETCS2 vonatbefolyásoló rendszer kiépítése (III/I.b. ütem) – szakaszolt projekt
12. Székesfehérvár vasútállomás korszerűsítése – szakaszolt projekt
13. Ferencváros–Székesfehérvár ETCS2 vonatbefolyásoló rendszer kiépítése – szakaszolt projekt 
14. Bajánsenye–Boba ETCS2 vonatbefolyásoló rendszer kiépítése – szakaszolt projekt 
15. Állomásfejlesztési és integrált ügyfélszolgálat fejlesztési program (Kormányablakok) – szakaszolt projekt
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16. Sopron–Szombathely–Szentgotthárd ETCS2 vonatbefolyásoló rendszer kiépítése
17. MÁV Zrt. közlekedésbiztonsági projektjei – szakaszolt projekt
18. Győr–Gönyű Országos Közforgalmú Kikötő infrastrukturális továbbfejlesztése – szakaszolt projekt
19. MAHART Mobil Árvízvédelmi Gát
20. Új országos közforgalmú kikötő kiépítése Mohácson
21. 9 db 200 férőhelyes motorvonat beszerzése a 30a-20 sz., illetve a 80 sz. vasútvonalakra
22. 6 db 200 férőhelyes motorvonat beszerzése az 1. sz. vasútvonalra
23. Vasúti vontatási energiaellátás fejlesztése a MÁV hálózatán
24. Bajai Közforgalmú Kikötő létesítése
25. Érden a Szent István utcai – TEN-T vasútvonalak feletti – felüljárók építése
26. Hídrekonstrukciós program I. ütem
27. Püspökladány–Debrecen vasútvonal korszerűsítése, Debrecen állomás részleges átépítése és  

Szajol–Debrecen vasútvonalon ETCS2 vonatbefolyásoló rendszer kiépítése
28. Közlekedésbiztonság javítási program a  MÁV hálózatán II/A ütem – Közlekedésbiztonságot növelő 

fejlesztések
29. Közlekedésbiztonság javítási program a MÁV hálózatán II/B ütem – Közlekedésbiztonságot és pályakapacitást 

növelő technológiai fejlesztések és eszközök
30. MÁV nagykapacitású férőhelyes motorvonatok beszerzése
31. Zalaszentiván–Nagykanizsa szűk keresztmetszet kiváltás és villamosítás
32. Püspökladány–Biharkeresztes szűk keresztmetszet kiváltás és villamosítás
33. Személyforgalmi kikötők támogatására vonatkozó projektcsomag
34. Balatoni vasútállomások rekonstrukciója
35. Budapest Keleti pályaudvar épület-felújítás
36. Budapest Nyugati pályaudvar épület-felújítás
37. GSM-R II.
38. Gödöllő állomás korszerűsítése
39. Budapest–Hatvan vasútvonalon elővárosi célú fejlesztések
40. Zalaszentiváni deltavágány előkészítése
41. Infrastruktúra és gördülőállomány karbantartó szoftver és IT alkalmazás konszolidáció II. ütem
42. Jegyautomaták beszerzése, telepítése

 II. Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program 3.1 prioritás terhére megvalósítani tervezett fejlesztési projektlista

A tervezett projekt megnevezése

 1. Budapest villamos- és trolibusz járműprojekt I. ütem (kapcsolódó kocsiszín infrastruktúrával) – szakaszolt 
projekt 

 2. Budapest–Esztergom vasútvonal kiegészítő fejlesztések – szakaszolt projekt 
 3. Rákosrendező–Esztergom vasútvonal villamosítása, biztosítóberendezés korszerűsítése 
 4. Kelenföldi pályaudvar térségben P+R parkolók építése – szakaszolt projekt
 5. M4 metró, M1–M7 autópálya Kelenföldi pályaudvar térsége, nyugati kijárat, M1–M7 autópálya bevezetés 

módosított csomópontjának előkészítése és megvalósítása átszállási csomópont – szakaszolt projekt
 6. M3 metró vonal infrastruktúra rekonstrukciója
 7. 1-es villamos meghosszabbítása az Etele térig
 8. A városi közlekedési eszközváltási pontokhoz kapcsolódó P+R parkolók építése Budapesten
 9. Külső Bécsi úti villamosvonal (Vörösvári út–Aranyvölgy)
10. Kelenföld intermodális központ (Kelenföld/Őrmező)
11. GSM-R II.
12. Budapesti villamosok beszerzése (az Újpalotai villamosvonal felújítása helyett)
13. A személyszállítási közszolgáltatások hatékonyabb ellátását célzó integrált utas-tájékoztatási, jegyértékesítési 

és forgalomirányítási rendszerek fejlesztése (NEJP) integrálása a BKK-val
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 III. Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program 3.2. beruházási prioritás terhére megvalósítani tervezett fejlesztési 
projektlista

A tervezett projekt megnevezése

 1. Szeged–Hódmezővásárhely között vasútvonal város–elővárosi tramtrain rendszer megvalósítása
 2. Kaposvár megyei jogú város közösségi közlekedésének fejlesztése keretében 25 db földgázmotor (CNG   

– Euro 6 szabvány) hajtású alacsonypadlós szóló, és 15 db azonos kivitelű, földgázmotor (CNG – Euro 6 
szabvány) hajtású, a  szóló autóbusszal azonos típuscsaládba tartozó, alacsonypadlós csuklós autóbusz 
szállítása, üzembe helyezése – szakaszolt projekt

 3. Fonyód–Kaposvár vasútvonal korszerűsítése
 4. Debreceni intermodális személyszállítási központ létrehozása
 5. Rákosrendező–Esztergom vasútvonal villamosítása, biztosítóberendezés korszerűsítése 
 6. Szombathely–Kőszeg vasútvonal korszerűsítése
 7. Kecskemét város közösségi közlekedés fejlesztése, átalakítása – zéró emissziós zóna megteremtése soros 

hibridhajtású alacsonypadlós autóbuszok beszerzésével – szakaszolt projekt
 8. Nyíregyháza megyei jogú város közösségi közlekedésének fejlesztése érdekében 47 db új autóbusz (41 db 

CNG és 6 db elektromos meghajtású) beszerzése, és töltőállomás létesítése, és autóbusz telephely kialakítása
 9. Szeged–Hódmezővásárhely tram-train rendszer – járműbeszerzés
10. Szeged–Hódmezővásárhely szűk keresztmetszet kiváltás a tram-train rendszer kialakításával összefüggésben
11. Balatoni vasútállomások rekonstrukciója
12. Kaposvár megyei jogú város vasútállomás intermodális átszállókapcsolatainak fejlesztése és P+R parkolók 

kialakítása a megyeszékhely vasúti elővárosi körzetében I. ütem
13. Nyíregyháza megyei jogú város vasútállomás intermodális átszállókapcsolatainak fejlesztése és P+R parkolók 

kialakítása a megyeszékhely vasúti elővárosi körzetében I. ütem
14. Miskolc Megyei Jogú Város vasútállomás intermodális átszállókapcsolatainak fejlesztése és P+R parkolók 

kialakítása
15. Székesfehérvár Megyei Jogú Város vasútállomás intermodális átszállókapcsolatainak fejlesztése és P+R 

parkolók kialakítása
16. Tatabánya   Megyei Jogú Város–Bicske vasútállomás intermodális átszállókapcsolatainak fejlesztése és P+R 

parkolók kialakítása
17. Eger   Megyei Jogú Város vasútállomás intermodális átszállókapcsolatainak fejlesztése és P+R parkolók 

kialakítása
18. GSM-R II.
19. A személyszállítási közszolgáltatások hatékonyabb ellátását célzó integrált utas-tájékoztatási, jegyértékesítési 

és forgalomirányítási rendszerek fejlesztése
20. Mezőzombor–Sátoraljaújhely vasútvonal szűk keresztmetszet kiváltás és villamosítás
21. Szabadbattyán–Tapolca–Keszthely szűk keresztmetszet kiváltás, villamosítás és központi forgalomirányítás 

megvalósítása a  Balaton körül I. ütem (Szabadbattyán – Aszófő) előkészítése és kivitelezése és a  II. ütem 
előkészítése

22. Paks város közösségi közlekedés fejlesztése
23. Pécs város közösségi közlekedés fejlesztése
24. Szeged–Makó vasúti elővárosi közlekedés fejlesztése, vegyesforgalmú Tisza-híd építése
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2. melléklet az 1691/2016. (XI. 29.) Korm. határozathoz

Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program 3.2 beruházási prioritás terhére megvalósítani 
tervezett azon fejlesztési projektek listája, amelyekre az 1. pont 1.7. alpontja szerint vállalható 
kötelezettség

A tervezett projekt megnevezése

 1. Szeged–Hódmezővásárhely tram-train rendszer – járműbeszerzés
 2. Szeged–Hódmezővásárhely szűk keresztmetszet kiváltás a tram-train rendszer kialakításával összefüggésben
 3. Balatoni vasútállomások rekonstrukciója
 4. Kaposvár megyei jogú város vasútállomás intermodális átszállókapcsolatainak fejlesztése és P+R parkolók 

kialakítása a megyeszékhely vasúti elővárosi körzetében I. ütem
 5. Nyíregyháza megyei jogú város vasútállomás intermodális átszállókapcsolatainak fejlesztése és P+R parkolók 

kialakítása a megyeszékhely vasúti elővárosi körzetében I. ütem
 6. Miskolc Megyei Jogú Város vasútállomás intermodális átszállókapcsolatainak fejlesztése és P+R parkolók 

kialakítása
 7. Székesfehérvár Megyei Jogú Város vasútállomás intermodális átszállókapcsolatainak fejlesztése és P+R 

parkolók kialakítása
 8. Tatabánya Megyei Jogú Város – Bicske vasútállomás intermodális átszállókapcsolatainak fejlesztése és P+R 

parkolók kialakítása
 9. Eger   Megyei Jogú Város vasútállomás intermodális átszállókapcsolatainak fejlesztése és P+R parkolók 

kialakítása
10. Mezőzombor–Sátoraljaújhely vasútvonal szűk keresztmetszet kiváltás és villamosítás
11. Szabadbattyán–Tapolca–Keszthely szűk keresztmetszet kiváltás, villamosítás és központi forgalomirányítás 

megvalósítása a  Balaton körül I. ütem (Szabadbattyán–Aszófő) előkészítése és kivitelezése és a  II. ütem 
előkészítése

12. Paks város közösségi közlekedés fejlesztése
13. Pécs város közösségi közlekedés fejlesztése
14. Szeged–Makó vasúti elővárosi közlekedés fejlesztése, vegyesforgalmú Tisza-híd építése

A Kormány 1692/2016. (XI. 29.) Korm. határozata
a KEHOP-1.4.0-15-2015-00005 azonosító számú („Árvízvédelmi védvonalak mértékadó árvízszintre 
történő kiépítése, védvonalak terhelésének csökkentése Felső-Tiszán, Tivadari híd és környezete” című) és 
a KEHOP-1.4.0-15-2015-00006 azonosító számú („Árvízvédelmi védvonalak mértékadó árvízszintre történő 
kiépítése, védvonalak terhelésének csökkentése a Felső-Tiszán, a Tivadari híd feletti szakaszon” című) 
projektek támogatásának növeléséről

A Kormány
 1. hozzájárul

a) a KEHOP-1.4.0-15-2015-00005 azonosító számú, „Árvízvédelmi védvonalak mértékadó árvízszintre történő 
kiépítése, védvonalak terhelésének csökkentése Felső-Tiszán, Tivadari híd és környezete” című és

b) a KEHOP-1.4.0-15-2015-00006 azonosító számú, „Árvízvédelmi védvonalak mértékadó árvízszintre történő 
kiépítése, védvonalak terhelésének csökkentése a Felső-Tiszán, a Tivadari híd feletti szakaszon” című

projekt (a továbbiakban együtt: projektek) támogatásának növeléséhez az 1. melléklet szerint,
 2. hozzájárul a projektek támogatási szerződésének az 1. melléklet szerinti módosításához,

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: azonnal
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 3. felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert, hogy tegyen javaslatot a  Kormány részére a  Környezeti és 
Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. 
(II.  29.) Korm.  határozat (a továbbiakban: éves fejlesztési keret) módosítására a  projektek 1.  pont szerinti 
többlettámogatásához szükséges 825 012 056 forint többletforrás biztosítása érdekében.

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: az éves fejlesztési keret soron következő módosítására vonatkozó javaslat megtételével 

egyidejűleg

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1692/2016. (XI. 29.) Korm. határozathoz

A B C D E F G

1.
Projekt azonosító 

száma
Projekt megnevezése Kedvezményezett neve

Eredeti támogatás

(bruttó, Ft)

Többlettámogatás 

legfeljebb

(bruttó, Ft)

Megnövelt 

támogatás legfeljebb

(bruttó, Ft)

Projekt rövid bemutatása

2.
KEHOP-1.4.0-15-

2015-00005

Árvízvédelmi védvonalak 
mértékadó árvízszintre történő 

kiépítése, védvonalak terhelésének 
csökkentése Felső-Tiszán, Tivadari 

híd és környezete

Országos Vízügyi 
Főigazgatóság és 

a Felső-Tisza-vidéki Vízügyi 
Igazgatóság konzorciuma

6 999 976 861 410 913 129 7 410 889 990

A projekt általános célkitűzése 
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 
a szükséges árvízi biztonság javítása 
a védvonalak mértékadó szintre 
történő kiépítésével.

3.
KEHOP-1.4.0-15-

2015-00006

Árvízvédelmi védvonalak 
mértékadó árvízszintre történő 

kiépítése, védvonalak terhelésének 
csökkentése a Felső-Tiszán, 

a Tivadari híd feletti szakaszon

Országos Vízügyi 
Főigazgatóság és 

a Felső-Tisza-vidéki Vízügyi 
Igazgatóság konzorciuma

13 998 532 860 414 098 927 14 412 631 787

A projekt általános célkitűzése 
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 
a szükséges árvízi biztonság javítása 
a védvonalak mértékadó szintre 
történő kiépítésével.
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A Kormány 1693/2016. (XI. 29.) Korm. határozata
a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében benyújtott, ipari parkok, iparterületek 
fejlesztésére, turizmusfejlesztésre, közlekedésfejlesztésre, városfejlesztésre, az önkormányzatok által 
vezérelt helyi közcélú energiaellátás megvalósítására és megújuló energiaforrások felhasználására 
irányuló, egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslatok támogatásához történő 
hozzájárulásról

A Kormány
 1. hozzájárul az 1. mellékletben foglalt táblázat A–C és E oszlopában meghatározott projektjavaslatok (a továbbiakban: 

projektjavaslatok) 1. mellékletben foglalt táblázat D oszlopa szerinti támogatásához,
 2. hozzájárul a projektjavaslatok támogatási szerződésének megkötéséhez.

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1693/2016. (XI. 29.) Korm. határozathoz

A B C D E

1.
Projekt

azonosító száma
Projekt megnevezése Támogatást igénylő neve

Támogatás 

(Ft)
Projekt rövid bemutatása

2.
TOP-6.1.1-15-KE1- 

2016-00001

Gazdasági 
területekhez 
kapcsolódó 
útfelújítások 
Kecskeméten

Kecskemét 
Megyei Jogú Város 

Önkormányzata
1 200 000 000

A projekt keretében Kecskemét déli iparterületén található 4 db út felújítása 
valósul meg összesen 5355 méter hosszban a következők szerint:
a) a Búzakalász utca burkolatának felújítása: a felújítandó út hossza 
hozzávetőlegesen 630 méter, a burkolat szélessége 7,5 méter,
b) a Mindszenti körút burkolatának felújítása: a felújítandó út hossza 
hozzávetőlegesen 2700 méter, a burkolat szélessége 7,5 méter,
c) a Szent László körút burkolatának felújítása: a felújítandó út hossza 
hozzávetőlegesen 825 méter, a burkolat szélessége 7,5 méter,
d) a Kiskőrösi út burkolatának felújítása: a felújítandó út hossza 
hozzávetőlegesen 1200 méter, a burkolat szélessége 6,5 méter.
A fejlesztés keretében az érintett útszakaszok megújulnak és a környezetükben 
található vállalkozások számára az iparterületek elérhetősége javul azáltal, 
hogy az utak kapacitása és minősége jelentősen megnő.

3.
TOP-6.1.1-15-SP1- 

2016-00001

A soproni Innovációs 
és Technológiai 
Centrum alap- 

infrastruktúrájának 
kiépítése I. ütem

Sopron Megyei Jogú 
Város Önkormányzata

1 500 000 000

A projekt keretében – az Innovációs és Technológia Központ I. ütemének 
megvalósításához is kapcsolódóan – fejlesztik Sopron délkeleti 
iparterületét. Ennek keretében kiépítik – elsősorban a telekhatáron kívül – 
az alapinfrastruktúrát, közlekedőfelületeket alakítanak ki, valamint megépítik 
az iparterület elérhetőségét megteremtő, illetve erősítő önkormányzati 
közutakat, továbbá felújítják és fejlesztik azok csomópontjait. A projekt 
eredményeként befektetés-ösztönző, a kis- és középvállalkozások 
tevékenységét előmozdító, valamint foglalkoztatásbővítő hatásokat várnak.
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4.
TOP-6.1.4-15-DE1- 

2016-00003

A Nagyerdei 
Kultúrpark 

rekonstrukciója

Debrecen Megyei Jogú 
Város Önkormányzata

1 500 000 000

A projekt célja a Nagyerdei Kultúrpark társadalmi és környezeti szempontból 
fenntartható turisztikai fejlesztése. Cél, hogy a park részeként az állatkert és 
a vidámpark organikus egészként működjön, és egy élményparkká alakuljon 
át. E projekt keretében ennek első üteme valósul meg. Új állatházakat és 
kifutókat alakítanak ki három állatfaj számára. Emellett elvégzik az állatkert 
parkrendezését, felújítják a sétautakat, a látogatóközpontot és kialakítanak 
egy vendéglátó egységet. A park könnyebb bejárhatósága érdekében felújítják 
és bővítik a meglévő körvasút egy szakaszát. Végül áthelyezik a Kultúrpark 
bejáratát olyan módon, hogy az a II. János Pál pápa tér felé – az Ady Endre 
utca és Oláh Gábor utca sarka – felé nyíljon, így az közelebb kerülne a terület 
turisztikai szempontból kiemelt csomópontjához. 

5.
TOP-6.1.4-15-GY1- 

2016-00001

Kulturális 
rendezvények 

infrastrukturális 
hátterének fejlesztése 

Győrben

Győr Megyei Jogú 
Város Önkormányzata

1 449 500 000

A projekt célkitűzése Győr történelmi belvárosának kül- és beltéri kulturális és 
örökségi értékeinek, helyszíneinek hasznosításának elősegítése olyan módon, 
hogy magas színvonalú kulturális rendezvények, fesztiválok infrastrukturális 
hátterét fejlesztik. Ennek érdekében létre kívánják hozni az „Egy város, ezer 
élmény – a barokk pompába öltöztetett Győr” elnevezésű, a kulturális és 
örökségvédelem részét képező turisztikai terméket, amely egyediségével és 
magas színvonalával Győr kulturális és örökségi kínálatának központi elemét 
alkotó, kiemelkedő vonzerővé válik. A fesztivál koncepciója, hogy bemutassa 
a történelmi kort, a középkort, valamint Szent László király alakját. A meghívott 
produkciók többségét korhű díszletvilág veszi körül.

6.
TOP-6.1.4-15-MI1- 

2016-00005
Történelmi Avas 

turisztikai fejlesztése
Miskolc Megyei Jogú 

Város Önkormányzata
1 500 000 000

A projekt célja a történelmi Avas komplex turisztikai fejlesztése. A projekt révén 
elérni kívánt vonzerőfejlesztés során mind topográfiailag, mind történetileg 
lefedésre kerül az úgynevezett történelmi Avas területe, és az évszázados 
hagyományok oly módon elevenednek fel, hogy az egyes korszakok és 
építmények különbözősége felerősödik, ugyanakkor megtalálhatóak 
ezek kapcsolódó értékei is. A projekt elemei közé tartoznak a kilátó és 
környezetének csúcstechnológiát képviselő élményközponttá való fejlesztése, 
várostörténeti kiállítás és élménytér kialakításával. A projekt keretében 
a pincesorhoz kapcsolódóan irodalmi, kulturális élménytér hoznak létre, 
a református templomban vallástörténeti kiállítást hoznak létre, az úgynevezett 
„bortanya” pedig fogadó és rendezvénytér helyszínéül fog szolgálni.
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7.
TOP-6.1.4-15-KE1- 

2016-00001

Turisztikai attrakció 
megvalósítása 

a Rudolf-laktanyában

Kecskemét 
Megyei Jogú Város 

Önkormányzata
1 450 000 000

A projekt a kecskeméti Rudolf-laktanya délnyugati részén lévő, az Izsáki úthoz 
közelebbi úgynevezett „Kis Lovarda” műemlékvédelem alatt álló, használaton 
kívüli épületében valósul meg. A projekt szakmai célja két emeleten 
rendezvényhelyszín, interaktív látogatóközpont, vendéglátóipari egységek, 
szociális helységek kialakítása, emellett alapvető cél az örökségvédelmi értékek 
megőrzése és helyreállítása, amelyet építéstörténeti kutatási munka előz meg.

8.
TOP-6.1.5-15-NY1- 

2016-00002

Gazdaságfejlesztést és 
munkaerő mobilitás 
ösztönzését szolgáló 
közlekedésfejlesztés 

Nyíregyháza délkeleti 
és délnyugati 

területein

Nyíregyháza 
Megyei Jogú Város 

Önkormányzata
2 914 000 000

A projekt célja Nyíregyháza délnyugati és délkeleti részén található gazdasági-
kereskedelmi területei megközelíthetőségének javítása. A projekt keretében 
fejlesztik a város jelentősebb forgalmú útvonalait, csomópontjait, így 
a Tiszavasvári út–Szélsőbokor út csomópontját, és felújítják a Szélsőbokori 
út, a Legyező utca, a Rókabokori út, a Derkovits utca és a Tünde utca 
burkolatát, emellett megteremtik a gyalogosok és kerékpárosok biztonságos 
átvezetésének feltételeit, akadálymentesítik a gyalogos létesítményeket. 
A tervezett fejlesztésekhez kapcsolódóan sor kerül az érintett utcák, utak 
területén a közművek kiváltására, védelembe helyezésére, közvilágítás 
átépítésére és a csapadékvíz elvezető csatornák kiépítésére.

9.
TOP-6.1.5-15-SF1- 

2016-00005

Székesfehérvár 
déli összekötőút 
megvalósítása

Székesfehérvár 
Megyei Jogú Város 

Önkormányzata
3 282 917 736

A projekt célja biztosítani Székesfehérvár gazdasági területeinek a jó 
színvonalú közúti elérhetőségét. Az útszakasz fejlesztésének járulékos 
célja Székesfehérvár belvárosának, központi területének tehermentesítése 
az átmenő célú forgalom alól a 62. számú, a 63. számú főút – különösen azok 
városi szakaszai – és a 7. számú főút belterületi elkerülő útvonala között. 
A projekt keretében megvalósítják a 62. számú főút és a 63. számú főút 
folytatásaként városba vezető a Seregélyesi út és Sárkeresztúri út átkötését 
a Juharfa utca és a Köles utca közötti nyomvonalon, amelyen két vasúti 
felüljárót is szükséges létesíteni, valamint megvalósítják az Új Váralja sor– 
Déli Vasút utca folytatásaként egy másik átkötő utat is. Emellett korszerűsítik 
a Takarodó utat és bekötik a 62. számú főút és a 63. számú főút közötti 
átkötő útba. Az út mentén kerékpárforgalmi létesítményeket építenek 
4,27 km hosszan. A csapadékvíz elvezetés érdekében megépülő rendszer 
hossza 4972 m lesz, és tartalmaz víztározó, záportározó medencéket, 
forgalomtechnikai kialakítás, a belterületi szakaszokon járda építése 1348 m 
hosszan és közvilágítás bővítése.
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10.
TOP-6.4.1-15-KE1- 

2016-00002

Bem u.–Kuruc krt. 
kereszteződésében 

körforgalom kiépítése

Kecskemét 
Megyei Jogú Város 

Önkormányzata
1 205 373 788

A projekt célja Kecskeméten a Bem utca–Kuruc körút–Szolnoki út nagy 
forgalmú csomópontjának fonódásmentes („turbó”) körforgalommá történő 
átépítése és kerékpárforgalmi létesítmény kialakítása, amely révén az áthaladó 
járművek előosztályozásával a kétsávos körforgalmakra jellemző fokozott 
balesetveszély kiiktatható úgy, hogy egyúttal a csomópont forgalom áteresztő 
kapacitása is jelentős marad. A körforgalom mellett elválasztott gyalogút is 
létesül, ezen kívül sor kerül a körforgalom kialakításával érintett közművek 
kiváltására és 499 méter hosszan új csapadékvíz-elvezető csatorna kiépítésére.

11.
TOP-6.4.1-15-SF1- 

2016-00001

Dr. Koch László utcai 
parkolóház építése 

és kapcsolódó egyéb 
létesítmények

Székesfehérvár 
Megyei Jogú Város 

Önkormányzata
1 098 000 000

A projekt célja Székesfehérvár belvárosa parkolási kapacitásának fejlesztése, 
amely érdekében parkolóházat és útcsatlakozásokat alakítanak ki 
a Dr. Koch László utca–Színház utca közötti területen. A projekt keretében 
forgalomcsillapító intézkedéseket alkalmaznak, és a fejlesztéssel érintett 
területet kerékpárosbaráttá alakítják: kerékpárforgalmi létesítményeket 
jelölnek ki és építenek: összekötik a Várkörút és Palotai úti kerékpáros 
hálózati szakaszait a Mátyás király körút–Schwabish Gmünd utca útvonalon, 
valamint bekötik a Dr. Koch László utcát és Színház utcát a hálózatba. Emellett 
átkötést létesítenek az Ybl lakótelepre a bútoráruház mellett, valamint 
a Szabadságharcos utca Mészöly Géza utcáig terjedő szakaszát biztonságosan 
kerékpározhatóvá teszik. Végül rendezik a kapcsolódó közterületeket, felújítják 
a kapcsolódó járdákat megszüntetik a felszíni parkolókat.

12.
TOP-6.4.1-15-VP1- 

2016-00001

Közlekedésbiztonsági 
és kerékpárosbarát 

fejlesztések 
magvalósulása 
Veszprém város 

területén

Veszprém Megyei 
Jogú Város 

Önkormányzata
1 004 417 600

A tervezett fejlesztés keretében négy projektelemet kívánnak megvalósítani:
1. Veszprém településközpontja és lakott területen kívül elérhető 
Szabadságpuszta lakott településrész (korábban Szabadság lakótelep) közötti 
kerékpárforgalmi útvonal kiépítése 2430 méter hosszan.
2. A Cholnoky városrész közlekedési úthálózatát kerékpárosbaráttá alakítása 
az összesen 2970 m hosszan kiépülő kerékpáros létesítményekkel.
3. A projekt keretében több szakaszon megvalósul a Jutasi út melletti 
kerékpáros fejlesztés összesen 2800 m hosszan, amely egyben biztosítja 
a belváros és Jutasi lakótelep kerékpáros kapcsolatát a vasútállomással 
a következő utcák között: Bagolyvár utca–Munkácsy utca, Munkácsy utca– 
Aulich utca, Aulich utca–vasútállomás.
4. A közlekedésbiztonság előmozdítása érdekében a belváros Bajcsy-Zsilinszky 
Endre utca–Mártírok útja–Kórház utca csomópontjában körforgalmat, 
valamint a Budapesti út–Brusznyai Árpád út–Mártírok útja kereszteződésben 
fonódásmentes („turbó”) körforgalmi csomópontot alakítanak ki. A projekt 
keretében a városi kerékpárforgalmi hálózati terv is elkészül.
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13.
TOP-6.5.2-15-EG1- 

2016-00001
Napelempark 

fejlesztése Egerben
Eger Megyei Jogú 

Város Önkormányzata
1 322 000 000 

A projekt arra irányul, hogy a naperőmű által megtermelt áramot egy 
intelligens mérőrendszer segítségével a városi intézmények saját (közcélú) 
primerenergia-felhasználását csökkentsék és ezzel az energiafogyasztásból 
származó üvegházhatású gázok kibocsátását csökkentsék. A projekt 
megvalósítsa során nem kerül több áram kitermelésre, mint amennyit 
az épületek fogyasztanak. A fejlesztés keretében a költségoptimalizált 
követelményszintet meghaladó szintet és egységnyi költségből a legnagyobb 
fosszilisenergia-megtakarítás és az üvegházhatású gázok kibocsátásának 
csökkentését kívánják elérni.

14.
TOP-6.5.2-15-SF1- 

2016-00001

Székesfehérvári 
szennyvíztisztító telep 

biogáz vonalának 
fejlesztése

Székesfehérvár 
Megyei Jogú Város 

Önkormányzata
1 102 022 500

A projekt célja a város szennyvíztisztító telepének fosszilisenergia-fogyasztását 
csökkentése érdekében a biogáz gázmotorok révén történő hasznosítása, 
amely villanyáramot és hőenergiát termel. A projekt közvetlen hatására 
a telep hálózatról vételezett villamosenergia-fogyasztása megközelítőleg 
84%-kal fog csökkenni, a széndioxid-kibocsátás közel évi háromezer tonnával 
lesz csökkenthető, létrejön teljes munkaidős munkahely, megtakarítható 
81 millió forint összegű villamosenergia-költség. A projekt közvetett hatására 
a szennyvíztisztító telep társadalmi megítélése javulni fog, hozzájárul az ország 
klímavédelmi, energiahatékonysági és primer energiaforrások használatának 
csökkentésére vonatkozó céljainak megvalósulásához.
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A Kormány 1694/2016. (XI. 29.) Korm. határozata
a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 
1005/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról

 1. A  Terület- és Településfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 
1005/2016. (I. 18.) Korm. határozat (a továbbiakban: Határozat) 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

 2. A Határozat 1. melléklet
a) 1.  pontjának nyitó szövegrészében az  „elősegítésére című” szövegrész helyébe az  „elősegítéséről szóló” 

szöveg,
b) 1. pontjában foglalt táblázat

ba) C:1 mezőjében az „összköltség” szövegrész helyébe a „teljes költség” szöveg,
bb) E:7 mezőjében az „október” szövegrész helyébe a „november” szöveg,
bc) E:8 mezőjében az „október” szövegrész helyébe a „december” szöveg,
bd) E:9 mezőjében az „október” szövegrész helyébe a „december” szöveg,
be) C:10 mezőjében a „11,155” szövegrész helyébe a „20,259” szöveg,
bf ) E:10 mezőjében az „október” szövegrész helyébe a „december” szöveg,
bg) C:11 mezőjében az „1,220” szövegrész helyébe a „7,194” szöveg,
bh) E:11 mezőjében az „október” szövegrész helyébe a „november” szöveg,
bi) C:12 mezőjében a „9,962” szövegrész helyébe a „14,348” szöveg,
bj) E:12 mezőjében az „október” szövegrész helyébe a „november” szöveg,

c) 2. pontjában foglalt táblázat
ca) C:1 mezőjében az „összköltség” szövegrész helyébe a „teljes költség” szöveg,
cb) E:5 mezőjében az „október” szövegrész helyébe a „december” szöveg,
cc) E:6 mezőjében az „október” szövegrész helyébe a „december” szöveg,
cd) E:7 mezőjében az „október” szövegrész helyébe a „november” szöveg,

d) 3. pontjának nyitó szövegrészében a „területeken című” szövegrész helyébe a „területekről szóló” szöveg,
e) 3. pontjában foglalt táblázat C:1 mezőjében az „összköltség” szövegrész helyébe a „teljes költség” szöveg,
f ) 4. pontjában foglalt táblázat

fa) C:1 mezőjében az „összköltség” szövegrész helyébe a „teljes költség” szöveg,
fb) B:4 mezőjében a  „Szociális városrehabilitáció” szövegrész helyébe a  „Leromlott városi területek 

rehabilitációja” szöveg,
fc) C:5 mezőjében az „1,442” szövegrész helyébe a „2,917” szöveg,
fd) E:5 mezőjében az „október” szövegrész helyébe a „december” szöveg,
fe) C:6 mezőjében az „1,315” szövegrész helyébe a „2,621” szöveg,
ff) E:6 mezőjében az „október” szövegrész helyébe a „november” szöveg,

g) 5. pontjában foglalt táblázat
ga) C:1 mezőjében az „összköltség” szövegrész helyébe a „teljes költség” szöveg,
gb) C:2 mezőjében a „26,420” szövegrész helyébe a „27,867” szöveg,

h) 6. pontjában foglalt táblázat
ha) C:1 mezőjében az „összköltség” szövegrész helyébe a „teljes költség” szöveg,
hb) C:2 mezőjében a „21,229” szövegrész helyébe a „21,279” szöveg,
hc) C:4 mezőjében a „23,188” szövegrész helyébe a „23,588” szöveg,
hd) C:5 mezőjében a „28,484” szövegrész helyébe a „29,250” szöveg,
he) C:8 mezőjében a „36,014” szövegrész helyébe a „36,164” szöveg,
hf ) B:29 mezőjében az  „Önkormányzatok által vezérelt, a  helyi adottságokhoz illeszkedő, megújuló 

energiaforrások kiaknázására irányuló energiaellátás megvalósítása, komplex fejlesztési programok 
keretében” szövegrész helyébe az  „Önkormányzati közcélú megújuló energiaellátás növelése” 
szöveg,

i) 7. pontjában foglalt táblázat C:1 mezőjében az „összköltség” szövegrész helyébe a „teljes költség” szöveg
lép.

 3. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1694/2016. (XI. 29.) Korm. határozathoz

 1. A Határozat 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat C:7–C:9 mezője helyébe a következő mezők lépnek:

(A) (C)

(1.) (Felhívás azonosító jele)
[Felhívás keretösszege összköltség alapon 

(Mrd Ft)]

(7.) (TOP-1.1.1-16) 23,453

(8.) (TOP-1.1.2-16) 8,416

(9.) (TOP-1.1.3-16) 6,128

 2. A Határozat 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat a következő 13–16. sorral egészül ki:

(A) (B) (C) (D) (E)

(1.)
(Felhívás 

azonosító jele)
(Felhívás neve)

[Felhívás keretösszege 

összköltség alapon 

(Mrd Ft)]

(Felhívás 

meghirdetésének 

módja)

(Felhívás 

meghirdetésének 

tervezett ideje)

„

13. TOP-1.1.1-17 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése 1,493 területi 2017. június

14. TOP-1.1.2-17 Inkubátorházak fejlesztése 0,344 területi 2017. június

15. TOP-1.1.3-17 Helyi gazdaságfejlesztés 0,600 területi 2017. június

16. TOP-1.4.1-17
A foglalkoztatás segítése és az életminőség javítása 

családbarát, munkába állást segítő intézmények, 
közszolgáltatások fejlesztésével

0,872 területi 2017. június

”

 3. A Határozat 1. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat C:5–C:7 mezője helyébe a következő mezők lépnek:

(A) (C)

(1.) (Felhívás azonosító jele)
[Felhívás keretösszege összköltség alapon 

(Mrd Ft)]

(5.) (TOP-2.1.1-16) 2,758

(6.) (TOP-2.1.2-16) 11,152

(7.) (TOP-2.1.3-16) 5,253
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 4. A Határozat 1. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat a következő 8–10. sorral egészül ki:

(A) (B) (C) (D) (E)

(1.)
(Felhívás 

azonosító jele)
(Felhívás neve)

[Felhívás keretösszege 

összköltség alapon 

(Mrd Ft)]

(Felhívás 

meghirdetésének 

módja)

(Felhívás 

meghirdetésének 

tervezett ideje)

„

8. TOP-2.1.1-17 Barnamezős területek rehabilitációja 2,268 területi 2017. június

9. TOP-2.1.2-17 Zöld város kialakítása 1,906 területi 2017. június

10. TOP-2.1.3-17
Települési környezetvédelmi 

infrastruktúra-fejlesztések
3,461 területi 2017. június

”

 5. A Határozat 1. melléklet 3. pontjában foglalt táblázat 5–7. sora helyébe a következő sorok lépnek és a táblázat a következő 8–10. sorral egészül ki:

(A) (B) (C) (D) (E)

(1.)
(Felhívás 

azonosító jele)
(Felhívás neve)

[Felhívás keretösszege 

összköltség alapon 

(Mrd Ft)]

(Felhívás 

meghirdetésének 

módja)

(Felhívás 

meghirdetésének 

tervezett ideje)

„

5. TOP-3.1.1-16 Fenntartható települési közlekedésfejlesztés 19,481 területi 2016. november

6. TOP-3.2.1-16 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése 19,908 területi 2016. december

7. TOP-3.2.2-16
Önkormányzati közcélú megújuló energiaellátás 

növelése
4,642 területi 2016. december

8. TOP-3.1.1-17 Fenntartható települési közlekedésfejlesztés 1,011 területi 2017. június

9. TOP-3.2.1-17 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése 7,384 területi 2017. június

10. TOP-3.2.2-17
Önkormányzati közcélú megújuló energiaellátás 

növelése
0,920 területi 2017. június

”
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 6. A Határozat 1. melléklet 4. pontjában foglalt táblázat 7. sora helyébe a következő sor lép és a táblázat a következő 8. sorral egészül ki:

(A) (B) (C) (D) (E)

(1.)
(Felhívás 

azonosító jele)
(Felhívás neve)

[Felhívás keretösszege 

összköltség alapon 

(Mrd Ft)]

(Felhívás 

meghirdetésének 

módja)

(Felhívás 

meghirdetésének 

tervezett ideje)

„

7. TOP-4.3.1-16 Leromlott városi területek rehabilitációja 5,661 területi 2016. december

8. TOP-4.3.1-17 Leromlott városi területek rehabilitációja 0,474 területi 2017. június
”

 7. A Határozat 1. melléklet 5. pontjában foglalt táblázat 6. sora helyébe a következő sor lép és a táblázat a következő 5., 5a., 7. és 8. sorral egészül ki:

(A) (B) (C) (D) (E)

(1.)
(Felhívás 

azonosító jele)
(Felhívás neve)

[Felhívás keretösszege 

összköltség alapon 

(Mrd Ft)]

(Felhívás 

meghirdetésének 

módja)

(Felhívás 

meghirdetésének 

tervezett ideje)

„

5. TOP-5.1.2-16 Helyi foglalkoztatási együttműködések 8,915 területi 2016. november

5a. TOP-5.2.1-16
A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi 

szintű komplex programok
0,573 területi 2016. december

6. TOP-5.3.1-16 A helyi identitás és kohézió erősítése 14,798 területi 2016. december

7. TOP-5.1.2-17 Helyi foglalkoztatási együttműködések 1,473 területi 2017. június

8. TOP-5.2.1-17
A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi 

szintű komplex programok
0,176 területi 2017. június

”
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 8. A Határozat 1. melléklet 6. pontjában foglalt táblázat C:13–C:16 mezője helyébe a következő mezők lépnek:

(A) (C)

(1.) (Felhívás azonosító jele)
[Felhívás keretösszege összköltség alapon 

(Mrd Ft)]

(13.) (TOP-6.6.1-15) 8,834

(14.) (TOP-6.6.2-15) 5,611

(15.) (TOP-6.7.1-15) 3,458

(16.) (TOP-6.8.2-15) 32,302

 9. A Határozat 1. melléklet 6. pontjában foglalt táblázat C:18–C:34 mezője helyébe a következő mezők lépnek:

(A) (C)

(1.) (Felhívás azonosító jele)
[Felhívás keretösszege összköltség alapon 

(Mrd Ft)]

(18.) (TOP-6.1.1-16) 8,512

(19.) (TOP-6.1.2-16) 6,150

(20.) (TOP-6.1.3-16) 0,505

(21.) (TOP-6.1.4-16) 7,474

(22.) (TOP-6.1.5-16) 17,283

(23.) (TOP-6.2.1-16) 8,821

(24.) (TOP-6.3.1-16) 1,781

(25.) (TOP-6.3.2-16) 13,070

(26.) (TOP-6.3.3-16) 5,136

(27.) (TOP-6.4.1-16) 9,936

(28.) (TOP-6.5.1-16) 20,988

(29.) (TOP-6.5.2-16) 4,938

(30.) (TOP-6.6.1-16) 3,213

(31.) (TOP-6.6.2-16) 3,394

(32.) (TOP-6.7.1-16) 5,515

(33.) (TOP-6.9.1-16) 2,473

(34.) (TOP-6.9.2-16) 5,897
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 10. A Határozat 1. melléklet 6. pontjában foglalt táblázat E:18–E:34 mezője helyébe a következő mezők lépnek:

(A) (E)

(1.) (Felhívás azonosító jele)
[Felhívás keretösszege összköltség alapon 

(Mrd Ft)]

(18.) (TOP-6.1.1-16) 2016. november

(19.) (TOP-6.1.2-16) 2016. december

(20.) (TOP-6.1.3-16) 2016. december

(21.) (TOP-6.1.4-16) 2016. december

(22.) (TOP-6.1.5-16) 2016. november

(23.) (TOP-6.2.1-16) 2016. november

(24.) (TOP-6.3.1-16) 2016. december

(25.) (TOP-6.3.2-16) 2016. december

(26.) (TOP-6.3.3-16) 2016. november

(27.) (TOP-6.4.1-16) 2016. november

(28.) (TOP-6.5.1-16) 2016. december

(29.) (TOP-6.5.2-16) 2016. december

(30.) (TOP-6.6.1-16) 2016. december

(31.) (TOP-6.6.2-16) 2016. november

(32.) (TOP-6.7.1-16) 2016. december

(33.) (TOP-6.9.1-16) 2016. december

(34.) (TOP-6.9.2-16) 2016. december

 11. A Határozat 1. melléklet 6. pontjában foglalt táblázat a következő 35–49. sorral egészül ki:

(A) (B) (C) (D) (E)

(1.)
(Felhívás 

azonosító jele)
(Felhívás neve)

[Felhívás keretösszege 

összköltség alapon 

(Mrd Ft)]

(Felhívás 

meghirdetésének 

módja)

(Felhívás 

meghirdetésének  

ervezett ideje)

„

35. TOP-6.1.2-17 Inkubátorházak fejlesztése 0,400 területi 2017. június

36. TOP-6.1.3-17 Helyi gazdaságfejlesztés 0,547 területi 2017. június

37. TOP-6.1.4-17
Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható 

turizmusfejlesztés
1,312 területi 2017. június
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38. TOP-6.1.5-17
A gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás 

ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés
0,055 területi 2017. június

39. TOP-6.2.1-17
Családbarát, munkába állást segítő intézmények, 

közszolgáltatások fejlesztése
1,252 területi 2017. június

40. TOP-6.3.2-17 Zöld város kialakítása 3,488 területi 2017. június

41. TOP-6.3.3-17 Városi környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések 1,852 területi 2017. június

42. TOP-6.4.1-17 Fenntartható városi közlekedésfejlesztés 1,632 területi 2017. június

43. TOP-6.5.1-17 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése 2,934 területi 2017. június

44. TOP-6.5.2-17
Önkormányzati közcélú megújuló energiaellátás 

növelése
0,224 területi 2017. június

45. TOP-6.6.1-17 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése 1,296 területi 2017. június

46. TOP-6.6.2-17
A szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának 

bővítése, fejlesztése
0,743 területi 2017. június

47. TOP-6.7.1-17
Megyei jogú városok leromlott városi területeinek 

rehabilitációja
0,770 területi 2017. június

48. TOP-6.9.1-17
A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló 

helyi szintű komplex programok
0,185 területi 2017. június

49. TOP-6.9.2-17 A helyi identitás és kohézió erősítése 0,977 területi 2017. június
”
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A Kormány 1695/2016. (XI. 29.) Korm. határozata
a „Kelenföld–Pusztaszabolcs vasútvonal átépítése I. ütem (Kelenföld–Százhalombatta korszerűsítése és 
ETCS2 vonatbefolyásoló rendszer kiépítése)” című projekt költségnövekményének jóváhagyásáról

A Kormány
 1. jóváhagyja a „Kelenföld–Pusztaszabolcs vasútvonal átépítése I. ütem (Kelenföld–Százhalombatta korszerűsítése és 

ETCS2 vonatbefolyásoló rendszer kiépítése)” című projekt
a) költségnövekményét a  kivitelezési, valamint a  műszaki ellenőr és mérnök szolgáltatási szerződések 

vonatkozásában, valamint
b) forrásszerkezetét
az 1. melléklet szerint,

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: azonnal

 2. felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a  megnövelt összegben kössön támogatási szerződést 
az 1. mellékletben foglalt táblázat C:2 mezőjében meghatározott személlyel, a projekt megvalósításához szükséges 
források biztosítására, a  Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 1.  melléklet 
XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 32. Közlekedési ágazati 
programok alcím, 27. Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) projektek jogcímcsoport terhére.

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1695/2016. (XI. 29.) Korm. határozathoz

 1.  A projekt alapvető adatai és forrásszerkezete
A B C D E F G H

1.
Kapcsolódó program 

megnevezése
Projekt megnevezése Végrehajtó szerv

A projekt költsége

(nettó, Ft)

A projekt 

összköltsége

(bruttó, Ft)

Európai 

Hálózatfinanszírozási 

Eszköz révén finanszírozott 

támogatás összege

(nettó, Ft)

Hazai költségvetési 

támogatás összege

(Ft)

Projekt rövid bemutatása

2.
Európai 

Hálózatfinanszírozási 
eszköz

Kelenföld–
Pusztaszabolcs 

vasútvonal átépítése 
I. ütem (Kelenföld–

Százhalombatta 
korszerűsítése és ETCS2 

vonatbefolyásoló 
rendszer kiépítése)

NIF Nemzeti 
Infrastruktúra 

Fejlesztő 
zártkörűen 

működő 
Részvénytársaság

74 524 529 432 94 253 436 696 42 691 357 379 51 562 079 317

A korszerűsítés keretében 
átépítik a Kelenföld–
Százhalombatta vasúti 
vonalszakasz vasúti pályáját 
és biztosítóberendezéseit, 
valamint az Egységes 
Európai Vonatbefolyásoló 
Rendszer (ETCS)
2 . szintjének megfelelő 
vonatbefolyásoló rendszert 
létesítenek a vonatkozó 
uniós és hazai előírásoknak, 
valamint elvárásoknak 
megfelelően 

 2.  A projekt költségeinek tervezett ütemezése
A B C D

1. Költségvetési év Projekt összköltsége (bruttó, Ft)
Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz révén finanszírozott 

támogatás (nettó, Ft)
Hazai költségvetési támogatás összege (Ft)

2. 2015 3 357 362 505 1 516 807 894 1 840 554 611

3. 2016 18 347 331 316 8 289 059 323 10 058 271 993

4. 2017 19 162 039 367 8 766 148 510 10 395 890 857

5. 2018 30 417 471 895 13 742 174 524 16 675 297 371

6. 2019 16 865 017 311 7 619 371 261 9 245 646 050

7. 2020 6 012 895 889 2 716 539 527 3 296 356 362

8. 2021 91 318 412 41 256 340 50 062 072
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A Kormány 1696/2016. (XI. 29.) Korm. határozata
a 2004/HU/16/C/PT/001 azonosító számú („Budapest–Cegléd–Szolnok–Lőkösháza vasútvonal rehabilitációja 
II. ütem 2. fázis” című) és a 2000/HU/16/P/PT/003 azonosító számú („Zalalövő–Zalaegerszeg–Boba 
vasútvonal rehabilitációs munkái” című) Kohéziós Alap projektek forrásszerkezetének módosításáról

A Kormány
 1. egyetért

a) a 2004/HU/16/C/PT/001 azonosító számú, „Budapest–Cegléd–Szolnok–Lőkösháza vasútvonal rehabilitációja 
II. ütem 2. fázis” című és

b) a 2000/HU/16/P/PT/003 azonosító számú, „Zalalövő–Zalaegerszeg–Boba vasútvonal rehabilitációs munkái” 
című

projekt (a továbbiakban együtt: projektek) forrásszerkezetének 1. melléklet szerinti módosításával,
 2. egyetért az  1.  pont b)  alpontja szerinti projekt forrásszerkezetének módosítása során keletkező 

támogatáskülönbözetnek az 1. pont a) alpontja szerinti projekt támogatásának növelésére történő fordításával,
 3. hozzájárul a  projektek támogatási szerződéseinek módosításához és 2018. december 31-ig történő 

meghosszabbításához.
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: 2016. december 31.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1696/2016. (XI. 29.) Korm. határozathoz

A B C D E F

1.
Projekt azonosító 

száma
Projekt megnevezése Támogatást igénylő neve

Rendelkezésre álló 

forrás a módosítás 

előtt

(Ft)

Rendelkezésre álló 

forrás a módosítást 

követően

(Ft)

Projekt rövid bemutatása

2.
Kohéziós Alap 

2004/HU/16/C/
PT/001

Budapest–Cegléd–
Szolnok–Lőkösháza 

vasútvonal 
rehabilitációja  
II. ütem 2. fázis

NIF Nemzeti 
Infrastruktúra Fejlesztő 

zártkörűen működő 
Részvénytársaság

466 105 039 581 105 039

A projekt célja a magyarországi közlekedési infrastruktúra európai 
közlekedési hálózatba történő integrációja. A nagyprojekt 
megvalósult, ugyanakkor a Ferencváros–Vecsés vasúti vonalszakasz 
átépítése alprojekt használatbavételekor a Nemzeti Közlekedési 
Hatóság az engedély kiadásának feltételéül szabta Szemeretelep 
megállóhely átépítését.
A) A hatósági előírás teljesítéséhez szükséges műszaki tartalmat 
két peron szintjének megemelése az ehhez kapcsolódó, szükséges 
kiegészítő munkákkal együtt képezi. Így az új peronok
a) peronmagassága a sínkorona felett számított 30 cm-nek,
b) peronhosszúsága hozzávetőlegesen – a helyszíni kötöttségek 
figyelembevételével – 250 m-nek és
c) a minimális peronszélességnek – az elsodrási határon kívül –  
1,80 m-nek
szükséges lennie.
B) A hatósági előírás teljesítéséhez szükséges továbbá, hogy 
a peronon
a) vasbeton szerkezetű esőbeállót építsenek ki,
b) a térvilágítást korszerűsítsék,
c) peronbútorokat helyezzenek el,
d) a hangos utastájékoztatót építsék ki és piktogramokat helyezzenek 
el,
e) gyalogos járdát építsenek ki a peronok megközelítése céljából.

3.
Kohéziós Alap
2000/HU/16/P/

PT/003

Zalalövő–
Zalaegerszeg–

Boba vasútvonal 
rehabilitációs 

munkái

NIF Nemzeti 
Infrastruktúra Fejlesztő 

zártkörűen működő 
Részvénytársaság

341 023 136 226 023 136

A projekt célja a magyarországi közlekedési infrastruktúra európai 
közlekedési hálózatba történő integrációja. A nagyprojekt 
megvalósult, ugyanakkor a 7. számú Támogatási Szerződésben 
rögzített, 2016. december 31-i véghatáridő nem tartható.
A projekt lezárásához szükséges a rendezetlen jogi státuszú 
ingatlanok jogi helyzetének rendezése és a végleges területrendezési 
eljárások eredményes befejezése.
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A Kormány 1697/2016. (XI. 29.) Korm. határozata
a GINOP-2.3.4-15-2016-00003 azonosító számú („Felsőoktatási és Ipari Együttműködési Központ a Széchenyi 
István Egyetemen” című) egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslat támogatásához 
való hozzájárulásról

A Kormány
 1. hozzájárul a GINOP-2.3.4-15-2016-00003 azonosító számú, „Felsőoktatási és Ipari Együttműködési Központ 

a  Széchenyi István Egyetemen” című egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslat 
(a továbbiakban: projektjavaslat) támogatásához az 1. melléklet szerint,

 2. hozzájárul a projektjavaslat támogatási szerződésének megkötéséhez.
Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1697/2016. (XI. 29.) Korm. határozathoz

A B C D E

1.
Projekt azonosító 

száma
Projekt megnevezése

Támogatást igénylő 

neve

Projekt támogatás  

(Ft)
Projekt rövid bemutatása

2.
GINOP-2.3.4-

15-2016-00003

Felsőoktatási és Ipari 
Együttműködési Központ 

a Széchenyi István Egyetemen

Széchenyi István 
Egyetem

6 254 379 595

A projekt főbb kutatási fókuszpontjai egy irányba mutatnak, egy termelési lánc mentén 
elhelyezhető részfolyamatokhoz kapcsolódnak: tervezés (elektromobilitás), gyártás 
(infokommunikációs technológia) és szállítás (csomagolástechnika, logisztika). A három 
kutatási fókusz eredményességét támogatják a horizontális fókuszpontok, amelyek 
az egyetem szolgáltatói profilját, a hallgatói innovációs tevékenységet, valamint a kis- és 
középvállalkozások nemzetközi versenyképességét erősítik.
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A miniszterelnök 124/2016. (XI. 29.) ME határozata
a Gazdaságfejlesztési Operatív Program monitoring bizottsága elnökének felmentéséről és a monitoring 
bizottság elnökének kinevezéséről

 1. A  2007–2013 programozási időszakban az  Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az  Európai Szociális Alapból 
és a  Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 
9. § (2) bekezdése alapján
a) Glattfelder Bélát a Gazdaságfejlesztési Operatív Program monitoring bizottsága elnöki tisztségének ellátása 

alól – 2016. szeptember 14-ei hatállyal – felmentem,
b) Rákossy Balázst, a Nemzetgazdasági Minisztérium európai uniós források felhasználásáért felelős államtitkárát 

a Gazdaságfejlesztési Operatív Program monitoring bizottsága elnökévé – 2016. szeptember 15-ei hatállyal 
– kinevezem.

 2. Visszavonom a  2007–2013 programozási időszak egyes operatív programjai monitoring bizottsági elnökeinek 
felmentéséről és új elnökök kinevezéséről szóló 112/2014. (IX. 16.) ME határozat 1.  pontjában a „Glattfelder Bélát, 
a  Nemzetgazdasági Minisztérium gazdaságszabályozásért felelős államtitkárát a  Gazdaságfejlesztési Operatív 
Program Monitoring Bizottsága,” szövegrészt.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A miniszterelnök 125/2016. (XI. 29.) ME határozata
Magyarország Kormánya és a Koszovói Köztársaság Kormánya közötti pénzügyi együttműködési 
keretprogram kialakításáról szóló kötött segélyhitel megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

A nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 5. § (1) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva, 
a külgazdasági és külügyminiszter előterjesztése alapján
 1. egyetértek a  Magyarország Kormánya és a  Koszovói Köztársaság Kormánya közötti pénzügyi együttműködési 

keretprogram kialakításáról szóló kötött segélyhitel megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) létrehozásával;
 2. felhatalmazom a külgazdasági és külügyminisztert, hogy a tárgyalásokon részt vevő személyeket kijelölje;
 3. felhatalmazom a  külgazdasági és külügyminisztert vagy az  általa kijelölt személyt, hogy a  tárgyalások 

eredményeként előálló szövegtervezetet kézjegyével lássa el;
 4. felhívom a  külgazdasági és külügyminisztert, hogy a  Megállapodás létrehozásához szükséges meghatalmazási 

okiratot adja ki;
 5. felhívom a  külgazdasági és külügyminisztert és az  igazságügyi minisztert, hogy a  Megállapodás létrehozását 

követően a  Megállapodás szövegének végleges megállapítására való felhatalmazásról szóló határozat tervezetét 
haladéktalanul terjessze a Kormány elé.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A miniszterelnök 126/2016. (XI. 29.) ME határozata
Magyarország Kormánya és a Vietnami Szocialista Köztársaság Kormánya közötti pénzügyi együttműködési 
keretprogram kialakításáról szóló kötött segélyhitel megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

A nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 5. § (1) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva, 
a külgazdasági és külügyminiszter előterjesztése alapján
 1. egyetértek a Magyarország Kormánya és a  Vietnami Szocialista Köztársaság Kormánya közötti pénzügyi 

együttműködési keretprogram kialakításáról szóló kötött segélyhitel megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) 
létrehozásával;

 2. felhatalmazom a külgazdasági és külügyminisztert, hogy a tárgyalásokon részt vevő személyeket kijelölje;
 3. felhatalmazom a  külgazdasági és külügyminisztert vagy az  általa kijelölt személyt, hogy a  tárgyalások 

eredményeként előálló szövegtervezetet kézjegyével lássa el;
 4. felhívom a  külgazdasági és külügyminisztert, hogy a  Megállapodás létrehozásához szükséges meghatalmazási 

okiratot adja ki;
 5. felhívom a  külgazdasági és külügyminisztert és az  igazságügyi minisztert, hogy a  Megállapodás létrehozását 

követően a  Megállapodás szövegének végleges megállapítására való felhatalmazásról szóló határozat tervezetét 
haladéktalanul terjessze a Kormány elé.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A miniszterelnök 127/2016. (XI. 29.) ME határozata
helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról és helyettes államtitkár kinevezéséről

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 223. § (3) bekezdésében foglalt jogkörömben eljárva  
– a miniszterelnök kabinetfőnökének előterjesztésére – megállapítom, hogy

dr. Csonka Ernőnek, a  Miniszterelnöki Kabinetiroda helyettes államtitkárának e  megbízatása a  közszolgálati 
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a  továbbiakban: Kttv.) 222.  § (1)  bekezdése alapján történt 
lemondására tekintettel

– 2016. november 23-ai hatállyal – megszűnik,

egyidejűleg a Kttv. 220. § (2) bekezdése alapján – a miniszterelnök kabinetfőnökének javaslatára –

dr. Rédey Krisztinát a Miniszterelnöki Kabinetiroda helyettes államtitkárává

– 2016. november 24-ei hatállyal – kinevezem.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Magyar Közlönyt az Igazságügyi Minisztérium szerkeszti.
A szerkesztésért felelős: dr. Salgó László Péter.
A szerkesztőség címe: Budapest V., Kossuth tér 4.
A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://www.magyarkozlony.hu 
honlapon érhető el.
A Magyar Közlöny oldalhű másolatát papíron kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó.
Felelős kiadó: Köves Béla ügyvezető.


	A Kormány 361/2016. (XI. 29.) Korm. rendelete
	a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatalról

	A Kormány 362/2016. (XI. 29.) Korm. rendelete
	az igazságügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos egyes feladat- és hatáskörökről

	A Kormány 363/2016. (XI. 29.) Korm. rendelete
	az úthasználati díjelszámolásról

	A Kormány 364/2016. (XI. 29.) Korm. rendelete
	a kereskedelmi, valamint külkereskedelmi hatósági feladatkörében eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala által kiszabható bírság megállapításának, mértékének részletes szabályairól

	A Kormány 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelete
	Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról

	A Kormány 366/2016. (XI. 29.) Korm. rendelete
	a külgazdasági és külügyi stratégiai kutatási és elemzési feladatokról

	A Kormány 367/2016. (XI. 29.) Korm. rendelete
	a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet módosításáról

	A Kormány 368/2016. (XI. 29.) Korm. rendelete
	egyes, a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló kormányrendeletek módosításáról

	A Kormány 369/2016. (XI. 29.) Korm. rendelete
	egyes kormányrendeleteknek az egységes elektronikus közműegyeztetés megvalósításához szükséges módosításáról

	A Kormány 370/2016. (XI. 29.) Korm. rendelete
	a víziközmű ágazatot érintő európai uniós derogációkkal kapcsolatos kötelezettségek teljesítését elősegítő egyes Korm. rendeletek módosításáról

	A Kormány 371/2016. (XI. 29.) Korm. rendelete
	a fegyverekről és lőszerekről szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet, valamint a biztonsági okmányok védelmének rendjéről szóló 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet módosításáról

	A Kormány 372/2016. (XI. 29.) Korm. rendelete
	a veszélyes áruk szállításának ellenőrzésével és szankcionálásával összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

	A Kormány 373/2016. (XI. 29.) Korm. rendelete
	a hulladéklerakási járulék megfizetéséről és felhasználásának céljairól szóló 
318/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet módosításáról

	A Kormány 374/2016. (XI. 29.) Korm. rendelete
	az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet és a hulladékká vált gépjárművekről szóló 369/2014. (XII. 30.) 
Korm. rendelet módosításáról

	A Kormány 375/2016. (XI. 29.) Korm. rendelete
	a zalaegerszegi Mindszenty József Múzeum és Zarándokközpont, valamint a kapcsolódó komplex kulturális és vallási turisztikai fejlesztések megvalósítását célzó beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

	A Kormány 376/2016. (XI. 29.) Korm. rendelete
	a székesfehérvári stadionrekonstrukciós program megvalósításával összefüggő közigazgatási 
hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 
472/2013. (XII. 11.) Korm. rendelet módosításáról

	Az emberi erőforrások minisztere 33/2016. (XI. 29.) EMMI rendelete
	a fizikai tényezők (elektromágneses terek) hatásának kitett munkavállalókra vonatkozó minimális egészségi és biztonsági követelményekről

	A földművelésügyi miniszter 74/2016. (XI. 29.) FM rendelete
	a tenyészkos és tenyészbak tenyésztésbe állításának mezőgazdasági csekély összegű támogatásáról

	A nemzetgazdasági miniszter 45/2016. (XI. 29.) NGM rendelete
	a jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

	A Kormány 1673/2016. (XI. 29.) Korm. határozata
	az új nemzetközi magánjogi törvény koncepciójáról

	A Kormány 1674/2016. (XI. 29.) Korm. határozata
	a kerékpárforgalmi létesítmények működtetéséhez kapcsolódó feladatokról

	A Kormány 1675/2016. (XI. 29.) Korm. határozata
	a 2020. évi 35. Úszó-, Nyíltvízi-, Műugró-, Műúszó- és Óriástoronyugró Európa-bajnokság, 
valamint a 2020. évi Vízilabda Európa-bajnokság megrendezéséhez szükséges megállapodásban rögzített kormányzati garanciavállalás tartalmáról

	A Kormány 1676/2016. (XI. 29.) Korm. határozata
	egyes nemzetközi tenisztornák 2017. évi magyarországi rendezésének támogatásával kapcsolatos intézkedésekről

	A Kormány 1677/2016. (XI. 29.) Korm. határozata
	a Honvédelmi Katasztrófavédelmi Rendszer élelmiszerkészletének biztosítása érdekében szükséges közbeszerzési eljárás elrendeléséről

	A Kormány 1678/2016. (XI. 29.) Korm. határozata
	a Magyar Export-Import Bank Zrt. tőkehelyzetének javításáról

	A Kormány 1679/2016. (XI. 29.) Korm. határozata
	a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról, valamint a fejezeti stabilitási tartalék előirányzatok felhasználásáról

	A Kormány 1680/2016. (XI. 29.) Korm. határozata
	a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 1. melléklet 
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 13. alcím, 
5. jogcímcsoport, továbbá 54. és 56. alcím tekintetében éven túl

	A Kormány 1681/2016. (XI. 29.) Korm. határozata
	a XI. Miniszterelnökség fejezet és a XII. Földművelésügyi Minisztérium fejezet közötti előirányzat-átcsoportosításról

	A Kormány 1682/2016. (XI. 29.) Korm. határozata
	a XI. Miniszterelnökség és a XV. Nemzetgazdasági Minisztérium költségvetési fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

	A Kormány 1683/2016. (XI. 29.) Korm. határozata
	a XI. Miniszterelnökség fejezet, a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet és a XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezet közötti előirányzat-átcsoportosításokról

	A Kormány 1684/2016. (XI. 29.) Korm. határozata
	a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról, az Országvédelmi Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes fejezeti stabilitási tartalék előirányzatok felhasználásáról

	A Kormány 1685/2016. (XI. 29.) Korm. határozata
	az Országos Széchényi Könyvtár és a Pesti Magyar Színház 2016. évi megbízható működéséhez és szakmai feladatellátáshoz szükséges többlettámogatás biztosítása érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsop

	A Kormány 1686/2016. (XI. 29.) Korm. határozata
	a Liget Budapest projekt keretében a Vajdahunyad vára műemléki épületrekonstrukciójához szükséges források biztosításáról

	A Kormány 1687/2016. (XI. 29.) Korm. határozata
	a Liget Budapest projekt megvalósításához szükséges intézkedésekről szóló 
1866/2015. (XII. 2.) Korm. határozat módosításáról

	A Kormány 1688/2016. (XI. 29.) Korm. határozata
	a székesfehérvári stadionrekonstrukciós program megvalósításához, valamint a székesfehérvári Sóstó Természetvédelmi Terület és Vidámparki csónakázótó rehabilitációjához szükséges intézkedésekről szóló 1285/2015. (IV. 30.) Korm. határozat módosításáról

	A Kormány 1689/2016. (XI. 29.) Korm. határozata
	a debreceni Csokonai Színház Modern Városok Program keretében történő felújításával kapcsolatos intézkedésekről

	A Kormány 1690/2016. (XI. 29.) Korm. határozata
	az ukrajnai Beregszászi Járásban működő II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán tervezett tanuszoda- és tornaterem-fejlesztés megvalósításához szükséges intézkedésekről

	A Kormány 1691/2016. (XI. 29.) Korm. határozata
	az európai uniós forrásból megvalósítandó kötöttpályás projektekről, a rendelkezésre álló forrásokról és az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési kerete módosításának előkészítéséről

	A Kormány 1692/2016. (XI. 29.) Korm. határozata
	a KEHOP-1.4.0-15-2015-00005 azonosító számú („Árvízvédelmi védvonalak mértékadó árvízszintre történő kiépítése, védvonalak terhelésének csökkentése Felső-Tiszán, Tivadari híd és környezete” című) és a KEHOP-1.4.0-15-2015-00006 azonosító számú („Árvízvédel

	A Kormány 1693/2016. (XI. 29.) Korm. határozata
	a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében benyújtott, ipari parkok, iparterületek fejlesztésére, turizmusfejlesztésre, közlekedésfejlesztésre, városfejlesztésre, az önkormányzatok által vezérelt helyi közcélú energiaellátás megvalósítá

	A Kormány 1694/2016. (XI. 29.) Korm. határozata
	a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1005/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról

	A Kormány 1695/2016. (XI. 29.) Korm. határozata
	a „Kelenföld–Pusztaszabolcs vasútvonal átépítése I. ütem (Kelenföld–Százhalombatta korszerűsítése és ETCS2 vonatbefolyásoló rendszer kiépítése)” című projekt költségnövekményének jóváhagyásáról

	A Kormány 1696/2016. (XI. 29.) Korm. határozata
	a 2004/HU/16/C/PT/001 azonosító számú („Budapest–Cegléd–Szolnok–Lőkösháza vasútvonal rehabilitációja II. ütem 2. fázis” című) és a 2000/HU/16/P/PT/003 azonosító számú („Zalalövő–Zalaegerszeg–Boba vasútvonal rehabilitációs munkái” című) Kohéziós Alap proje

	A Kormány 1697/2016. (XI. 29.) Korm. határozata
	a GINOP-2.3.4-15-2016-00003 azonosító számú („Felsőoktatási és Ipari Együttműködési Központ a Széchenyi István Egyetemen” című) egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslat támogatásához való hozzájárulásról

	A miniszterelnök 124/2016. (XI. 29.) ME határozata
	a Gazdaságfejlesztési Operatív Program monitoring bizottsága elnökének felmentéséről és a monitoring bizottság elnökének kinevezéséről

	A miniszterelnök 125/2016. (XI. 29.) ME határozata
	Magyarország Kormánya és a Koszovói Köztársaság Kormánya közötti pénzügyi együttműködési keretprogram kialakításáról szóló kötött segélyhitel megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

	A miniszterelnök 126/2016. (XI. 29.) ME határozata
	Magyarország Kormánya és a Vietnami Szocialista Köztársaság Kormánya közötti pénzügyi együttműködési keretprogram kialakításáról szóló kötött segélyhitel megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

	A miniszterelnök 127/2016. (XI. 29.) ME határozata
	helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról és helyettes államtitkár kinevezéséről
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