MAGYAR KÖZLÖNY

205. szám

M A G YA R O R S Z Á G H I V ATA L O S L A PJ A
2016. december 16., péntek

Tartalomjegyzék

435/2016. (XII. 16.) Korm. rendelet

A befektetési vállalkozások, a pénzforgalmi intézmények,
az elektronikuspénz-kibocsátó intézmények, az utalványkibocsátók,
a pénzügyi intézmények és a független pénzügyi szolgáltatás közvetítők
panaszkezelésének eljárásával, valamint panaszkezelési szabályzatával
kapcsolatos részletes szabályokról

82379

A biztosítók és a viszontbiztosítók csoportfelügyeletével kapcsolatos
részletes szabályokról

82380

A biztosítók, a többes ügynökök és az alkuszok panaszkezelésének
eljárásával, valamint panaszkezelési szabályzatával kapcsolatos részletes
szabályokról

82401

Az ÁÉKBV-alapkezelő panaszkezelésének eljárásával, valamint
panaszkezelési szabályzatával kapcsolatos részletes szabályokról

82403

A filmalkotások közvetett támogatásának céljából fenntartott letéti
számlán gyűjthető összeg mértékéről

82404

A közigazgatási bürokráciacsökkentést érintő egyes kormányrendeletek
módosításáról

82404

441/2016. (XII. 16.) Korm. rendelet

Egyes belügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról

82422

442/2016. (XII. 16.) Korm. rendelet

A felsőoktatás szabályozására vonatkozó egyes kormányrendeletek
módosításáról

82441

436/2016. (XII. 16.) Korm. rendelet

437/2016. (XII. 16.) Korm. rendelet

438/2016. (XII. 16.) Korm. rendelet

439/2016. (XII. 16.) Korm. rendelet

440/2016. (XII. 16.) Korm. rendelet

443/2016. (XII. 16.) Korm. rendelet

444/2016. (XII. 16.) Korm. rendelet

445/2016. (XII. 16.) Korm. rendelet

446/2016. (XII. 16.) Korm. rendelet

447/2016. (XII. 16.) Korm. rendelet

52/2016. (XII. 16.) BM rendelet

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.)
Korm. rendelet, valamint a közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről
szóló 273/2012. (IX. 28.) Korm. rendelet módosításáról

82461

A lakástakarékpénztár általános szerződési feltételeiről szóló
47/1997. (III. 12.) Korm. rendelet módosításáról

82467

Az energiával kapcsolatos termékek energia- és egyéb
erőforrás-fogyasztásának címkézéssel és előírt termékismertetővel
történő megadásáról szóló 193/2011. (IX. 22.) Korm. rendelet módosításáról

82467

A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény
végrehajtásáról szóló 343/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról

82469

A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes
rendelet és a kiemelt nemzeti emlékhely használatának rendjéről szóló
119/2014. (IV. 8.) Korm. rendelet módosításáról

82484

Az igazságügyi szakértői intézménynél foglalkoztatott igazságügyi
alkalmazottak részére adható juttatásokról, támogatásokról és
a kegyeleti gondoskodással kapcsolatos egyes feladatokról

82487

82378

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2016. évi 205. szám

Tartalomjegyzék

53/2016. (XII. 16.) BM rendelet

Az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi
LXVIII. törvénynek az igazságügyi szakértői intézmény igazságügyi
alkalmazotti állományát érintő végrehajtásáról

82493

A Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében nyújtott támogatás
igénybevételének feltételeiről szóló egyes miniszteri rendeletek
módosításáról

82497

A légijármű és a repülőeszköz személyzet, valamint a repülésüzemi tiszt
képzéséről, vizsgáztatásáról, engedélyeiről és a képzésükben részt vevő
képző szervezetek engedélyezéséről

82499

Magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez
való hozzájárulásról

82581

486/2016. (XII. 16.) KE határozat

Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

82581

487/2016. (XII. 16.) KE határozat

A gazdasági versenyhivatal versenytanács tagja megbízatása
megszűnésének megállapításáról

82582

Az Európai Bizottság Horizon 2020 keretprogramjának Teaming
konstrukciójában nyertes HCEMM projekt-konzorcium felsőoktatási
intézmény tagjainak nonprofit gazdasági társaságban való
részesedésszerzéséhez való hozzájárulásról

82582

Az alternatív üzemanyagok infrastruktúrájának kiépítéséről szóló
nemzeti szakpolitikai keret című programról

82582

„A globális felelősségvállalásra nevelésről a formális és nem-formális
oktatásban Magyarországon” című koncepcióról

82583

A „Fokozatváltás a felsőoktatásban középtávú szakpolitikai stratégia
2016” elfogadásáról

82584

A Magyarország és a Brazil Szövetségi Köztársaság között létrejött
kiadatási egyezmény szövegének végleges megállapítására adott
felhatalmazásról

82584

Helyettes államtitkár kinevezéséről

82585

83/2016. (XII. 16.) FM rendelet

53/2016. (XII. 16.) NFM rendelet

485/2016. (XII. 16.) KE határozat

1782/2016. (XII. 16.) Korm. határozat

1783/2016. (XII. 16.) Korm. határozat

1784/2016. (XII. 16.) Korm. határozat

1785/2016. (XII. 16.) Korm. határozat

1786/2016. (XII. 16.) Korm. határozat

133/2016. (XII. 16.) ME határozat

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2016. évi 205. szám

III.

82379

Kormányrendeletek

A Kormány 435/2016. (XII. 16.) Korm. rendelete
a befektetési vállalkozások, a pénzforgalmi intézmények, az elektronikuspénz-kibocsátó intézmények,
az utalványkibocsátók, a pénzügyi intézmények és a független pénzügyi szolgáltatás közvetítők
panaszkezelésének eljárásával, valamint panaszkezelési szabályzatával kapcsolatos részletes szabályokról
A Kormány
a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló
2007. évi CXXXVIII. törvény 180. § (1) bekezdés f ) pontjában, az egyes fizetési szolgáltatókról szóló 2013. évi CCXXXV. törvény
88. § c) pontjában, valamint a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény 290. §
(1) bekezdés j) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:
1. §		
E rendelet alkalmazásában szolgáltató
a)
a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek
szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Bszt.) szerinti befektetési vállalkozás,
b)
az egyes fizetési szolgáltatókról szóló 2013. évi CCXXXV. törvény (a továbbiakban: Fsztv.) szerinti
pénzforgalmi intézmény, elektronikuspénz-kibocsátó intézmény és utalványkibocsátó, valamint
c)
a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (a továbbiakban: Hpt.)
szerinti pénzügyi intézmény és független közvetítő.
2. §

(1) A szolgáltató a Bszt. 121. § (1) bekezdése, az Fsztv. 70. § (1) bekezdése, illetve a Hpt. 288. § (1) bekezdése szerinti
a)
szóbeli panaszt valamennyi, az ügyfelek számára nyitva álló helyiségben, annak nyitvatartási idejében, ennek
hiányában a székhelyén minden munkanapon 8 órától 16 óráig,
b)
telefonon közölt szóbeli panaszt minden munkanapon és legalább a hét egy munkanapján 8 órától 20 óráig,
c)
írásbeli panaszt elektronikus eléréssel – üzemzavar esetén megfelelő más elérhetőséget biztosítva – folyamatosan
fogadja.
(2) Telefonon történő panaszkezelés esetén a szolgáltató biztosítja az észszerű várakozási időn belüli hívásfogadást és
ügyintézést.
(3) A szolgáltató a szóbeli panaszt – a (4) bekezdésben meghatározott kivétellel – azonnal megvizsgálja, és szükség
szerint orvosolja. Ha az ügyfél a panasz kezelésével nem ért egyet, a szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos
álláspontjáról jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát a személyesen közölt szóbeli panasz
esetén az ügyfélnek átadja, telefonon közölt szóbeli panasz esetén az ügyfélnek – az (5) bekezdésben foglaltakkal
egyidejűleg – megküldi, egyebekben az írásbeli panaszra vonatkozó rendelkezések szerint jár el.
(4) Ha a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy
másolati példányát a személyesen közölt szóbeli panasz esetén az ügyfélnek átadja, telefonon közölt szóbeli panasz
esetén az ügyfélnek – az (5) bekezdésben foglaltakkal egyidejűleg – megküldi, egyebekben az írásbeli panaszra
vonatkozó rendelkezések szerint jár el.
(5) A szolgáltató az írásbeli panasszal kapcsolatos, indokolással ellátott álláspontját a panasz közlését követő 30 napon
belül megküldi az ügyfélnek.
(6) A szolgáltató a panaszkezelés során köteles úgy eljárni, hogy a körülmények által adott lehetőségekhez mérten
elkerülje a pénzügyi fogyasztói jogvita kialakulását.
(7) A panasz elutasítása esetén a szolgáltató válaszában tájékoztatja az ügyfelet arról, hogy a Magyar Nemzeti
Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény szerinti fogyasztóvédelmi rendelkezések megsértése esetén a pénzügyi
közvetítőrendszer felügyeletével kapcsolatos feladatkörében eljáró Magyar Nemzeti Banknál fogyasztóvédelmi
eljárást kezdeményezhet, vagy a szerződés létrejöttével, érvényességével, joghatásaival és megszűnésével, továbbá
a szerződésszegéssel és annak joghatásaival kapcsolatos jogvita esetén bírósághoz fordulhat, vagy a Pénzügyi
Békéltető Testület eljárását kezdeményezheti, amennyiben a Pénzügyi Békéltető Testület eljárására vonatkozó
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szabályok alapján fogyasztónak minősül. A szolgáltatónak tájékoztatnia kell e fogyasztót arról, hogy tett-e
általános alávetési nyilatkozatot, meg kell adnia a Pénzügyi Békéltető Testület székhelyét, telefonos és internetes
elérhetőségét, valamint a levelezési címét, továbbá a fogyasztó külön kérésére meg kell küldenie a Pénzügyi
Békéltető Testület által készített és a szolgáltató rendelkezésére bocsátott kérelem nyomtatványt.
3. §

(1) A szolgáltató az ügyfelek panaszai hatékony, átlátható és gyors kezelésének eljárásáról, a panaszügyintézés
módjáról, valamint a (2) bekezdés szerinti nyilvántartás vezetésének szabályairól szabályzatot (a továbbiakban:
panaszkezelési szabályzat) készít. A szolgáltató a panaszkezelési szabályzatban tájékoztatja az ügyfelet
a panaszügyintézés helyéről, levelezési címéről, elektronikus levelezési címéről, telefonszámáról és telefaxszámáról.
(2) A szolgáltató az ügyfelek panaszairól, valamint az azok rendezését, megoldását szolgáló intézkedésekről
nyilvántartást vezet.
(3) A (2) bekezdés szerinti nyilvántartás tartalmazza
a)
a panasz leírását, a panasz tárgyát képező esemény vagy tény megjelölését,
b)
a panasz benyújtásának időpontját,
c)
a panasz rendezésére vagy megoldására szolgáló intézkedés leírását, elutasítás esetén annak indokát,
d)
a c) pont szerinti intézkedés teljesítésének határidejét és a végrehajtásért felelős személy megnevezését,
továbbá
e)
a panasz megválaszolásának időpontját.
(4) A szolgáltató a panaszkezelési szabályzatot a honlapján és az ügyfelek számára nyitva álló helyiségében, ennek
hiányában a székhelyén közzéteszi.

4. §		
Ez a rendelet 2017. január 1-jén lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 436/2016. (XII. 16.) Korm. rendelete
a biztosítók és a viszontbiztosítók csoportfelügyeletével kapcsolatos részletes szabályokról
A Kormány a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény 437. § h) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. FEJEZET
A CSOPORTFELÜGYELET SZABÁLYAI
1. A csoportfelügyelet terjedelme
1. §

(1) A csoportfelügyelet alá tartozik az a biztosító és viszontbiztosító,
a)
amely anyavállalata másik biztosítónak, viszontbiztosítónak vagy harmadik országbeli biztosítónak,
viszontbiztosítónak, vagy részesedési viszonnyal rendelkezik legalább egy másik biztosítóban,
viszontbiztosítóban vagy harmadik országbeli biztosítóban, viszontbiztosítóban,
b)
amelynek anyavállalata biztosítói holdingtársaság, vegyes pénzügyi holdingtársaság, viszontbiztosító,
harmadik országbeli biztosító vagy harmadik országbeli viszontbiztosító,
c)
amelynek anyavállalata vegyes tevékenységű biztosítói holdingtársaság.
(2) A csoportfelügyelet kiterjed az (1) bekezdésben foglaltakon túl
a)
a biztosító vagy viszontbiztosító anyavállalatára, vagy a biztosítóban vagy a viszontbiztosítóban részesedési
viszonnyal rendelkező vállalkozásra,
b)
a biztosító vagy viszontbiztosító leányvállalatára, vagy a biztosítónak vagy viszontbiztosítónak olyan
vállalkozására, amelyben részesedési viszonya van,
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c)

(3)

(4)

(5)
(6)

(7)

(8)

(9)

2. §

a biztosító vagy viszontbiztosító anyavállalatának, vagy a biztosítóban vagy viszontbiztosítóban részesedési
viszonnyal rendelkező vállalkozásának más leányvállalatára vagy olyan vállalkozására, amelyben részesedési
viszonya van.
A csoportfelügyelet – a pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletével kapcsolatos feladatkörében eljáró Magyar
Nemzeti Bank (a továbbiakban: Felügyelet) határozata alapján – nem terjed ki a biztosítóra, viszontbiztosítóra,
biztosítói holdingtársaságra, vegyes pénzügyi holdingtársaságra és vegyes tevékenységű biztosítói
holdingtársaságra, ha
a)
olyan harmadik országban van a székhelye, ahol a székhely szerinti állam jogrendszere nem teszi lehetővé
a csoportfelügyelet ellátásához szükséges információk átadását,
b)
bevonása a csoportfelügyelet céljára nézve félrevezető eredményt adna, vagy
c)
bevonása a csoportfelügyelet céljára nézve elhanyagolható jelentőségű, kivéve, ha az egyedileg
elhanyagolható jelentőségű biztosítók, viszontbiztosítók, biztosítói holdingtársaságok, vegyes pénzügyi
holdingtársaságok vagy vegyes tevékenységű biztosítói holdingtársaságok együttesen már nem
elhanyagolható jelentőségűek.
Ha a (3) bekezdés b) és c) pontja alapján a vállalat nem kerül csoportfelügyelet alá, az erről szóló döntést
megelőzően a csoportfelügyeletért felelős hatóság konzultál a csoportfelügyelet kapcsán érintett (a továbbiakban:
érintett) felügyeleti hatóságokkal.
A Felügyelet a (3) bekezdés b) és c) pontja alapján kizárt vállalattól is kérhet adatot és információt
a csoportfelügyelet gyakorlásához.
A (2) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott esetekben, amennyiben a részesedéssel rendelkező biztosító
vagy viszontbiztosító, vagy az Európai Unión belül központi irodával rendelkező biztosítói holdingtársaság vagy
vegyes pénzügyi holdingtársaság maga is a pénzügyi konglomerátumok kiegészítő felügyeletéről szóló 2013. évi
LXXXIII. törvény (a továbbiakban: Konglomerátum tv.) szerinti kiegészítő felügyelet hatálya alá tartozó szabályozott
vállalkozás vagy vegyes pénzügyi holdingtársaság vagy annak kapcsolt vállalkozása, akkor a Felügyelet mint
a csoportfelügyeletért felelős hatóság – a többi érintett felügyeleti hatósággal folytatott egyeztetést követően –
dönthet úgy, hogy nem végzi el a kockázatkoncentráció-felügyeletet vagy a csoporton belüli ügyletekre vonatkozó
felügyeletét, vagy ezek egyikét sem a részesedéssel rendelkező biztosító vagy viszontbiztosító, illetve biztosítói
holdingtársaság vagy vegyes pénzügyi holdingtársaság szintjén.
Ha a vegyes pénzügyi holdingtársaságra a Konglomerátum tv. vagy a hitelintézetekről és a pénzügyi
vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (a továbbiakban: Hpt.) alapján vagy a Felügyelet megítélése
szerint a magyarországi szabályozással egyenértékű szabályok vonatkoznak, akkor a Felügyelet mint
a csoportfelügyeletért felelős hatóság – a többi érintett hatósággal való egyeztetést követően – erre vonatkozó
határozatával a Konglomerátum tv. vagy a Hpt. rendelkezéseit is alkalmazhatja, attól függően, hogy a vegyes
pénzügyi holdingtársaság melyik törvény hatálya alá tartozik.
Ha az (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti, tagállamban székhellyel rendelkező biztosítóban, viszontbiztosítóban
vagy biztosítói holdingtársaságban részesedési viszonnyal rendelkezik egy szabályozott vállalkozás vagy vegyes
pénzügyi holdingtársaság, és a Felügyelet a csoportfelügyeletet ellátó felügyeleti társaság, akkor a Felügyelet
a többi érintett felügyeleti hatósággal való egyeztetést követően határozatában dönthet úgy, hogy nem végzi el
a kockázati koncentráció felügyeletét vagy csoporton belüli ügyletek felügyeletét, vagy egyiket sem az anyavállalat
szintjén.
A Felügyelet mint a csoportfelügyeletért felelős hatóság tájékoztatja az Európai Bankhatóságot, valamint az Európai
Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóságot (a továbbiakban: EBFH) a (7) és a (8) bekezdés alapján meghozott
határozatokról.

(1) A Felügyelet a csoportfelügyelet alá tartozó biztosítókról és viszontbiztosítókról nyilvántartást vezet.
(2) A Felügyelet feladata az 1. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott, magyarországi székhelyű biztosítónak,
viszontbiztosítónak, biztosítói holdingtársaságnak és vegyes pénzügyi holdingtársaságnak az e kormányrendelet
szerinti csoportfelügyelete.
(3) A csoportfelügyelet alá tartozó magyarországi székhelyű biztosító és viszontbiztosító két munkanapon belül köteles
bejelenteni a Felügyeletnek az 1. § (1) és (2) bekezdése szerinti anya- és leányvállalati, valamint részesedési viszony
létrejöttét, módosulását, illetve megszűnését.
(4) Az 1. § (1) bekezdése alapján a csoportfelügyelet alá tartozó biztosító és viszontbiztosító a csoportfelügyelethez
kapcsolódó információátadás rendjének bemutatását a Felügyelet rendelkezésére köteles bocsátani akkor, amikor
első alkalommal kerül az 1. § (2) bekezdésének hatálya alá.
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(5) Ha a biztosító vagy viszontbiztosító anyavállalata, leányvállalata, olyan vállalkozása, amelyben a biztosító vagy
a viszontbiztosító részesedési viszonnyal rendelkezik, illetve a biztosítóban vagy viszontbiztosítóban részesedési
viszonnyal rendelkező vállalkozás első alkalommal kerül az 1. § (2) bekezdésének hatálya alá, akkor ezen vállalkozás
nyilatkozatot köteles adni arról, hogy a biztosító vagy a viszontbiztosító csoportfelügyelete érdekében szükséges
adatot, tényt és információt a Felügyelet rendelkezésére bocsátja.
(6) Ha a Felügyelet be nem jelentett anya-, leányvállalati, illetve részesedési viszonyt állapít meg, határozatban köteles
felhívni a biztosítót vagy a viszontbiztosítót a be nem jelentett viszony e rendeletben meghatározott szabályok
szerinti kezelésére.
3. §

(1) Ha egy biztosító, viszontbiztosító, biztosítói holdingtársaság vagy vegyes pénzügyi holdingtársaság
a csoportfelügyelet alá tartozik, és egy tagállamban székhellyel rendelkező biztosítói holdingtársaságnak vagy
vegyes pénzügyi holdingtársaságnak a leányvállalata, akkor a csoportfelügyeletet kizárólag arra a tagállamban
székhellyel rendelkező anyavállalatra (a továbbiakban: EU-szintű anyavállalat) kell alkalmazni, amelynek nincs
tagállamban székhellyel rendelkező anyavállalata.
(2) Ha az EU-szintű anyavállalat a Konglomerátum tv. 7. § (2) bekezdése alapján kiegészítő felügyelet alá tartozó
vállalat leányvállalata, akkor a Felügyelet – mint a csoportfelügyeletért felelős hatóság – dönthet úgy az érintett
felügyeletekkel folyatott egyeztetést követően, hogy nem szükséges a kockázati koncentráció és a csoportbeli
ügyletek felügyelete az EU-szintű anyavállalat szintjén.
(3) Ha egy csoportfelügyelet alá tartozó biztosítónak, viszontbiztosítónak, biztosítói holdingtársaságnak vagy
vegyes pénzügyi holdingtársaságnak van egy másik tagállamban székhellyel rendelkező anyavállalata, akkor
erre a tagállami szintű anyavállalatra a Felügyelet – az EU-szintű anyavállalattal folytatott egyeztetést követően –
alkalmazhatja a csoportfelügyeletet vagy annak egyes szabályait.
(4) A Felügyelet nem dönthet a tagállami szintű anyavállalat csoportfelügyeléséről, vagy az erre vonatkozó, már kiadott
határozatát vissza kell vonnia, ha az EU-szintű anyavállalatnak a felügyeleti hatósága engedélyezte a 17. és 18. §
alkalmazását.
(5) Ha a Felügyelet a (3) bekezdés alapján tagállami szintű anyavállalatra alkalmazza a csoportfelügyeletet, akkor
a szavatoló tőke számításánál ugyanazt a módszert kell alkalmaznia, mint ami a tagállami szintű anyavállalat
EU-szintű anyavállalata esetében alkalmazásra kerül.
(6) Ha a Felügyelet a (3) bekezdés alapján a tagállami szintű anyavállalatra alkalmazza a csoportfelügyeletet, valamint
az EU-szintű anyavállalat a belső modell módszert alkalmazza a szavatolótőke-szükségletének megállapításához,
és a Felügyelet megítélése szerint ennek a módszernek az alkalmazása a tagállami szintű anyavállalat esetében
félrevezető eredményt adna, mivel a tagállami szintű anyavállalat kockázati profilja jelentősen eltér az EU-szintű
anyavállalat kockázati profiljától, akkor a Felügyelet többlettőke-követelményt írhat elő a tagállami szintű
anyavállalat számára, vagy – amennyiben ez előbbit nem tartja célszerűnek – előírhatja a standard módszer
alkalmazását is.
(7) A Felügyelet a (2) bekezdésben hozott határozatát, amely tartalmazza az eltérő módszertan előírásainak részletes
indokolását, megküldi a tagállami szintű anyavállalatnak és az EU-szintű anyavállalat felügyeleti hatóságának.
(8) Ha a Felügyelet a (3) bekezdés alapján a tagállami szintű anyavállalatra alkalmazza a csoportfelügyeletet, akkor
a tagállami szintű anyavállalat nem kérelmezheti a 17. és 18. § alkalmazását.

4. §

(1) A Felügyelet megállapodást köthet egy olyan másik tagállamban lévő tagállami anyavállalat felügyeleti hatóságával,
amely a tagállami anyavállalatára alkalmazza a csoportfelügyelet szabályait, ha a Felügyelet által felügyelt és a másik
tagállamban székhellyel rendelkező tagállami szintű anyavállalat részesedési viszonyban áll egymással.
(2) Ha a Felügyelet és egy másik felügyeleti hatóság az (1) bekezdésben rögzített megállapodást kötött, akkor
a megállapodásban rögzítik, hogy a két tagállami anyavállalat közül melyik esetében végzik el a csoportfelügyeleti
feladatokat, figyelemmel a 3. § (3)–(8) bekezdésében foglaltakra.

2. A csoportszintű szavatolótőke-megfelelés felügyelete
5. §

(1) Az 1. § (1) bekezdés a) pontja alapján a csoportfelügyelet hatálya alá tartozó biztosító és viszontbiztosító köteles
biztosítani, hogy mindenkor legalább a 7–13. §-sal összhangban kiszámított csoportszintű szavatolótőkeszükségletnek megfelelő mértékű szavatoló tőke álljon rendelkezésre a csoportban.
(2) Az 1. § (1) bekezdés b) pontja alapján a csoportfelügyelet hatálya alá tartozó biztosító és viszontbiztosító köteles
biztosítani, hogy mindenkor legalább a 7–13. §-sal összhangban kiszámított csoportszintű szavatolótőke-
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szükségletnek megfelelő mértékű szavatoló tőke álljon rendelkezésre a csoportban azzal, hogy a biztosítói
holdingtársaság és a vegyes pénzügyi holdingtársaság anyavállalatként úgy jár el, mint az 1. § (1) bekezdés a) pontja
szerinti biztosító vagy viszontbiztosító.
(3) Ha a csoportfelügyelet hatálya alá tartozó vállalkozás észleli, hogy a csoport nem tesz eleget az összevont alapon
számított szavatolótőke-szükséglet mértékének, vagy megítélése szerint a következő három hónapban várhatóan
nem fog eleget tenni annak, akkor erről haladéktalanul – de legkésőbb a tudomására jutásától számított öt
munkanapon belül – írásban tájékoztatja a Felügyeletet.
(4) A Felügyelet a (3) bekezdés szerinti tájékoztatást követően öt munkanapon belül tájékoztatja a felügyeleti kollégium
tagjait a (3) bekezdés szerinti tájékoztatásról és az általa készített elemzésről.
6. §

(1) A csoportszintű szavatolótőke-megfelelés számításának célja annak ellenőrzése, hogy a csoportszintű
szavatolótőke-szükségletnek megfelelő mértékű szavatolótőke rendelkezésre áll-e a csoportban.
(2) Ha a biztosító vagy viszontbiztosító leányvállalat vagy egy vállalkozás a biztosítóban vagy viszontbiztosítóban
részesedési viszonnyal rendelkezik, és ezen biztosító vagy viszontbiztosító anyavállalat egy másik biztosítóban vagy
viszontbiztosítóban, vagy részesedési viszonnyal rendelkezik egy másik biztosítóban vagy viszontbiztosítóban,
a csoportszintű szavatolótőke-megfelelés számítását minden olyan biztosítónak és viszontbiztosítónak
el kell végeznie, amely anyavállalat vagy részesedési viszonnyal rendelkezik egy másik biztosítóban vagy
viszontbiztosítóban.
(3) Ha több biztosító vagy viszontbiztosító ugyanazon biztosítói holdingtársaság, viszontbiztosító, harmadik országbeli
biztosító, harmadik országbeli viszontbiztosító vagy vegyes pénzügyi holdingtársaság leányvállalata, akkor
a csoportszintű szavatolótőke-megfelelés számítását a biztosítói holdingtársaság, a viszontbiztosító, a harmadik
országbeli biztosító, a harmadik országbeli viszontbiztosító vagy a vegyes pénzügyi holdingtársaság végzi el és adja
át a csoportfelügyelet alá tartozó biztosító vagy viszontbiztosító részére.
(4) Az összevont alapon számított szavatoló tőke megfelelésére vonatkozó számításokat évente legalább egyszer
kell elvégezni azzal, hogy ha a csoport kockázati profilja jelentősen megváltozik, akkor öt munkanapon belül
a számításokat újra el kell végezni és a Felügyelet részére meg kell küldeni.
(5) Ha a Felügyelet észleli a csoport kockázati profiljának jelentős megváltozását, akkor határozatban kötelezi a (2) vagy
(3) bekezdésbeli vállalkozást az újraszámításra.
(6) A csoportfelügyeleti feladatok ellátása érdekében a Felügyelet eseti jelleggel jelentést, adatot, illetve információt
kérhet a csoportfelügyelet alá tartozó biztosítótól és viszontbiztosítótól, amely köteles azt a Felügyeletnek megadni.
(7) A csoportfelügyelet alá tartozó biztosítónak és viszontbiztosítónak rendelkeznie kell a csoportfelügyelet ellátásához
szükséges adatok és információk szolgáltatására alkalmas információs rendszerrel, illetve azok megbízhatóságát
biztosító belső ellenőrzési rendszerrel.
(8) Az 1. § (2) bekezdésében megjelölt vállalkozás – ha jogszabály másként nem rendelkezik – köteles
a csoportfelügyelet alá tartozó biztosító és viszontbiztosító részére megadni a csoportfelügyelet ellátásához
szükséges minden adatot és információt.
(9) Ha az 1. § (2) bekezdésében megjelölt vállalkozás nem szolgáltatja a csoportfelügyelet alá tartozó biztosító
vagy viszontbiztosító részére a csoportszintű szavatolótőke-megfelelés számításához szükséges adatokat,
akkor a csoportfelügyelet alá tartozó biztosító vagy viszontbiztosító köteles levonni a szavatoló tőkéből az 1. §
(2) bekezdésében megjelölt vállalkozásában fennálló részesedés könyv szerinti értékét, valamint az ilyen vállalkozás
részére nyújtott alárendelt kölcsöntőke könyv szerinti értékét.
(10) A Felügyelet az 1. § (2) bekezdésében megjelölt vállalkozástól – eseti jelleggel – közvetlenül is kérhet
a csoportfelügyeleti feladatok ellátása érdekében szükségessé váló adatot és információt.

7. §

(1) Az 1. § (1) bekezdés a) pontja alapján a csoportfelügyelet hatálya alá tartozó biztosító vagy viszontbiztosító
az összevont szavatolótőke-megfelelés számítását a 10. § szerinti 1. módszer szerint végzi el azzal, hogy ha
az 1. módszer alkalmazása félrevezető eredményt ad, és a Felügyelet a csoportfelügyeletért felelős hatóság, akkor
engedélyezheti – a többi érintett felügyeleti hatósággal és a csoporttal való egyeztetést követően – a 13. § szerinti
2. módszer vagy az 1. és 2. módszer kombinációjának alkalmazását.
(2) A csoport szavatolótőke-megfelelés számítása során figyelembe kell venni a csoportba tartozó összes vállalkozást
azzal, hogy a beszámítás során
a)
a 10. § szerinti 1. módszer esetében a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Szmt.) szerint
összeállított összevont (konszolidált) éves beszámoló készítésekor használt százalékos arányokat kell
alkalmazni,
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b)

a 13. § szerinti 2. módszer esetében az anyavállalat vagy a részesedési viszonnyal rendelkező vállalkozás
közvetlen vagy közvetett – a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Bit.)
5. mellékletében rögzített módon számított – tulajdoni hányada alapján kell az arányokat alkalmazni.
(3) Ha valamely leányvállalatnál tőkehiány jelentkezik, a leányvállalat teljes tőkehiányát figyelembe kell venni.
A Felügyelet egyedi mérlegelés alapján mentesítést adhat ezen előírás alkalmazása alól, és az arányos beszámítást
engedélyezheti abban az esetben, ha az anyavállalat hitelt érdemlően bizonyítani tudja, hogy kötelezettségvállalás
kizárólag tulajdoni hányada arányában terhelheti.
(4) Az összevonás módját a Felügyelet, ha ő a csoportfelügyeletért felelős felügyeleti hatóság, akkor az érintett
felügyeleti hatóságokkal és a csoporttal való egyeztetést követően határozza meg, ha
a)
az ellenőrző befolyás tőkekapcsolat nélkül valósul meg,
b)
a Felügyelet vagy valamely érintett felügyeleti hatóság megállapította, hogy egy vállalkozás szavazati
jogának vagy tőkéjének közvetett vagy közvetlen birtoklása részesedésnek tekinthető, mert ténylegesen
jelentős befolyást gyakorol a csoportfelügyelet hatálya alá tartozó valamely vállalkozás a szóban forgó
vállalkozás felett,
c)
a Felügyelet vagy valamely érintett felügyeleti hatóság megállapította, hogy egy vállalkozás egy másik
vállalkozás anyavállalata azáltal, hogy ténylegesen jelentős befolyást gyakorol felette.
8. §

(1) A csoportszintű szavatolótőke-megfelelés számítása során ugyanazon tőkeelemet, azon vállalkozások között,
amelyekre a csoportfelügyelet kiterjed, csak egyszer lehet számításba venni. Ennek érdekében a csoportszintű
szavatolótőke-megfelelés számítása során figyelmen kívül kell hagyni
a)
a biztosító vagy viszontbiztosító minden olyan tőkeelemét, amelyet valamely olyan leányvállalata vagy
valamely olyan vállalkozása, amelyben részesedési viszonnyal rendelkezik, szavatolótőke-szükségletének
fedezeteként figyelembe vesz,
b)
a biztosító vagy viszontbiztosító leányvállalatának vagy részesedési viszonya alatt álló vállalkozásának
minden olyan tőkeelemét, amelyet a biztosító vagy viszontbiztosító saját szavatolótőke-szükségletének
fedezeteként figyelembe vesz, és
c)
a biztosító vagy viszontbiztosító leányvállalatának vagy olyan vállalkozásának, amelyben részesedési
viszonnyal rendelkezik, minden olyan tőkeelemét, amelyet a biztosító vagy viszontbiztosító egy másik
olyan leányvállalata vagy egy másik olyan vállalkozása, amelyben részesedési viszonnyal rendelkezik,
szavatolótőke-szükségletének fedezeteként figyelembe vesz.
(2) Azon életbiztosító,
a)
amelynek biztosító az anyavállalata vagy abban a biztosító részesedési viszonnyal rendelkezik,
eredménytartaléka és adózott eredménye, vagy
b)
bármely leányvállalatának vagy olyan vállalkozásának, amelyben részesedési viszonnyal rendelkezik, jegyzett,
de még be nem fizetett tőkéje
a csoportszintű szavatoló tőke kiszámítása során kizárólag akkor vehető figyelembe, ha az annak a biztosítónak,
amely leányvállalat vagy amelyben részesedési viszonnyal rendelkezik egy vállalat, a szavatoló tőkéjébe
beszámítható.
(3) A (2) bekezdésben foglaltaktól függetlenül nem vehető figyelembe
a)
a biztosító vagy viszontbiztosító leányvállalata vagy a biztosító vagy viszontbiztosító olyan vállalkozása,
amelyben részesedési viszonnyal rendelkezik, jegyzett, de még be nem fizetett tőkéjének azon része, amellyel
összefüggésben a biztosítónak vagy viszontbiztosítónak az adott vállalkozás felé még kötelezettségvállalása
keletkezhet,
b)
a biztosító vagy viszontbiztosító jegyzett, de még be nem fizetett tőkéjének azon része, amellyel
összefüggésben bármely leányvállalatának vagy bármely vállalkozásának, amelyben részesedési viszonnyal
rendelkezik, még kötelezettségvállalása keletkezhet, és
c)
a leányvállalat vagy olyan vállalkozás, amelyben részesedési viszonnyal rendelkezik, jegyzett, de még be
nem fizetett tőkéjének azon része, amellyel összefüggésben a biztosító vagy viszontbiztosító valamely
más leányvállalatának vagy más vállalkozásának, amelyben részesedési viszonnyal rendelkezik, még
kötelezettségvállalása keletkezhet.
(4) A Felügyelet egyedi mérlegelés alapján más, olyan szavatolótőke-elemek beszámíthatóságát is korlátozhatja,
amelyek nem állnak szabadon a biztosító rendelkezésére, és előírhatja, hogy egy adott leányvállalati biztosító vagy
viszontbiztosító, vagy egy olyan biztosító vagy viszontbiztosító, amelyben egy vállalkozás részesedési viszonnyal
rendelkezik, szavatoló tőkéjének részét képező tétel a csoportszintű szavatolótőke-megfelelés számítása során
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csak akkor vehető figyelembe, ha az a leányvállalati biztosító vagy viszontbiztosító, vagy az olyan biztosító vagy
viszontbiztosító, amelyben egy vállalkozás részesedési viszonnyal rendelkezik, szavatoló tőkéjébe is beszámítható.
A (2)–(4) bekezdésben meghatározott tőkeelemek összege nem haladhatja meg a leányvállalati biztosító vagy
viszontbiztosító, vagy olyan biztosító vagy viszontbiztosító, amelyben egy vállalkozás részesedési viszonnyal
rendelkezik, szavatoló tőkéjét.
A csoportszintű szavatoló tőke kiszámítása során figyelmen kívül kell hagyni minden olyan tőkeelemet, amely
a biztosító vagy viszontbiztosító és
a)
valamely leányvállalata vagy valamely vállalkozása, amelyben részesedési viszonnyal rendelkezik,
b)
a biztosító vagy viszontbiztosító anyavállalata, vagy olyan vállalkozása, amelyben a biztosító részesedési
viszonnyal rendelkezik, vagy
c)
a b) pont szerinti vállalkozások valamelyikének másik leányvállalata vagy más vállalkozása, amelyben
részesedési viszonnyal rendelkezik,
között kölcsönös finanszírozás eredményeként keletkezett.
Kölcsönös finanszírozásnak minősül, ha egy biztosító vagy viszontbiztosító leányvállalata vagy vállalkozása,
amelyben részesedési viszonnyal rendelkezik, olyan harmadik vállalkozásnak az anyavállalata, vagy olyan harmadik
vállalkozásban rendelkezik részesedési viszonnyal, vagy olyan harmadik vállalkozás részére nyújt kölcsönt, amely
közvetlenül vagy közvetetten rendelkezik a biztosító vagy viszontbiztosító szavatoló tőkéjének, illetve saját
tőkéjének valamelyik elemével.
A csoportszintű szavatoló tőke kiszámítása során figyelmen kívül kell hagyni azon tőkeelemeket is, amelyeket
a csoportszintű szavatoló tőke kiszámítására kötelezett biztosító vagy viszontbiztosító leányvállalata vagy olyan
vállalkozása, amelyben részesedési viszonnyal rendelkezik, szavatolótőke-számítása során ugyan figyelembe vesz,
de az a biztosító vagy viszontbiztosító egy másik leányvállalata vagy másik vállalkozása, amelyben részesedési
viszonnyal rendelkezik, által nyújtott kölcsönös finanszírozást takar.
Ha biztosító vagy viszontbiztosító részesedési viszonnyal rendelkezik hitelintézetben, befektetési vállalkozásban,
pénzügyi vállalkozásban, akkor részesedésének könyv szerinti értékét, valamint az előbb említett vállalkozások
részére nyújtott alárendelt kölcsöntőke könyv szerinti értékét le kell vonnia a csoportszintű szavatoló tőke
kiszámítása során.

(1) Az 1. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott biztosító vagy viszontbiztosító csoportszintű szavatolótőkemegfelelésének számításába valamennyi leányvállalatát vagy olyan vállalkozását, amelyben részesedési viszonnyal
rendelkezik, be kell vonni.
(2) A Felügyelet egyedi mérlegelés alapján engedélyezheti, hogy a biztosító vagy a viszontbiztosító más tagállamban
bejegyzett biztosítója vagy viszontbiztosítója – ha az leányvállalata vagy olyan vállalkozása, amelyben részesedési
viszonnyal rendelkezik – szavatolótőke-szükségletét és szavatoló tőkéjét az adott ország előírásainak megfelelően
számított értéken vegye figyelembe a csoportszintű szavatolótőke-megfelelés számításakor.
(3) A csoportszintű szavatolótőke-megfelelés számítása során a biztosító vagy viszontbiztosító valamennyi
leányvállalatát vagy olyan vállalkozását, amelyben részesedési viszonnyal rendelkezik, ha az viszontbiztosító,
az e rendeletben rögzített szabályoknak megfelelően kalkulált tőkekövetelményekre vonatkozó előírások alapján
veszi figyelembe.
(4) Ha a biztosító biztosítói holdingtársaságon vagy vegyes pénzügyi holdingtársaságon keresztül rendelkezik
részesedési viszonnyal más biztosítóban, viszontbiztosítóban, harmadik országbeli biztosítóban vagy harmadik
országbeli viszontbiztosítóban, a közbenső biztosítói holdingtársaság vagy vegyes pénzügyi holdingtársaság
szavatolótőke-szükségletét a csoportszintű szavatolótőke-szükségletének számítása során nullának kell tekinteni,
a szavatolótőke-elemei pedig megegyeznek a (3) bekezdésben megjelölt tőkekövetelmények számításánál
figyelembe vehető tőkeelemekkel.
(5) Ha egy biztosító vagy viszontbiztosító részesedési viszonnyal rendelkezik egy harmadik országbeli biztosítóban
vagy viszontbiztosítóban, akkor ezeket a csoport szavatolótőke-megfelelésének számítása során biztosítóként vagy
viszontbiztosítóként kell kezelni.
(6) Ha a harmadik országbeli biztosítóra az e rendeletben rögzítettekkel egyenértékű engedélyezési és szavatolótőkekövetelmények vonatkoznak, a Felügyelet érvényben lévő felügyeleti megállapodáson alapuló egyedi mérlegelés
alapján engedélyezheti, hogy a biztosító vagy viszontbiztosító a harmadik országbeli kapcsolt biztosítója vagy
viszontbiztosítója szavatolótőke-szükségletét és szavatoló tőkéjét az adott ország előírásainak megfelelően
számított értéken vegye figyelembe a csoportszintű szavatolótőke-megfelelés számításakor.
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(7) Annak megállapítására, hogy egy harmadik ország jogrendje a biztosítók vagy viszontbiztosítók szavatolótőkeszükséglete és szavatoló tőkéje tekintetében egyenértékű, az Európai Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) által
hozott határozatban foglaltakat kell figyelembe venni.
(8) Ha a Bizottság a (7) bekezdés szerint nem hoz határozatot, és a Felügyelet a csoportfelügyeletért felelős hatóság,
akkor a Felügyelet – az EBFH közreműködésével – az 1. § szerinti valamely vállalkozás kérésére vagy hivatalból,
vizsgálat lefolytatása után meghozott – az EBFH-nak és az érintett felügyeleti hatóságoknak is megküldött –
határozatában megállapíthatja, hogy egyenértékű-e a harmadik ország vonatkozó jogrendje.
(9) A (8) bekezdésben meghatározott vizsgálat során az EBFH közreműködésével a Felügyelet egyeztet az érintett
felügyeleti hatóságokkal.
(10) A Felügyelet (8) bekezdés szerinti határozata nem lehet ellentmondásban a harmadik országgal kapcsolatban
hozott korábbi határozatokkal, kivéve, ha a fogadó országban vagy a harmadik országban a vonatkozó szabályozás
jelentősen megváltozott.
(11) Ha a Felügyelet nem a csoportfelügyeletért felelős hatóság, de érintett felügyeleti hatóság,
a)
akkor részt vesz a (9) bekezdés szerinti egyeztetésen,
b)
ha nem ért egyet a csoportfelügyeletért felelős hatóság (8) bekezdés szerinti határozatával, akkor
a (9) bekezdésben meghatározott egyeztetés során a határozat közlésétől számított három hónapon belül
az EBFH-hoz fordulhat segítség kérése érdekében.
(12) Ha a Bizottságnak a biztosítási és viszontbiztosítási üzleti tevékenység megkezdéséről és gyakorlásáról (Szolvencia II)
szóló 2009. november 25-i 2009/138/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (a továbbiakban: Szolvencia 2
irányelv) 227. cikk (5) bekezdésében meghatározott tárgykörben kiadott rendelete alapján egy harmadik ország
szavatolótőke-megfelelési rendszere ideiglenesen egyenértékű, akkor azt a harmadik országot a (6) bekezdés
tekintetében egyenértékűnek kell tekinteni.

3. A csoportszintű szavatolótőke-megfelelés 1. számítási módszere: konszolidált beszámolón alapuló
módszer
10. §

(1) Ha a biztosító vagy viszontbiztosító anyavállalat részesedési viszonnyal rendelkezik, akkor csoportszintű
szavatolótőke-megfelelését az Szmt. összevont (konszolidált) éves beszámolóra vonatkozó előírásai szerint
összeállított összevont (konszolidált) beszámolók alapján számítja.
(2) A csoportszintű szavatolótőke-megfelelést az a) és b) pontban foglaltak különbségeként kell számítani:
a)
az összevont (konszolidált) alapon számított szavatoló tőke,
b)
az összevont (konszolidált) alapon számított szavatolótőke-szükséglet.
(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti érték minimuma az anyavállalati vagy részesedési viszonnyal rendelkező biztosító
vagy viszontbiztosító minimális tőkeszükséglete és a leányvállalati vagy olyan biztosító vagy viszontbiztosító,
amelyben egy vállalkozás részesedési viszonnyal rendelkezik, minimális tőkeszükséglete.
(4) A csoportszintű szavatoló tőke és szavatolótőke-szükséglet meghatározása során a részesedési viszonyban lévő
vállalkozás, az anyavállalat és a leányvállalat esetén az összevont (konszolidált) beszámolók összeállítása során
használt százalékos arányok kerülnek alkalmazásra.
(5) A (2) bekezdés b) pontja szerinti összevont (konszolidált) alapon számított szavatolótőke-szükséglet meghatározása
a)
a standard formula vagy
b)
a jóváhagyott belső modell
alapján történhet.
(6) A (3) bekezdés szerinti minimális tőkeszükségletet a biztosítók és a viszontbiztosítók szavatoló tőkéjéről és
biztosítástechnikai tartalékairól szóló kormányrendeletben meghatározott figyelembe vehető alapvető szavatoló
tőkével kell fedezni.

4. Csoportszintű belső modell
11. §

(1) Ha egy biztosító vagy viszontbiztosító és ezek leányvállalatai, kapcsolt vállalkozásai vagy egy biztosítói
holdingtársaság vagy egy vegyes pénzügyi holdingtársaság leányvállalatai és kapcsolt vállalkozásai együttesen
kérelmezik
a)
a csoport szavatolótőke-szükséglet és
b)
a szavatolótőke-szükséglet
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12. §
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belső modell alapján történő számítása engedélyezését, akkor a Felügyelet és az érintett felügyeleti hatóságok
együttesen járnak el (a továbbiakban: többoldalú eljárás) az engedély megadása vagy az engedély feltételekkel
történő megadása vonatkozásában.
Ha a Felügyelet látja el a csoportfelügyeletet, akkor az (1) bekezdésben meghatározott eljárás megkezdésekor
a Felügyelet
a)
haladéktalanul továbbítja a szükséges információkat és dokumentumokat a felügyeleti kollégium tagjai
számára, és
b)
ezzel egyidejűleg tájékoztatja a felügyeleti kollégium tagjait a határozattervezetre vonatkozó vélemény,
elemzés és fenntartás Felügyelet részére történő megküldésének határidejéről.
A Felügyelet a többoldalú eljárás keretében csak valamennyi, az eljárásban részt vevő tagállam érintett felügyeleti
hatósága egyetértésével hozhat érvényes határozatot (a továbbiakban: többoldalú eljárás keretében hozott
határozat), amely határozat meghozatalának határideje a hiánytalan kérelem beérkezésétől számított hat hónap.
Ha az eljárásban részt vevő tagállam érintett felügyeleti hatósága egyetértésének hiánya miatt a többoldalú
eljárás eredménytelen, akkor a (3) bekezdésben rögzített határidőn belül az eljárásban részt vevő bármelyik
tagállam érintett felügyeleti hatósága kérésére a Felügyelet az EBFH-val a többoldalú eljárás eredménytelensége
vonatkozásában egyeztetést köteles folytatni, vagy saját kezdeményezésére egyeztetést folytathat.
Ha az eljárásban részt vevő tagállam érintett felügyeleti hatósága egyetértésének hiánya miatt a többoldalú eljárás
eredménytelen, a Felügyelet a többoldalú eljárás lezárultát követő tíz munkanapon belül, az eljárásban részt vevő
valamennyi tagállam érintett felügyeleti hatóságának a többoldalú eljárás során adott véleményére, elemzésére és
fenntartására figyelemmel hozza meg a határozatát.
Ha a Felügyelet a (4) bekezdés szerinti egyeztetést folytat az EBFH-val, akkor a (3) bekezdéstől eltérően az eljárás
határideje az EBFH-nak az európai felügyeleti hatóság (az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság)
létrehozásáról, valamint a 716/2009/EK határozat módosításáról és a 2009/79/EK bizottsági határozat hatályon kívül
helyezéséről szóló 2010. november 24-i 1094/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban:
1094/2010/EU rendelet) 19. cikk (3) bekezdése szerinti határozatának a Felügyelet részére történő átadását követő
tíz munkanap elteltével jár le.
A (6) bekezdés esetén a megkeresést követő egy hónapon belül az EBFH határozatot hoz. A Felügyelet mint
a csoportfelügyeletért felelős hatóság az EBFH határozatnak megfelelően hozza meg saját határozatát, amelyet
az érintett felügyeleti hatóságok irányadónak tekintenek, és teljesítik az abban foglaltakat.
A Felügyelet az (5) és (7) bekezdés szerinti – részletes indokolást is tartalmazó – határozatát közli a többoldalú
eljárásban részt vevő valamennyi tagállam érintett felügyeleti hatóságával, az EBFH-val és a csoportfelügyelet alá
tartozó anyavállalattal.
Ha az eljárás lefolytatására másik tagállam érintett felügyeleti hatósága jogosult, és a Felügyelet érintett felügyeleti
hatóság, akkor a Felügyelet az eljárásra jogosult tagállam érintett felügyeleti hatósága által meghatározott
határidőn belül megküldi a véleményét, fenntartását.
Ha a csoportfelügyelet tekintetében érintett felügyeleti hatóság – amely nem a Felügyelet – az (1) bekezdés
szerinti eljárást követően döntést hozott, határozata Magyarországon közvetlenül alkalmazandó és végrehajtható.
A Felügyelet a tagállam érintett felügyeleti hatósága határozatának szövegét magyar nyelven a honlapján
közzéteszi. A Felügyelet hatáskörébe tartozó szervezet tekintetében a más tagállam érintett felügyeleti hatósága
által hozott határozatban foglaltak végrehajtására, teljesítésének ellenőrzésére, az ellenőrzés alapján hozható
intézkedésre a Felügyelet által hozott határozatokra vonatkozó magyar jogszabályok alkalmazandóak.
Ha a Felügyelet nem a csoportfelügyeletért felelős hatóság, és a felügyelete alá tartozó, csoportbeli biztosító vagy
viszontbiztosító kockázati profilja jelentősen eltér a belső modell alapjául szolgáló feltevésektől, akkor többlettőkekövetelményt írhat elő a biztosító vagy viszontbiztosító számára, amíg az nem bizonyítja megnyugtatóan
a Felügyelet számára, hogy nem indokolt a többlettőke-követelmény. A Felügyelet ezen határozatáról és annak
indokolásáról írásban tájékoztatja a csoportfelügyeletért felelős hatóságot és a többi érintett hatóságot.

(1) Azon vállalkozások vonatkozásában, amelyekre a csoportfelügyelet kiterjed, a Felügyelet mint
a csoportfelügyeletért felelős hatóság a kockázati profilt figyelembe veszi a csoport szavatolótőke-szükséglet
meghatározásakor, így különösen, ha
a)
a kapcsolt biztosító vagy viszontbiztosító szavatolótőke-szükségletéhez többlettőke-követelmény került
előírásra, vagy
b)
a kockázatok nehezen számszerűsíthetők, vagy egyedi jellegűek.

82388

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2016. évi 205. szám

(2) Ha a csoportfelügyelet keretében a felügyelt vállalkozások összevont alapon számított szavatolótőke-szükséglete
nem megfelelően fedi le a vállalkozások együttes kockázati profilját, akkor a Felügyelet többlettőke-követelményt
írhat elő a biztosító vagy viszontbiztosító számára.

5. A csoportszintű szavatolótőke-megfelelés 2. számítási módszere: levonás és összeadás módszere
13. §

(1) Ha a biztosító vagy viszontbiztosító anyavállalat vagy részesedési viszonnyal rendelkezik más biztosítóban vagy
viszontbiztosítóban, akkor a csoport szavatolótőke-megfelelését az a) és b) pontban foglaltak különbségeként kell
számítani:
a)
a biztosító vagy viszontbiztosító szavatoló tőkéjének és a leányvállalati biztosító vagy viszontbiztosító vagy
olyan biztosító vagy viszontbiztosító, amelyben egy vállalkozás részesedési viszonnyal rendelkezik, szavatoló
tőkéjéből az anyavállalati vagy részesedési viszonnyal rendelkező biztosító vagy viszontbiztosító tulajdoni
hányadával arányos részének összege,
b)
a leányvállalati biztosító vagy viszontbiztosító, vagy olyan biztosító vagy viszontbiztosító, amelyben egy
vállalkozás részesedési viszonnyal rendelkezik, az anyavállalati vagy részesedési viszonnyal rendelkező
biztosítóban vagy viszontbiztosítóban lévő befektetéseinek könyv szerinti értékének, az anyavállalati
vagy részesedési viszonnyal rendelkező biztosító vagy viszontbiztosító szavatolótőke-szükségletének, és
a leányvállalati vagy olyan biztosító vagy viszontbiztosító, amelyben egy vállalkozás részesedési viszonnyal
rendelkezik, szavatolótőke-szükséglete arányos részének összege.
(2) Egy biztosító vagy viszontbiztosító, amely leányvállalat vagy abban egy vállalkozás részesedési viszonnyal
rendelkezik, szavatoló tőkéjének és szavatolótőke-szükségletének meghatározása során ugyanazon részesedési
arányokkal kell számolni. A szavatoló tőke számításánál és a szavatolótőke-szükséglet meghatározásánál a közvetett
részesedéseket is figyelembe kell venni.
(3) Ha egy biztosítóban vagy viszontbiztosítóban részben vagy egészben közvetett tulajdona van a számítások
elvégzésére kötelezett biztosítónak vagy viszontbiztosítónak, akkor szavatoló tőkéjének és szavatolótőkeszükségletének meghatározása során arányosan figyelembe kell vennie ezen részesedést is.
(4) Ha a biztosító, viszontbiztosító és kapcsolt vállalkozásai vagy egy biztosító holdingtársaság vagy vegyes pénzügyi
holdingtársaság kapcsolt vállalkozásai a 11. §-nak megfelelően együttesen nyújtanak be kérelmet a belső modell
módszer alkalmazására, akkor a 11. § alkalmazandó.

6. A biztosítói holdingtársaság és a vegyes pénzügyi holdingtársaság szavatolótőke-megfelelése
a csoportfelügyelet tekintetében
14. §		
Ha egy biztosító vagy viszontbiztosító egy biztosítói holdingtársaság vagy vegyes pénzügyi holdingtársaság
leányvállalata és a Felügyelet a csoportfelügyeletért felelős felügyeleti hatóság, akkor a Felügyelet engedélyezi,
hogy a biztosító holdingtársaság vagy a vegyes pénzügyi holdingtársaság végezze el a szavatolótőkemegfelelésének számítását e kormányrendeletnek megfelelően azzal, hogy az anyavállalatot úgy kell kezelni
a szavatolótőke-szükséglet meghatározása során, mintha biztosító vagy viszontbiztosító lenne.

7. Biztosító vagy viszontbiztosító leányvállalataival kapcsolatos feltételek
15. §

(1) A 17. és 18. § alkalmazandó minden olyan biztosítóra vagy viszontbiztosítóra, amely egy biztosító vagy
viszontbiztosító leányvállalata, ha
a)
a leányvállalat tekintetében a csoportfelügyeletért felelős hatóság nem hozott határozatot, azonban
a csoportfelügyelet kiterjed rá,
b)
az anyavállalat kockázatkezelése és belső ellenőrzési mechanizmusai kiterjednek a leányvállalatra, és
az anyavállalat eleget tesz az érintett felügyeleti hatóságok elvárásainak a leányvállalat prudens irányítását
illetően,
c)
az anyavállalat megkapta a 23. § (6) bekezdése és 33. § (2) bekezdése szerinti engedélyt, és
d)
az anyavállalat 17. és 18. § alkalmazása iránti engedélykérelmet nyújtott be, és az engedélykérelemnek
a hatóság helyt adott.
(2) E § rendelkezéseit a Bizottságnak a Szolvencia 2 irányelv 241. cikk a) pontjában meghatározott tárgykörben kiadott
rendeletében megállapított szabályokkal együtt kell alkalmazni.
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8. Biztosító vagy viszontbiztosító leányvállalataival kapcsolatos határozatok
16. §

(1) A 17. és 18. §-ban meghatározott szabályok alkalmazása iránti engedélykérelmek esetében a Felügyelet mint
érintett felügyeleti hatóság a felügyeleti kollégium keretében – a többi érintett felügyeleti hatósággal – teljes körű
egyeztetést folytat egyrészt annak eldöntésére, hogy megadják-e a kért engedélyt, másrészt, hogy adott esetben
meghatározzák azokat a többletfeltételeket, amelyekhez az engedélyt kötik.
(2) Az (1) bekezdés szerinti kérelmet kizárólag a Felügyeletnek kell benyújtani, amennyiben ő a leányvállalatot
korábban engedélyező felügyeleti hatóság. A Felügyelet ez esetben haladéktalanul tájékoztatja a felügyeleti
kollégium tagjait, valamint továbbítja számukra a teljes kérelmet.
(3) A Felügyelet a (2) bekezdés szerinti esetben mindent megtesz annak érdekében, hogy a kérelemről – annak
a felügyeleti kollégium valamennyi felügyeleti hatósága által történt kézhezvételét követő – három hónapon belül
– az érintett felügyeleti hatóságokkal közös – határozatot hozzon.
(4) Ha a (3) bekezdésben említett három hónapos időszak alatt valamelyik érintett felügyeleti hatóság
az ügyet – az 1094/2010/EU rendelet 19. cikkével összhangban – az EBFH elé utalja, akkor a Felügyelet
mint a csoportfelügyeletért felelős hatóság köteles a döntését elhalasztani és megvárni az EBFH által
– az 1094/2010/EU rendelet 19. cikk (3) bekezdése alapján – hozott határozatot, majd az EBFH határozatának
megfelelően köteles meghozni saját határozatát, amelyről tájékoztatja az érintett felügyeleti hatóságokat és
az EBFH-t. Ha a Felügyelet nem a csoportfelügyeletért felelős hatóság, hanem érintett felügyeleti hatóságként jár el,
úgy köteles elismerni az említett határozatot, és köteles teljesíteni az abban foglaltakat.
(5) Ha az EBFH – az 1094/2010/EU rendelet 41. cikk (2) és (3) bekezdésével, illetve 44. cikk (1) bekezdésének harmadik
albekezdésével összhangban – a javasolt határozatot elutasítja, a Felügyelet mint a csoportfelügyeletért felelős
hatóság hozza meg a végső döntést, amelyről tájékoztatja az érintett felügyeleti hatóságokat és az EBFH-t. Ha
a Felügyelet nem a csoportfelügyeletért felelős hatóság, hanem érintett felügyeleti hatóságnak minősül, úgy köteles
elismerni az említett határozatot, és köteles teljesíteni az abban foglaltakat. A három hónapos időtartam eltelte vagy
az együttes határozat meghozatala után az ügy már nem utalható az EBFH elé.
(6) Ha az érintett felügyeleti hatóságok megállapodtak a (3) bekezdésben említett közös határozatban, a Felügyelet
mint a leányvállalatot engedélyező felügyeleti hatóság köteles a kérelmező rendelkezésére bocsátani a határozatot.
(7) Ha a (3) bekezdésben meghatározott három hónapos időtartamon belül a felügyeleti hatóságok nem hoznak közös
határozatot, a Felügyelet mint a csoportfelügyeletért felelős hatóság saját maga határoz a kérelemről.
(8) Döntése során a Felügyelet mint a csoportfelügyeletért felelős hatóság megfelelően figyelembe veszi
a következőket:
a)
bármely álláspont vagy fenntartás, amelyet a többi érintett felügyeleti hatóság az alkalmazandó időtartam
során kifejezett;
b)
bármely fenntartás, amelyet a felügyeleti kollégiumon belüli többi érintett felügyeleti hatóság
az alkalmazandó időtartam során kifejezett.
(9) A (7) bekezdés szerinti határozat indokolásában ki kell térni a többi érintett felügyeleti hatóság fenntartásaitól való
bármely jelentős eltérés magyarázatára. A Felügyelet mint a csoportfelügyeletért felelős hatóság a kérelmező és
a többi érintett felügyeleti hatóság rendelkezésére bocsátja a határozat másolatát.
(10) Ha a Felügyelet nem a csoportfelügyeletért felelős hatóság, hanem érintett felügyeleti hatóságnak minősül, úgy
köteles magára nézve irányadónak elismerni a (7) bekezdés szerinti határozatot, és köteles teljesíteni az abban
foglaltakat.
(11) A Felügyelet e § szerinti jogaira és kötelezettségeire vonatkozó részletszabályokat a Bizottságnak a Szolvencia 2
irányelv 237. cikk (4) bekezdésében és a 241. cikk c) pontjában meghatározott tárgykörökben kiadott rendeletei
tartalmazzák.

9. Biztosító vagy viszontbiztosító leányvállalataival kapcsolatosan a szavatolótőke-szükséglet
meghatározása
17. §

(1) A leányvállalat a 11. §-ban foglaltak figyelembevételével, a (2)–(4) bekezdésben meghatározottak szerint számítja ki
szavatolótőke-szükségletét.
(2) Ha a Felügyelet nem a csoportfelügyeletért felelős hatóság, és a felügyelete alá tartozó, csoportbeli biztosító vagy
viszontbiztosító kockázati profilja jelentősen eltér a belső modell alapjául szolgáló feltevésektől, akkor
a)
többlettőke-követelményt írhat elő a leányvállalat biztosító vagy viszontbiztosító számára, amíg az nem
bizonyítja megnyugtatóan a Felügyelet számára, hogy nem indokolt a többlettőke-követelmény, vagy

82390

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2016. évi 205. szám

b)

(3)
(4)

(5)
(6)

(7)

(8)
(9)

(10)
(11)

a standard formula által való szavatolótőke-szükséglet meghatározását írhatja elő a leányvállalat biztosító
vagy viszontbiztosító számára.
A Felügyelet a (2) bekezdésben meghatározott határozatáról és annak indokairól írásban tájékoztatja
a csoportfelügyeletért felelős hatóságot, a többi érintett hatóságot és a leányvállalatot.
Ha a Felügyelet nem a csoportfelügyeletért felelős hatóság, és a felügyelete alá tartozó, csoportbeli biztosító vagy
viszontbiztosító kockázati profilja jelentősen eltér a standard formula alapjául szolgáló feltevésektől, akkor
a)
többlettőke-követelményt írhat elő a leányvállalat biztosító vagy viszontbiztosító számára, amíg az nem
bizonyítja megnyugtatóan a Felügyelet számára, hogy nem indokolt a többlettőke-követelmény, vagy
b)
a Felügyelet előírhatja a leányvállalat biztosító vagy viszontbiztosító számára, hogy helyettesítse az élet-,
nem-élet- és az egészségbiztosítási kockázati modul kiszámításakor alkalmazott paraméterek egy
részét a biztosítók és a viszontbiztosítók szavatoló tőkéjéről és biztosítástechnikai tartalékairól szóló
kormányrendeletben meghatározottak szerint.
A Felügyelet a (4) bekezdésben meghatározott határozatáról és annak indokairól írásban tájékoztatja
a csoportfelügyeletért felelős hatóságot, a többi érintett hatóságot és a leányvállalatot.
A felügyeleti kollégiumban, ha
a)
a Felügyelet az (1)–(5) bekezdés szerint járt el, vagy
b)
egy másik felügyeleti hatóság járt el az (1)–(5) bekezdéssel megegyező módon,
akkor a Felügyelet mindent megtesz annak érdekében, hogy a felügyeleti kollégiumban a felügyeleti hatóságok
megállapodjanak a Felügyelet a) pont szerinti vagy egy másik felügyeleti hatóság b) pont szerinti javaslatáról.
Ha a Felügyelet a csoportfelügyeletért felelős hatóság, és nem ért egyet a leányvállalat felügyeletéért felelős
felügyeleti hatóság javaslatával, akkor a Felügyelet ezen felügyeleti hatóság kezdeményezésére vagy saját
kezdeményezésre az ügyet egyeztetés céljából az EBFH elé terjeszti.
Ha a csoportfelügyeletért felelős hatóság és a leányvállalat felügyeletéért felelős felügyeleti hatóság nem ért egyet,
akkor a Felügyelet mint érintett felügyeleti hatóság is az EBFH elé terjesztheti az ügyet egyeztetés céljából.
A (7) és (8) bekezdés esetén az EBFH által a megkeresést követő egy hónapon belül hozott határozatával
összhangban kell a Felügyeletnek mint a leányvállalatért felelős felügyeleti hatóságnak a határozatát meghoznia.
Ha az EBFH egy hónapon belül nem hoz határozatot, akkor a Felügyelet mint a leányvállalatért felelős felügyeleti
hatóság meghozza a határozatát.
A Felügyelet mint a leányvállalatért felelős felügyeleti hatóság a részletes indokolást is tartalmazó határozatát közli
a többi érintett felügyeleti hatósággal, az EBFH-val és a leányvállalattal.
A Felügyelet e § szerinti jogaira és kötelezettségeire vonatkozó részletszabályokat a Bizottságnak a Szolvencia 2
irányelv 241. cikk c) pontjában meghatározott tárgykörben kiadott rendelete tartalmazza.

10. Biztosító vagy viszontbiztosító leányvállalataival kapcsolatosan a szavatoló tőke és a minimális
tőkeszükséglet nemteljesítése
18. §

(1) A szavatolótőke-szükséglet nemteljesítése esetén, a 17. §-ban foglaltak figyelembevételével a Felügyelet – ha
a leányvállalatot engedélyező felügyeleti hatóság – haladéktalanul továbbítja a leányvállalat által benyújtott
helyreállítási tervet a felügyeleti kollégium tagjai számára. A helyreállítási tervet annak érdekében készíti
a leányvállalat, hogy a szavatolótőke-szükséglet nemteljesítésének első észlelését követő hat hónapon belül
helyre lehessen állítani a szavatolótőke-szükséglet fedezéséhez figyelembe vehető szavatoló tőke szintjét, vagy
a szavatolótőke-szükséglet teljesítése céljából csökkenteni lehessen a kockázati profilt.
(2) A Felügyelet a felügyeleti kollégium tagjaként minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy
a szavatolótőke-szükséglet nemteljesítésének első észlelését követő négy hónapon belül megállapodás
szülessen a Felügyelet – mint a leányvállalatot engedélyező felügyeleti hatóság – javaslatáról a helyreállítási terv
vonatkozásában.
(3) A (2) bekezdés szerinti megállapodás hiányában a Felügyelet mint a leányvállalatot engedélyező felügyeleti hatóság
határoz a helyreállítási terv jóváhagyásáról, a felügyeleti kollégium többi érintett felügyeleti hatósága által kifejezett
bármely álláspont vagy fenntartás kellő figyelembevétele mellett.
(4) Ha nem a Felügyelet a leányvállalatot engedélyező felügyeleti hatóság, és a felügyeleti kollégium tagjai nem tudnak
megállapodni a helyreállítási terv tekintetében, akkor a Felügyelet véleményt ad az érintett felügyeleti hatóság
részére a helyreállítási terv tekintetében.
(5) Ha a Felügyelet mint a leányvállalatot engedélyező felügyeleti hatóság romló pénzügyi helyzetet észlel,
haladéktalanul értesíti a felügyeleti kollégiumot a javasolt meghozandó intézkedésekről. Szükséghelyzetek
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(12)
(13)
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kivételével a Felügyelet kezdeményezi, hogy az intézkedéseket a felügyeleti kollégiumon belül megvitassák.
Szükséghelyzet esetén a Felügyelet haladéktalanul köteles tájékoztatni a felügyeleti kollégiumot a megtett
intézkedésekről.
A Felügyelet a felügyeleti kollégium tagjaként – vélemény, javaslat adásával – minden tőle telhetőt megtesz annak
érdekében, hogy a közlés időpontjától számított egy hónapon belül megállapodás szülessen a felügyeleti hatóság
meghozandó intézkedésekről szóló javaslata tekintetében.
A (6) bekezdés szerinti megállapodás hiányában a Felügyelet mint a leányvállalatot engedélyező felügyeleti hatóság
határoz a javasolt intézkedések jóváhagyásáról, a felügyeleti kollégium többi érintett felügyeleti hatósága által
kifejezett bármely álláspont vagy fenntartás kellő figyelembevétele mellett.
A minimális tőkeszükséglet nemteljesítése esetén – a 32. §-ban foglaltak figyelembevételével – a Felügyelet mint
a leányvállalatot engedélyező felügyeleti hatóság haladéktalanul továbbítja a leányvállalat által benyújtott rövid
távú pénzügyi tervet a felügyeleti kollégium tagjai számára annak érdekében, hogy a minimális tőkeszükséglet
nemteljesítésének első észlelését követő három hónapon belül helyre lehessen állítani a minimális tőkeszükségletet
fedező figyelembe vehető szavatoló tőke szintjét, vagy a minimális tőkeszükséglet teljesítése céljából csökkenteni
lehessen a kockázati profilt. A felügyeleti kollégium tagjait tájékoztatja a Felügyelet a minimális tőkeszükséglet
végrehajtása érdekében a leányvállalat szintjén hozott valamennyi intézkedésről is.
Ha a Felügyelet mint leányvállalatot engedélyező felügyeleti hatóság nem ért egyet a csoportfelügyeletért
felelős hatósággal, vagy a Felügyelet mint a csoportfelügyeletért felelős hatóság nem ért egyet a leányvállalatot
engedélyező felügyeleti hatósággal
a)
a helyreállítási terv jóváhagyását – beleértve a helyreállításhoz rendelkezésre álló időszak
meghosszabbítását – illetően, a felügyeleti kollégiumnak a (2) bekezdéssel összefüggésben létrejött
megállapodáson alapuló határozata meghozatalára előírt négy hónapos időszak alatt, illetve
b)
a javasolt intézkedések elfogadását illetően a felügyeleti kollégiumnak a (6) bekezdéssel összefüggésben
létrejött megállapodáson alapuló határozata meghozatalára előírt egy hónapos időszak alatt,
az ügyet a Felügyelet – az 1094/2010/EU rendelet 19. cikkével összhangban – az EBFH elé utalhatja, és kérheti
a segítségét a megállapodás eléréséhez.
Az ügy nem utalható az EBFH elé, ha a következő körülmények egyike fennáll:
a)
a (2) és (6) bekezdés szerinti négy hónapos vagy egy hónapos időszak letelt;
b)
a kollégiumon belül megállapodás jön létre;
c)
az (5) bekezdésben említett szükséghelyzetek esetén.
A Felügyelet mint leányvállalatot engedélyező felügyeleti hatóság elhalasztja határozatának meghozatalát, és
megvárja az EBFH által – az 1094/2010/EU rendelet 19. cikke alapján – meghozott határozatot, majd az EBFH
határozatának megfelelően hozza meg saját határozatát. A határozatot teljes körű indokolással kell ellátni.
A határozatot a leányvállalatnak, az EBFH-nak és a felügyeleti kollégium tagjainak meg kell küldeni.
Amennyiben a Felügyelet érintett felügyeleti hatóságnak minősül, úgy köteles magára nézve elismerni
a (11) bekezdés szerinti határozatot, és köteles teljesíteni az abban foglaltakat.
A Felügyelet e § szerinti jogaira és kötelezettségeire vonatkozó részletszabályokat a Bizottságnak a Szolvencia 2
irányelv 241. cikk b) és c) pontjában meghatározott tárgykörökben kiadott rendeletei tartalmazzák.

11. Biztosító vagy viszontbiztosító leányvállalatai: egy leányvállalatra vonatkozó eltérések
megszűnése
19. §

(1) A 17. és 18. §-ban előírt szabályokat nem kell alkalmazni, amennyiben:
a)
a 15. § (1) bekezdés a) pontjában említett feltétel a továbbiakban nem teljesül;
b)
a 15. § (1) bekezdés b) pontjában említett feltétel a továbbiakban nem teljesül, és a csoport az előírt
időtartamon belül nem tesz újra eleget a feltételnek;
c)
a 15. § (1) bekezdés c) és d) pontjában említett feltételek a továbbiakban nem teljesülnek.
(2) Az (1) bekezdés a) pontjában említett esetben, ha a Felügyelet mint a csoportfelügyeletért felelős hatóság
a felügyeleti kollégiummal történt egyeztetést követően úgy határoz, hogy többé nem vonja be az általa végzett
csoportfelügyeletbe a leányvállalatot, erről azonnal tájékoztatja az érintett felügyeleti hatóságot és az anyavállalatot.
(3) A 15. § (1) bekezdés b)–d) pontjának alkalmazása során az anyavállalat felelős a feltételek folyamatos teljesülésének
biztosításáért. Nemteljesítés esetén haladéktalanul tájékoztatja a Felügyeletet mint a csoportfelügyeletért felelős
hatóságot és az érintett leányvállalat érintett felügyeleti hatóságát. Az anyavállalat tervet mutat be a teljesülés
megfelelő határidőn belüli visszaállításáról.
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(4) A (3) bekezdésben foglaltakkal összhangban, a Felügyelet mint a csoportfelügyeletért felelős hatóság évente
legalább egyszer hivatalból ellenőrzi, hogy továbbra is teljesülnek-e a 15. § (1) bekezdés b)–d) pontjában foglalt
feltételek. A Felügyelet mint a csoportfelügyeletért felelős hatóság ezt az ellenőrzést az érintett felügyeleti hatóság
kérésére is elvégzi, amennyiben annak jelentős kétségei vannak a feltételek folyamatos teljesülését illetően.
Amennyiben a Felügyelet nem mint a csoportfelügyeletért felelős hatóság, hanem mint érintett felügyeleti hatóság
jár el, úgy az e bekezdés szerinti kérést intézheti a csoportfelügyeletért felelős hatósághoz.
(5) Amennyiben az elvégzett ellenőrzés során a Felügyelet mint a csoportfelügyeletért felelős hatóság hiányosságot
tapasztal, kötelezi az anyavállalatot, hogy nyújtson be tervet a hiányosság kiküszöböléséről.
(6) Amennyiben a felügyeleti kollégiummal történt egyeztetést követően a Felügyelet mint a csoportfelügyeletért
felelős hatóság megállapítja, hogy a (3) vagy (5) bekezdésben említett terv nem elegendő, vagy nem hajtják végre
a megállapított határidőn belül, akkor megállapítja, hogy a 15. § (1) bekezdés b)–d) pontjában említett feltételek
többé nem teljesülnek, és erről haladéktalanul tájékoztatja az érintett felügyeleti hatóságot.
(7) A 17. és 18. §-ban előírt rendszer akkor alkalmazható újra, ha az anyavállalat erre irányuló új kérelmére a felügyeleti
kollégium ezt – a 16. §-ban meghatározott eljárással összhangban – engedélyezi.
(8) A Felügyelet e § szerinti jogaira és kötelezettségeire vonatkozó részletszabályokat a Bizottságnak a Szolvencia 2
irányelv 241. cikk c) pontjában meghatározott tárgykörben kiadott rendelete tartalmazza.

12. Biztosítói holdingtársaság és vegyes pénzügyi holdingtársaság leányvállalatai
20. §		
A 15–19. § megfelelően alkalmazandó azokra a biztosítókra és viszontbiztosítókra, amelyek biztosítói
holdingtársaság vagy vegyes pénzügyi holdingtársaság leányvállalatai.

13. Kockázatkoncentráció felügyelete
21. §

(1) A kockázatkoncentráció felügyeletét csoportszinten az e §-ban, valamint a 23–36. §-ban foglaltakkal összhangban
kell gyakorolni.
(2) A biztosító, viszontbiztosító, biztosítói holdingtársaság vagy vegyes pénzügyi holdingtársaság – a Bizottságnak
a Szolvencia 2 irányelv 244. cikk (6) bekezdésében meghatározott tárgykörben kiadott végrehajtástechnikai
standardjában foglaltakkal összhangban – rendszeresen, évente legalább egyszer jelentést tesz a Felügyelet mint
a csoportfelügyeletért felelős hatóság részére bármely jelentős csoportszintű kockázatkoncentrációról, azon esetek
kivételével, amelyekre a 3. § (2) bekezdését kell alkalmazni.
(3) A szükséges információt a csoport élén álló biztosító vagy viszontbiztosító, vagy ha nem biztosító vagy
viszontbiztosító áll a csoport élén, akkor a biztosítói holdingtársaság vagy a vegyes pénzügyi holdingtársaság vagy
a Felügyelet mint a csoportfelügyeletért felelős hatóság által – a többi érintett felügyeleti hatósággal és a csoporttal
folytatott egyeztetést követően – kijelölt csoporton belüli biztosító vagy viszontbiztosító köteles benyújtani
a Felügyelethez mint a csoportfelügyeletért felelős hatósághoz.
(4) Az (1) bekezdés szerinti kockázatkoncentráció felülvizsgálata a Felügyelet mint a csoportfelügyeletért felelős
hatóság feladatkörébe tartozik.
(5) A Felügyelet mint a csoportfelügyeletért felelős hatóság – a többi érintett felügyeleti hatósággal és a csoporttal
folytatott egyeztetést követően, a Bizottságnak a Szolvencia 2 irányelv 244. cikk (4) és (5) bekezdésében
meghatározott tárgykörökben kiadott rendeleteiben foglaltakkal összhangban – megállapítja azon
kockázattípusokat, amelyeket az adott csoporton belül a biztosítóknak vagy a viszontbiztosítóknak jelenteniük kell.
(6) A Felügyelet mint a csoportfelügyeletért felelős hatóság és a többi érintett felügyeleti hatóság a kockázattípusok
meghatározásakor vagy véleményezésekor figyelembe veszi az adott csoport jellemzőit és a csoport
kockázatkezelési struktúráját is.
(7) A jelentendő jelentős kockázatkoncentráció meghatározása érdekében a Felügyelet mint a csoportfelügyeletért
felelős hatóság – a többi érintett felügyeleti hatósággal és a csoporttal folytatott egyeztetést követően –
a szavatolótőke-szükségleten, a biztosítástechnikai tartalékokon vagy mindkettőn alapuló megfelelő
küszöbértékeket ír elő. A kockázatkoncentrációk felülvizsgálatakor a Felügyelet mint a csoportfelügyeletért
felelős hatóság különös figyelmet fordít a negatív jelenségek csoporton belüli átterjedéséből eredő lehetséges
kockázatokra, valamint az érdekütközés kockázatára és a kockázatok szintjére vagy volumenére.
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14. Csoporton belüli ügyletek felügyelete
22. §

(1) A csoporton belüli ügyletek felügyeletét a (2)–(4) bekezdéssel, valamint a 23–36. §-sal összhangban kell gyakorolni.
(2) A biztosító, viszontbiztosító, biztosítói holdingtársaság vagy vegyes pénzügyi holdingtársaság – a Bizottságnak
a Szolvencia 2 irányelv 245. cikk (6) bekezdésében meghatározott tárgykörben kiadott végrehajtástechnikai
standardjában foglaltakkal összhangban – rendszeresen, évente legalább egyszer jelentést köteles tenni
a Felügyelet mint a csoportfelügyeletért felelős hatóság részére a csoportba tartozó biztosítók vagy
viszontbiztosítók minden jelentős csoporton belüli ügyletéről, ideértve az olyan természetes személlyel folytatott
ügyleteket is, aki szoros kapcsolatban áll egy csoporton belüli vállalkozással, azon esetek kivételével, amelyekre
a 3. § (2) bekezdését kell alkalmazni. A különösen jelentős csoporton belüli ügyleteket haladéktalanul jelenteni kell
a Felügyelet mint a csoportfelügyeletért felelős hatóság részére.
(3) A szükséges információt a csoport élén álló biztosító vagy viszontbiztosító, vagy ha nem biztosító vagy
viszontbiztosító áll a csoport élén, akkor a biztosítói holdingtársaság vagy a vegyes pénzügyi holdingtársaság vagy
a Felügyelet mint a csoportfelügyeletért felelős hatóság által – a többi érintett felügyeleti hatósággal és a csoporttal
folytatott egyeztetést követően – kijelölt csoporton belüli biztosító vagy viszontbiztosító nyújtja be a Felügyelethez
mint a csoportfelügyeletért felelős hatósághoz.
(4) A csoporton belüli ügyletek a Felügyelet mint a csoportfelügyeletért felelős hatóság általi felügyeleti felülvizsgálat
hatálya alá tartoznak.
(5) A Felügyelet mint a csoportfelügyeletért felelős hatóság – a többi érintett felügyeleti hatósággal és a csoporttal
folytatott egyeztetést követően, a Bizottságnak a Szolvencia 2 irányelv 245. cikk (4) és (5) bekezdésében
meghatározott tárgykörökben kiadott rendeleteiben foglaltakkal összhangban – megállapítja azon csoporton
belüli ügyletek típusát, amelyeket egy adott csoporton belüli biztosítóknak vagy viszontbiztosítóknak minden
körülmények között jelenteniük kell. A 21. § (5)–(7) bekezdése megfelelően alkalmazandó.

15. Az irányítási rendszer felügyelete
23. §

(1) A Bit. 76–92. §-ában meghatározott követelmények csoportszinten megfelelően alkalmazandók. A kockázatkezelési
és belső ellenőrzési rendszereket, valamint a jelentéstételi eljárásokat következetesen kell végrehajtani minden
olyan csoportfelügyelet hatálya alá tartozó biztosítóban vagy viszontbiztosítóban, amely részesedési viszonnyal
rendelkezik legalább egy biztosítóban, viszontbiztosítóban, harmadik országbeli biztosítóban vagy harmadik
országbeli viszontbiztosítóban, vagy amelynek anyavállalata az Európai Unión belül központi irodával rendelkező
biztosítói holdingtársaság vagy vegyes pénzügyi holdingtársaság, annak érdekében, hogy az említett rendszereket
és jelentéstételi eljárásokat csoportszinten ellenőrizni lehessen.
(2) Az (1) bekezdés sérelme nélkül a csoport belső ellenőrzési mechanizmusainak legalább a következőket kell
tartalmazniuk:
a)
megfelelő mechanizmusok a csoportszintű szavatolótőke-megfelelés tekintetében annak érdekében,
hogy minden jelentős kockázatot azonosítsanak és mérjenek, és hogy a figyelembe vehető szavatoló tőkét
megfelelően hozzárendeljék a kockázatokhoz;
b)
megbízható jelentéstételi és számviteli eljárások a csoporton belüli ügyletek és a kockázatok
koncentrációjának figyelemmel kísérésére és kezelésére.
(3) Az (1) és (2) bekezdésben említett rendszerek és jelentéstételi eljárások a 24–36. §-ban meghatározott szabályokkal
összhangban a Felügyelet mint a csoportfelügyeletért felelős hatóság által végzett felügyeleti felülvizsgálat hatálya
alá tartoznak.
(4) A részesedő biztosító vagy viszontbiztosító, a biztosítói holdingtársaság vagy a vegyes pénzügyi holdingtársaság
a Bit. 89. §-ában előírt értékelést a csoport szintjén köteles elvégezni. A csoportszinten végzett saját kockázatés szavatolótőke-megfelelési értékelést a Felügyelet, mint a csoportfelügyeletért felelős hatóság felügyeleti
felülvizsgálatnak veti alá a 17–36. §-ban foglaltakkal összhangban.
(5) Ha csoportszinten a szavatolótőke-megfelelés kiszámítása a 10. § szerinti 1. módszer szerint történik, a részesedő
biztosító vagy viszontbiztosító, a biztosítói holdingtársaság vagy a vegyes pénzügyi holdingtársaság köteles
egyértelműen feltüntetni a különbséget a csoport összes kapcsolt biztosítója vagy viszontbiztosítója szavatolótőkeszükségletének összege és a konszolidált csoportszintű szavatolótőke-szükséglet között.
(6) A részesedő biztosító vagy viszontbiztosító, a biztosítói holdingtársaság vagy a vegyes pénzügyi holdingtársaság
– a Felügyelet mint a csoportfelügyeletért felelős hatóság engedélyével – a Bit. 89. §-ában foglaltaknak megfelelően
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előírt értékeléseket egyszerre végezheti el csoportszinten és a csoport bármely leányvállalatának szintjén, és
egyetlen dokumentumban össze is foglalhatja az értékelést.
(7) A (6) bekezdés szerinti engedély megadását megelőzően a Felügyelet mint a csoportfelügyeletért felelős hatóság
konzultál a felügyeleti kollégium tagjaival, és érdemben figyelembe veszi álláspontjaikat és fenntartásaikat.
(8) Ha a csoport él a (6) bekezdésben foglalt lehetőséggel, a dokumentumot egyidejűleg megküldi minden érintett
felügyeleti hatóságnak. E lehetőség kihasználása nem mentesíti az érintett leányvállalatokat a Bit. 89. §-ában foglalt
követelmények teljesítésére irányuló kötelezettségük alól.

16. A csoportfelügyeletért felelős hatóság
24. §

(1) A Felügyelet mint érintett felügyeleti hatóság – évente legfeljebb egyszer – kérheti annak a csoporton belüli
megvitatását (a továbbiakban: tanácskozási kérelem), hogy a csoportfelügyeletért felelős hatóság kijelölésének
kritériumai megfelelők-e.
(2) A Felügyelet, amennyiben érintett felügyeleti hatóság, köteles mindent megtenni annak érdekében, hogy
a csoportfelügyeletért felelős hatóság kiválasztásáról, a tanácskozási kérelem előterjesztésétől számított három
hónapon belül – a többi érintett felügyeleti hatósággal – közös határozatot hozzon. A határozat meghozatala előtt
az érintett felügyeleti hatóságok véleménynyilvánítási lehetőséget adnak a csoportnak. Ha a Felügyelet a kijelölt
csoportfelügyeletért felelős hatóság, köteles a csoport elé terjeszteni az indokolással ellátott, közös határozatot.
(3) Ha a (2) bekezdés szerinti három hónapos időszak alatt a Felügyelet mint érintett felügyeleti hatóság az ügyet
– az 1094/2010/EU rendelet 19. cikk (1)–(3) és (6) bekezdésével összhangban – az EBFH elé utalta, akkor az érintett
felügyeleti hatóságok elhalasztják közös döntésüket, és megvárják az EBFH által – az 1094/2010/EU rendelet 19. cikk
(3) bekezdése alapján – hozott határozatot, majd az EBFH határozatának megfelelően hozzák meg saját közös
határozatukat. A Felügyelet mint érintett felügyeleti hatóság köteles elismerni az említett közös határozatot, és
teljesíteni az abban foglaltakat. A három hónapos időtartam eltelte vagy a közös határozat meghozatala után az ügy
már nem utalható az EBFH elé. Amennyiben a Felügyelet a kijelölt csoportfelügyeletért felelős hatóság, köteles
a csoport, az EBFH és a felügyeleti kollégium elé terjeszteni a teljes körű indokolással ellátott, közös határozatot.

17. A csoportfelügyeletért felelős hatóság és a többi felügyeleti hatóság jogai és kötelezettségei.
A felügyeleti kollégium
25. §

(1) A Felügyelet mint a csoportfelügyeletért felelős hatóság csoportfelügyelettel kapcsolatos jogai és kötelezettségei
a következők:
a)
releváns információk gyűjtésének és terjesztésének összehangolása rendes körülmények között és
szükséghelyzetben is, beleértve mindazon információk terjesztését, amelyekre a felügyeleti hatóságnak
a felügyeleti feladatok elvégzéséhez szüksége van;
b)
felügyeleti felülvizsgálat és a csoport pénzügyi helyzetének értékelése;
c)
annak értékelése, hogy a csoport megfelel-e a szavatolótőke-megfelelésre, a kockázatkoncentrációra és
a csoporton belüli ügyletekre vonatkozó szabályoknak a 6–22. §-ban meghatározottak szerint;
d)
a csoport irányítási rendszerének az értékelése a 23. §-ban meghatározottak szerint, valamint annak
értékelése, hogy a részesedéssel rendelkező vállalkozás igazgatási, irányító vagy felügyelő testületének
tagjaira vonatkozóan teljesül-e a szakmai alkalmasság és üzleti megbízhatóság követelménye;
e)
a felügyeleti tevékenységek tervezése és koordinációja rendszeres, évente legalább egyszer megtartott
értekezletek útján vagy más megfelelő módon, rendes körülmények között és szükséghelyzetekben is,
az érintett felügyeleti hatóságokkal együttműködve, és figyelembe véve a csoport részét képező összes
vállalkozás üzleti tevékenységében rejlő kockázatok jellegét, nagyságrendjét és összetettségét;
f)
az e kormányrendelet, valamint a Bizottságnak a Szolvencia 2 irányelv 248. cikk (6) és (7) bekezdésében
meghatározott tárgykörökben kiadott rendeletei által a csoportfelügyeletért felelős hatóságra ruházott
vagy az e kormányrendelet, valamint a Bizottságnak a Szolvencia 2 irányelv 248. cikk (6) és (7) bekezdésében
meghatározott tárgykörökben kiadott rendeletei alkalmazásából eredő egyéb feladatok, intézkedések
elvégzése és döntések meghozatala, különösen a csoportszintű belső modellek jóváhagyási eljárásának
vezetése a 11. és 13. §-ban meghatározottak szerint, és a rendszer alkalmazása engedélyezési eljárásának
vezetése a 16–19. §-ban meghatározottak szerint.
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(2) A csoportfelügyelet (1) bekezdésben említett feladatai végrehajtásának megkönnyítése érdekében a Felügyelet
mint a csoportfelügyeletért felelős hatóság elnökletével – a Felügyelet által kidolgozott írásbeli megállapodás
alapján – létre kell hozni a felügyeleti kollégiumot.
(3) Ha a Felügyelet mint a csoportfelügyeletért felelős hatóság elmulasztja az (1) bekezdésben említett feladatok
végrehajtását, vagy a felügyeleti kollégium tagjai nem működnek együtt a csoportfelügyeletért felelős hatósággal
az e § szerinti feladatok végrehajtásához szükséges mértékben, az ügyet a Felügyelet az EBFH elé utalhatja, és
kérheti a segítségét a megállapodás eléréséhez az 1094/2010/EU rendelet 19. cikkével összhangban.
(4) Az e kormányrendeletben, valamint a Bizottságnak a Szolvencia 2 irányelv 248. cikk (6) és (7) bekezdésében
meghatározott tárgykörökben kiadott rendeleteiben foglaltak sérelme nélkül, a kollégiumok létrehozása
és működése a csoportfelügyeletért felelős hatóság és a többi érintett felügyeleti hatóság által megkötött
koordinációs megállapodásokon alapul.
(5) Amennyiben az álláspontok eltérnek a koordinációs megállapodásokkal kapcsolatban, a Felügyelet, amennyiben
a felügyeleti kollégium tagja, az EBFH elé utalhatja az ügyet, és az 1094/2010/EU rendelet 19. cikkével összhangban
kérheti a segítségét a megállapodás eléréséhez. A Felügyelet mint a csoportfelügyeletért felelős hatóság az EBFH
határozatának megfelelően köteles meghozni a határozatát, amit továbbítani köteles az EBFH-nak és a többi érintett
felügyeleti hatóságnak.
(6) A Bizottságnak a Szolvencia 2 irányelv 248. cikk (6) és (7) bekezdésében meghatározott tárgykörökben kiadott
rendeleteiben foglaltak sérelme nélkül, a (4) bekezdés szerinti koordinációs megállapodások meghatározzák
az alábbiakra vonatkozó eljárásokat:
a)
a 11., 12. és 24. §-ban foglaltakkal összhangban, az érintett felügyeleti hatóságok közötti döntéshozatali
folyamat;
b)
az (5) bekezdésben és az 5. § (4) bekezdésében említett egyeztetés.
(7) A csoportfelügyeletért felelős hatóságra és a többi felügyeleti hatóságra ruházott jogok és kötelezettségek sérelme
nélkül a koordinációs megállapodások további feladatokat bízhatnak a csoportfelügyeletért felelős hatóságra,
a többi felügyeleti hatóságra vagy az EBFH-ra, amennyiben ez a csoport hatékonyabb felügyeletét eredményezi,
és – saját feladataik tekintetében – nem akadályozza a felügyeleti kollégium tagjai által végzett felügyeleti
tevékenységeket.
(8) A koordinációs megállapodások ezen kívül meghatározhatják az alábbi eljárásokat:
a)
a különösen az 1–4. §, a 6. §, a 7. §, a 9. §, a 21–23. §, a 27. §, a 28. §, a 37. § és a 39. §-ban meghatározott,
az érintett felügyeleti hatóságok közötti egyeztetés;
b)
az egyéb felügyeleti hatóságokkal való együttműködés.
(9) A Felügyelet mint a csoportfelügyeletért felelős hatóság a kollégiumok munkájára és az EBFH által lefolytatott
felülvizsgálatok tekintetében tapasztalt bármely releváns nehézségre vonatkozó információt köteles átadni
az EBFH-nak.
(10) A csoportfelügyelet e § szerinti koordinációját a Bizottságnak a Szolvencia 2 irányelv 248. cikk (6) és
(7) bekezdésében meghatározott tárgykörökben kiadott rendeleteiben foglaltakkal összhangban kell gyakorolni.

18. A felügyeleti hatóságok közötti együttműködés és információcsere
26. §

(1) A Felügyelet mint a csoporton belüli egyes biztosítók vagy viszontbiztosítók felügyeletéért felelős hatóság vagy
csoportfelügyeletért felelős hatóság szorosan együttműködik a többi érintett felügyeleti hatósággal, különösen
olyan esetekben, amikor valamely biztosító vagy viszontbiztosító pénzügyi nehézségbe kerül.
(2) A Felügyelet mint érintett felügyeleti hatóság vagy csoportfelügyeletért felelős hatóság haladéktalanul – külön
ez irányú megkeresés nélkül is – közöl minden releváns – a Bizottságnak a Szolvencia 2 irányelv 249. cikk
(3) és (4) bekezdésében meghatározott tárgykörökben kiadott szabályozástechnikai és végrehajtástechnikai
standardjában meghatározott – információt a többi érintett felügyeleti hatósággal. Ezen információk közé tartoznak
különösen a csoport és a felügyeleti hatóságok intézkedéseire vonatkozó információk, valamint a csoport által
szolgáltatott információk.
(3) A Felügyelet mint a csoportfelügyeletért felelős hatóság az érintett felügyeleti hatóságok és az EBFH rendelkezésére
bocsátja a csoport jogi struktúrájára, a csoport irányítására és szervezeti felépítésére vonatkozó információkat.
(4) Ha valamely felügyeleti hatóság releváns információt nem közölt, vagy az együttműködés – különösen a releváns
információk cseréje – iránti kérést elutasította, vagy két héten belül nem teljesítette, a Felügyelet az EBFH elé
utalhatja az ügyet.
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(5) A Felügyelet mint érintett felügyeleti hatóság vagy csoportfelügyeletért felelős hatóság köteles haladéktalanul
megbeszélésre hívni a csoportfelügyeletben érintett valamennyi felügyeleti hatóságot, ha az alábbi körülmények
valamelyikének fennállását észleli:
a)
tudomást szerez arról, hogy egy biztosító vagy viszontbiztosító súlyosan megsértette a szavatolótőkeszükségletre vonatkozó előírásokat, vagy megsértette a minimális tőkeszükséglettel kapcsolatos előírásokat;
b)
tudomást szerez a konszolidált adatokon alapuló csoportszintű szavatolótőke-szükségletre vagy
az összesített csoportszintű szavatolótőke-szükségletre vonatkozó előírások súlyos megsértéséről, attól
függően, hogy melyik szavatolótőke-szükségleti számítási módszert alkalmazták; vagy
c)
egyéb rendkívüli körülmények állnak vagy álltak fenn.
(6) A Felügyelet mint érintett felügyeleti hatóság vagy csoportfelügyeletért felelős hatóság az (5) bekezdésben
foglaltakon túl akkor is megbeszélésre hívhatja a csoportfelügyeletben érintett valamennyi felügyeleti hatóságot, ha
ennek szükségét látja.

19. A felügyeleti hatóságok közötti egyeztetés
27. §

(1) A 25. §-ban foglaltak figyelembevételével a Felügyelet a többi érintett felügyeleti hatóság felügyeleti feladatai
szempontjából fontos határozat meghozatala előtt – a felügyeleti kollégium keretében – konzultál a többi, érintett
felügyeleti hatósággal, a következőkkel kapcsolatban:
a)
a csoporton belüli biztosítók vagy viszontbiztosítók tulajdonosi szerkezetében, szervezeti vagy irányítási
struktúrájában bekövetkező változások, amelyekhez a felügyeleti hatóságok jóváhagyása vagy engedélye
szükséges;
b)
a Bit. 309. § (2) bekezdésében és 310. § (1) és (2) bekezdésében előírt helyreállításhoz rendelkezésre álló
időszak meghosszabbítására vonatkozó határozat;
c)
a felügyeleti hatóságok által meghozott jelentős szankciók vagy kivételes intézkedések, többek közt
a szavatolótőke-szükségleten felül többlettőke-követelmény előírása és a szavatolótőke-szükséglet
számításához belső modell használatát korlátozó előírás.
(2) Az (1) bekezdés b) és c) pontja alkalmazásában a Felügyelet köteles konzultálni a csoportfelügyeletért felelős
hatósággal. Ezenkívül, ha egy határozat más felügyeleti hatóságtól kapott információn alapul, annak meghozatala
előtt az érintett felügyeleti hatóságok kötelesek egymással is konzultálni.
(3) A 25. §-ban foglaltak figyelembevételével a Felügyelet az egyeztetés elhagyása mellett dönthet sürgős esetben,
vagy ha az egyeztetés veszélyeztetné a határozat végrehajtását. Ebben az esetben a Felügyelet haladéktalanul
köteles tájékoztatni a többi érintett felügyeleti hatóságot.

20. A csoportfelügyeletért felelős hatóságtól származó információkérés a többi felügyeleti hatóság
felé
28. §

(1) A Felügyelet mint a csoportfelügyeletért felelős hatóság megkeresheti egy másik tagállam – amelyben valamely
anyavállalat központi irodája van – felügyeleti hatóságait, hogy az anyavállalattól kérjenek ki és továbbítsanak
számára minden olyan információt, amely szükséges lehet a 25. §-ban meghatározott koordinációs jogai
gyakorlásához és kötelezettségei teljesítéséhez.
(2) Ha a Felügyeletnek mint a csoportfelügyeletért felelős hatóságnak olyan – 31. § (2)–(5) bekezdése szerinti –
információra van szüksége, amely egy másik felügyeleti hatóság rendelkezésére áll, úgy köteles ettől a hatóságtól
kérni az információ rendelkezésre bocsátását.

21. Együttműködés a hitelintézetek és a befektetési vállalkozások felügyeletéért felelős hatóságokkal
29. §		
Ha egy biztosító vagy viszontbiztosító és a Hpt.-ben meghatározott hitelintézet vagy a befektetési vállalkozásokról
és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi
CXXXVIII. törvényben meghatározott befektetési vállalkozás, vagy mindkettő közvetlenül vagy közvetetten kapcsolt
vállalkozás, vagy közös részesedő vállalkozással rendelkeznek, a Felügyelet mint érintett felügyeleti hatóság a többi
vállalkozás felügyeletéért felelős hatósággal együttműködik.
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22. Szakmai titoktartás és az információk bizalmas kezelése
30. §		
A csoportfelügyelet keretében kapott információra és a felügyeleti hatóságok közötti, valamint a felügyeleti
hatóságok és más hatóságok közti információcserére a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény
57. § (1), (2) és (6) bekezdésének, valamint 163. § (1) és (2) bekezdésének a rendelkezéseit kell alkalmazni.

23. Az információhoz való hozzáférés
31. §

(1) A csoportfelügyelet hatálya alá tartozó természetes és jogi személyek, valamint kapcsolt vállalkozásaik és részesedő
vállalkozásaik minden olyan információt kötelesek eljuttatni egymáshoz, amely a csoportfelügyelet szempontjából
szükséges lehet.
(2) A Felügyelet mint a csoportfelügyeletért felelős hatóság – az érintett vállalkozás jellegétől függetlenül – a felügyelet
céljából minden szükséges információhoz hozzáférhet.
(3) A Felügyelet mint a csoportfelügyeletért felelős hatóság csoportszinten könnyíthet az évesnél gyakoribb rendszeres
felügyeleti jelentéstételi kötelezettségen, amennyiben e könnyítés valamennyi csoporton belüli biztosítóra
vagy viszontbiztosítóra kiterjed, figyelembe véve a csoport üzleti tevékenységében rejlő kockázatok jellegét,
nagyságrendjét és összetettségét.
(4) A Felügyelet mint a csoportfelügyeletért felelős hatóság csoportszinten mentesíthet a tételes jelentések készítése
alól, ha a mentesítés valamennyi csoporton belüli biztosítóra vagy viszontbiztosítóra kiterjed, figyelembe véve
a csoport üzleti tevékenységében rejlő kockázatok jellegét, nagyságrendjét és összetettségét, valamint a pénzügyi
stabilitásra vonatkozó célt.
(5) A Felügyelet mint érintett felügyeleti hatóság a szükséges információ megszerzése érdekében csak akkor fordulhat
közvetlenül a csoporton belüli vállalkozásokhoz, ha ezt az információt a csoportfelügyelet alá tartozó biztosítótól
vagy viszontbiztosítótól – kérése ellenére – a megszabott határidőn belül nem kapta meg.

24. Az információ ellenőrzése
32. §

(1) A Felügyelet Magyarország területén elvégzi a 31. § szerinti információ helyszíni ellenőrzését a következő
vállalkozások telephelyein:
a)
a csoportfelügyelet alá tartozó biztosító vagy viszontbiztosító;
b)
a csoportfelügyelet alá tartozó biztosító vagy viszontbiztosító kapcsolt vállalkozásai;
c)
a csoportfelügyelet alá tartozó biztosító vagy viszontbiztosító anyavállalatai;
d)
a csoportfelügyelet alá tartozó biztosító vagy viszontbiztosító anyavállalatának kapcsolt vállalkozásai.
(2) Ha a Felügyelet – egyedi esetben – egy csoport részét képező, másik tagállamban található vállalkozást
– függetlenül attól, hogy az szabályozott vagy nem – érintő információt kíván ellenőrizni, akkor a másik tagállam
felügyeleti hatóságát kell felkérnie az ellenőrzés elvégzésére.
(3) Amennyiben a Felügyeletet keresik meg a (2) bekezdésben foglaltak szerint, akkor a Felügyelet vagy közvetlenül
maga végzi el az ellenőrzést, vagy engedélyezi – a titoktartási szabályok betartása és betartatása mellett – külső
szakértő felkérésével vagy magának a kérelmező hatóságnak, hogy azt elvégezze. A Felügyelet köteles írásban
tájékoztatni a csoportfelügyeletért felelős hatóságot a hozott intézkedéséről. Az ellenőrzést kérő felügyeleti hatóság
részt vehet az ellenőrzésben, amennyiben nem közvetlenül maga végzi az ellenőrzést.
(4) Ha a Felügyelet (2) bekezdés szerinti kérelmét a megkeresett felügyeleti hatóság két héten belül nem teljesíti,
vagy ha a Felügyelet számára lehetetlenné teszik a (3) bekezdés szerinti részvételhez való jogának gyakorlását,
a Felügyelet az EBFH-hoz utalhatja az ügyet, és az 1094/2010/EU rendelet 19. cikkével összhangban kérheti
a segítségét a megállapodás eléréséhez.

25. A fizetőképességről és a pénzügyi helyzetről szóló jelentés
33. §

(1) A részesedő biztosító, viszontbiztosító, valamint a biztosítói holdingtársaság és a vegyes pénzügyi holdingtársaság
– a Bit. 108. §-ában foglaltak értelemszerű alkalmazásával – évente csoportszintű jelentést köteles közzétenni
a csoport fizetőképességéről és pénzügyi helyzetéről.
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(2) A részesedő biztosító, viszontbiztosító, valamint a biztosítói holdingtársaság és a vegyes pénzügyi holdingtársaság
– a Felügyelet mint a csoportfelügyeletért felelős hatóság engedélyével – egy összefoglalt, a fizetőképességről és
a pénzügyi helyzetről szóló jelentést is közzétehet, amely a következőket tartalmazza:
a)
az (1) bekezdéssel összhangban közzéteendő csoportszintű információ;
b)
a csoporton belüli bármely leányvállalatra vonatkozó, külön-külön azonosítható és a Bit. 108. §-ában
foglaltakkal összhangban közzéteendő információ.
(3) A Felügyelet mint a csoportfelügyeletért felelős hatóság az engedély megadását megelőzően konzultál a felügyeleti
kollégium tagjaival, és véleményüket figyelembe veszi.
(4) Ha a (2) bekezdésben említett jelentés nem tartalmaz olyan információt, amelynek rendelkezésre bocsátását
a csoporton belüli leányvállalatot engedélyező felügyeleti hatóság megköveteli az összehasonlítható
vállalkozásoktól, és amennyiben a mulasztás jelentős, a Felügyelet mint érintett felügyeleti hatóság kötelezheti
az érintett leányvállalatot a szükséges kiegészítő információ közzétételére.

26. Csoportszerkezet
34. §		
A biztosítók, viszontbiztosítók, biztosítói holdingtársaságok és vegyes pénzügyi holdingtársaságok a csoport
szintjén évente kötelesek közzétenni a csoport jogi, valamint irányítási és szervezeti felépítését, ideértve
a csoporthoz tartozó valamennyi leányvállalat leírását, valamint a csoporthoz tartozó vállalatokkal és a fontosabb
fiókvállalatokkal kapcsolatos tájékoztatást is.

27. Biztosítói holdingtársaságok és vegyes pénzügyi holdingtársaságok ügyviteli, ügyvezető vagy
felügyelő testülete
35. §		
A biztosítói holdingtársaság vagy vegyes pénzügyi holdingtársaság ügyviteli, ügyvezető és felügyelő testületi
tagjainak a feladataik elvégzésére szakmailag alkalmasnak és üzletileg megbízhatónak kell lenniük.

28. Végrehajtási intézkedések
36. §

(1) Ha a csoporthoz tartozó biztosítók vagy viszontbiztosítók nem teljesítik az 5–23. §-ban foglalt követelményeket,
vagy ha teljesítik azokat, de a szavatolótőke-megfelelés teljesülése mégsem biztosított, vagy ha a csoporton belüli
ügyletek vagy a kockázatkoncentrációk fenyegetik a biztosítók vagy viszontbiztosítók pénzügyi helyzetét, a helyzet
mihamarabbi rendezése érdekében:
a)
a biztosítói holdingtársaság vagy a vegyes pénzügyi holdingtársaság tekintetében a csoportfelügyeletért
felelős hatóság;
b)
a biztosítók és viszontbiztosítók tekintetében a felügyeleti hatóságok
hozzák meg a szükséges intézkedéseket.
(2) Ha az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott esetben a Felügyelet mint a csoportfelügyeletért felelős hatóság
nem egyike azon tagállami felügyeleti hatóságoknak, amelyben a biztosítói holdingtársaság vagy vegyes
pénzügyi holdingtársaság központi irodája van, akkor köteles tájékoztatni az említett felügyeleti hatóságokat
a megállapításairól, hogy azok meghozhassák a szükséges intézkedéseket.
(3) Ha az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott esetben a Felügyelet mint a csoportfelügyeletért felelős hatóság
nem egyike azon tagállami felügyeleti hatóságoknak, amelyben a biztosító vagy viszontbiztosító központi irodája
van, akkor köteles tájékoztatni az említett felügyeleti hatóságokat a megállapításairól, hogy azok meghozhassák
a szükséges intézkedéseket.
(4) A Felügyelet mint csoportfelügyeletért felelős hatóság, figyelembe véve a csoport részét képező valamennyi
vállalkozás üzleti tevékenysége kockázatainak jellegét, nagyságrendjét és összetettségét, meghozza a Bit.
291. §-a szerinti szükséges intézkedéseket a biztosítói holdingtársaságok és vegyes pénzügyi holdingtársaságok
tekintetében. A Felügyelet, amennyiben érintett felügyeleti hatóságként jár el, a csoportfelügyeletért felelős
hatósággal összehangolja intézkedéseit.
(5) A Felügyelet szorosan együttműködik a többi érintett felügyeleti hatósággal az ilyen intézkedések
eredményességének biztosítása érdekében, különösen, ha a biztosítói holdingtársaság vagy a vegyes pénzügyi
holdingtársaság ügyvezetése nem a központi irodájával megegyező tagállamban található.
(6) A Felügyelet az e §-ban foglalt jogait és kötelezettségeit a Bizottságnak a Szolvencia 2 irányelv 258. cikk
(3) bekezdésében meghatározott tárgykörben kiadott rendeletében foglaltakkal összhangban gyakorolja.
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29. Az Európai Unión kívül székhellyel rendelkező anyavállalatok: az egyenértékűség vizsgálata
37. §

(1) A Felügyelet mint érintett felügyeleti hatóság ellenőrzi, hogy azon biztosítók vagy viszontbiztosítók, amelyeknek
anyavállalata harmadik országban rendelkezik központi irodával, olyan harmadik országbeli felügyeleti hatóság
általi felügyelet alá tartoznak-e, amely egyenértékű azon biztosítók vagy viszontbiztosítók csoportfelügyeletét
illetően az e kormányrendeletben előírt felügyelettel, amelyek részesedési viszonnyal rendelkeznek legalább egy
biztosítóban, viszontbiztosítóban, harmadik országbeli biztosítóban vagy harmadik országbeli viszontbiztosítóban,
vagy amelyeknek anyavállalata az Európai Unión belül központi irodával rendelkező biztosítói holdingtársaság vagy
vegyes pénzügyi holdingtársaság.
(2) Ha a Bizottság nem határozott valamely ország prudenciális rendszere egyenértékűségéről vagy ideiglenes
egyenértékűségéről, az ellenőrzést – az anyavállalat vagy az Európai Unióban engedélyezett bármely biztosító
vagy viszontbiztosító kezdeményezésére vagy hivatalból – a Felügyeletnek mint a csoportfelügyeletért felelős
hatóságnak kell elvégeznie (a továbbiakban: eljáró csoportfelügyeletért felelős hatóság).
(3) A (2) bekezdés szerinti ellenőrzés lefolytatása során a Felügyelet mint eljáró csoportfelügyeletért felelős hatóság
– mielőtt határozna az egyenértékűségről – az EBFH-val való együttműködés mellett konzultál a többi érintett
felügyeleti hatósággal. Az egyenértékűségről hozott határozatot a Bizottságnak a Szolvencia 2 irányelv 260. cikk
(2), (3) és (5) bekezdésében meghatározott tárgykörökben kiadott rendeleteiben meghatározott kritériumok
szerint kell meghozni, és arról tájékoztatni kell az EBFH-t és az érintett felügyeleti hatóságokat. A Felügyelet mint
eljáró csoportfelügyeletért felelős hatóság harmadik országokkal szemben nem hozhat olyan határozatot, amely
ellentmond az azzal az országgal kapcsolatban hozott korábbi határozatok tartalmának, kivéve, ha a fogadó
országban vagy a harmadik országban a vonatkozó szabályozás jelentősen megváltozott.
(4) Ha a Felügyelet nem eljáró csoportfelügyeletért felelős hatóság, hanem érintett felügyeleti hatóság, és nem ért
egyet a Bizottságnak a Szolvencia 2 irányelv 260. cikk (2), (3) és (5) bekezdésében meghatározott tárgykörökben
kiadott rendeleteiben meghatározott kritériumok alapján meghozott határozattal, az ügyet az eljáró
csoportfelügyeletért felelős hatóság határozatáról szóló értesítést követő három hónapon belül az EBFH-hoz
utalhatja, és az 1094/2010/EU rendelet 19. cikkével összhangban kérheti a segítségét a megállapodás eléréséhez.
(5) Ha a Bizottság nem határozott valamely ország prudenciális rendszere egyenértékűségéről vagy ideiglenes
egyenértékűségéről, akkor a 32. § alkalmazandó, feltéve, ha a Felügyelet gyakorolja az Európai Unión kívül
székhellyel rendelkező anyavállalatok felett a felügyeletet.
(6) Ha bizottsági határozat születik arról, hogy a harmadik ország prudenciális rendszere ideiglenesen
egyenértékű, a 38. § alkalmazandó, kivéve, ha van olyan tagállami biztosító vagy viszontbiztosító, amelynek
mérlegfőösszege meghaladja az Európai Unión kívül található anyavállalat mérlegfőösszegét. Ebben az esetben
a csoportfelügyeletért felelős hatóság feladatát a megbízott csoportfelügyeletért felelős hatóság látja el.

30. Az Európai Unión kívül székhellyel rendelkező anyavállalattal kapcsolatos egyenértékűség
38. §

(1) A 37. § szerinti egyenértékű felügyelet esetén a Felügyelet a harmadik országbeli felügyeleti hatóságok által végzett
egyenértékű csoportfelügyeletre támaszkodik, a (2) bekezdéssel összhangban.
(2) A 23–36. § megfelelően alkalmazandó a harmadik országok felügyeleti hatóságaival való együttműködésre is.

31. Harmadik országokban működő anyavállalatokkal kapcsolatosan az egyenértékűség hiánya
39. §

(1) A 30. § szerinti egyenértékű felügyelet hiányában, vagy ha ideiglenes egyenértékűség esetén – a 37. §
(6) bekezdésével összhangban – a 41. § nem alkalmazható, akkor a Felügyeletnek a biztosítókra vagy
viszontbiztosítókra a (4) és (5) bekezdésben meghatározott intézkedések valamelyikét kell alkalmaznia.
(2) Az 5–36. §-ban meghatározott általános elvek és módszerek alkalmazandók a biztosítói holdingtársaság, a vegyes
pénzügyi holdingtársaság, a harmadik országbeli biztosító vagy a harmadik országbeli viszontbiztosító szintjén is.
(3) Kizárólag az összevont alapon számított szavatolótőke-megfelelés kiszámításának céljából az anyavállalatot úgy kell
kezelni, mintha a szavatolótőke-szükséglet fedezetéhez figyelembe vehető szavatoló tőke tekintetében a Bit. 99. és
100. §-ában meghatározott azonos feltételek hatálya és a következők egyikének hatálya alá tartozó biztosító vagy
viszontbiztosító lenne:
a)
biztosítói holdingtársaság vagy vegyes pénzügyi holdingtársaság esetében a 9. § (1)–(4) bekezdésében
kifejtett elvekkel összhangban meghatározott szavatolótőke-szükséglet;
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b)

harmadik országbeli biztosító vagy harmadik országbeli viszontbiztosító esetében a 9. § (5)–(12) bekezdésében
kifejtett elvekkel összhangban meghatározott szavatolótőke-szükséglet.
(4) A Felügyelet a Bit. 291. §-ában meghatározott olyan intézkedéseket alkalmazhat, amelyek biztosítják a csoporton
belüli biztosítók vagy viszontbiztosítók felügyeletét. Ezen intézkedéseket,
a)
ha nem a Felügyelet a csoportfelügyeletért felelős felügyeleti hatóság, a csoportfelügyeletért felelős
felügyeleti hatóság jóváhagyását,
b)
ha a Felügyelet a csoportfelügyeletért felelős felügyeleti hatóság, a többi érintett felügyeleti hatósággal
folytatott egyeztetést
követően lehet meghozni.
(5) A Felügyelet előírhatja olyan biztosítói holdingtársaság vagy vegyes pénzügyi holdingtársaság létrehozását,
amelynek központi irodája Magyarországon van, és e kormányrendelet rendelkezéseit alkalmazhatja azon
csoporthoz tartozó biztosítókra vagy viszontbiztosítókra, amelynek élén ez a biztosítói holdingtársaság vagy vegyes
pénzügyi holdingtársaság áll.
(6) Az (1) bekezdés alapján választott intézkedésnek lehetővé kell tennie az e kormányrendeletben meghatározott
csoportfelügyelet célkitűzéseinek elérését, és értesíteni kell róla a többi érintett felügyeleti hatóságot és
a Bizottságot is.

32. Az Európai Unión kívül székhellyel rendelkező anyavállalatokkal kapcsolatos szintek
40. §

(1) Ha a 37. § szerinti anyavállalat maga is a harmadik országban központi irodával rendelkező biztosítói
holdingtársaság vagy vegyes pénzügyi holdingtársaság, illetve harmadik országbeli biztosító vagy viszontbiztosító
leányvállalata, a Felügyelet a 37. §-ban előírt ellenőrzést csak az olyan legfőbb anyavállalat szintjén alkalmazza,
amely egy harmadik országbeli biztosítói holdingtársaság, harmadik országbeli vegyes pénzügyi holdingtársaság,
harmadik országbeli biztosító vagy harmadik országbeli viszontbiztosító.
(2) A Felügyelet a 37. § szerinti egyenértékű felügyelet hiánya esetén új ellenőrzést végezhet azon az alacsonyabb
szinten, ahol a biztosítók vagy viszontbiztosítók anyavállalata található. Ez lehet a harmadik országbeli biztosítói
holdingtársaság, harmadik országbeli vegyes pénzügyi holdingtársaság, harmadik országbeli biztosító vagy
harmadik országbeli viszontbiztosító szintje is. Ebben az esetben a Felügyelet mint a 37. § (2) bekezdése szerint
eljáró csoportfelügyeletért felelős hatóság köteles megindokolni a döntését a csoportnak. A 39. § rendelkezései
megfelelően alkalmazandóak.

33. Csoporton belüli ügyletek
41. §

(1) Ha egy vagy több biztosító vagy viszontbiztosító anyavállalata vegyes tevékenységű biztosítói holdingtársaság, és
a Felügyelet ezen biztosítók vagy viszontbiztosítók felügyeletéért felelős, akkor egyben általános felügyeletet is
gyakorol az említett biztosítók vagy viszontbiztosítók és a vegyes tevékenységű biztosítói holdingtársaság és annak
kapcsolt vállalkozásai közötti ügyletek felett is.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott esetben a 22. §, a 27–32. § és a 36. § rendelkezései megfelelően alkalmazandóak.

II. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
42. §		
Ez a rendelet 2017. január 1-jén lép hatályba.
43. §		
A Bit. 441. § (1) és (2) bekezdése alkalmazandó csoportszinten a részesedéssel rendelkező biztosítókra és
viszontbiztosítókra, biztosítói holdingtársaságokra és vegyes pénzügyi holdingtársaságokra a 31. § és a 33. §
értelmében azzal, hogy a Bit. 441. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott határidők hat héttel hosszabbak.
44. §

(1) 2022. március 31-ig a Felügyelet – kérelemre – engedélyezheti a biztosítók vagy viszontbiztosítók legfőbb
anyavállalatainak egy csoportszintű belső modell alkalmazásának jóváhagyását a csoport egy részére vonatkozóan,
amennyiben a biztosító és a legfőbb anyavállalat székhelye ugyanabban a tagállamban van, és a csoportnak
ez a része egy különálló részt alkot a csoport többi részétől a jelentősen különböző kockázati profilja miatt.
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(2) Az 5. §-tól eltérően, a Bit. 441. §-ában, továbbá a biztosítók és a viszontbiztosítók szavatoló tőkéjéről és
biztosítástechnikai tartalékairól szóló kormányrendeletben meghatározott átmeneti rendelkezések csoportszinten
megfelelően alkalmazandók.
(3) Az 5. §-tól eltérően, az (1) bekezdésben meghatározott átmeneti rendelkezések megfelelően alkalmazandók
csoportszinten és azokban az esetekben, amikor egy csoport részesedéssel rendelkező biztosítói vagy
viszontbiztosítói teljesítik a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi LX. törvény vagy
a viszontbiztosítókról szóló 2007. évi CLIX. törvény 2015. december 31-én hatályos rendelkezései szerinti korrigált
szavatolótőke-követelményt, de nem teljesítik az e kormányrendeletben meghatározottak szerinti csoportszintű
szavatolótőke-szükséglet követelményét.
45. §		
Ez a rendelet a biztosítási és viszontbiztosítási üzleti tevékenység megkezdéséről és gyakorlásáról (Szolvencia II)
szóló, 2009. november 25-i 2009/138/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 437/2016. (XII. 16.) Korm. rendelete
a biztosítók, a többes ügynökök és az alkuszok panaszkezelésének eljárásával, valamint panaszkezelési
szabályzatával kapcsolatos részletes szabályokról
A biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény 437. § g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény
15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a Kormány a következőket rendeli el:

1. A biztosító panaszkezelése
1. §

(1) A biztosító a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Bit.) 159. § (1) bekezdése
szerinti
a)
szóbeli panaszt valamennyi, az ügyfelek számára nyitva álló helyiségben, annak nyitvatartási idejében,
ennek hiányában a székhelyén minden munkanapon 8 órától 16 óráig, de legalább a hét egy munkanapján
7 és 21 óra között legalább tizenkét órán keresztül folyamatosan,
b)
telefonon közölt szóbeli panaszt minden munkanapon 8 órától 16 óráig, de legalább a hét egy munkanapján
7 és 21 óra között legalább tizenkét órán keresztül folyamatosan,
c)
írásbeli panaszt elektronikus eléréssel – üzemzavar esetén megfelelő más elérhetőséget biztosítva –
folyamatosan
fogadja.
(2) A biztosító a szóbeli panasz ügyfelek részére nyitva álló helyiségben vagy annak hiányában székhelyén történő
kezelése esetén köteles biztosítani, hogy az ügyfeleknek lehetőségük legyen elektronikusan és telefonon keresztül
is a személyes ügyintézés időpontjának előzetes lefoglalására. A személyes ügyintézés időpontja igénylésének
napjától számított öt munkanapon belül a biztosító köteles személyes ügyfélfogadási időpontot biztosítani
az ügyfél számára.
(3) Telefonon történő panaszkezelés esetén a biztosító biztosítja az ésszerű várakozási időn belüli hívásfogadást
és ügyintézést. A biztosító az ügyintézőjének – a biztosító felé indított hívás sikeres felépülésének időpontjától
számított – öt percen belüli élőhangos bejelentkezése érdekében úgy köteles eljárni, ahogy az az adott helyzetben
általában elvárható.
(4) A biztosító a szóbeli panaszt – az (5) bekezdésben meghatározott eltéréssel – azonnal megvizsgálja, és szükség
szerint orvosolja. Ha az ügyfél a panasz kezelésével nem ért egyet, a biztosító a panaszról és az azzal kapcsolatos
álláspontjáról jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát a személyesen közölt szóbeli panasz
esetén az ügyfélnek átadja, telefonon közölt szóbeli panasz esetén az ügyfélnek – a (6) bekezdésben foglaltakkal
egyidejűleg – megküldi, egyebekben az írásbeli panaszra vonatkozó rendelkezések szerint jár el.
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(5) Ha a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a biztosító a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy
másolati példányát a személyesen közölt szóbeli panasz esetén az ügyfélnek átadja, telefonon közölt szóbeli panasz
esetén az ügyfélnek – a (6) bekezdésben foglaltakkal egyidejűleg – megküldi, egyebekben az írásbeli panaszra
vonatkozó rendelkezések szerint jár el.
(6) A biztosító az írásbeli panasszal kapcsolatos, indokolással ellátott álláspontját a panasz közlését követő harminc
napon belül megküldi az ügyfélnek. A biztosító a panaszkezelés során köteles úgy eljárni, hogy a körülmények által
adott lehetőségekhez mérten elkerülje a pénzügyi fogyasztói jogvita kialakulását.
(7) A panasz elutasítása esetén a biztosító válaszában írásban tájékoztatja az ügyfelet arról, hogy a Magyar Nemzeti
Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvényben meghatározott fogyasztóvédelmi rendelkezések megsértése
esetén a pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletével kapcsolatos feladatkörében eljáró Magyar Nemzeti Banknál
fogyasztóvédelmi eljárást kezdeményezhet, vagy a szerződés létrejöttével, érvényességével, joghatásaival és
megszűnésével, továbbá a szerződésszegéssel és annak joghatásaival kapcsolatos jogvita esetén bírósághoz
fordulhat, vagy a Pénzügyi Békéltető Testület eljárását kezdeményezheti, amennyiben a Pénzügyi Békéltető Testület
eljárására vonatkozó szabályok alapján fogyasztónak minősül. A biztosítónak tájékoztatni kell e fogyasztót arról,
hogy tett-e általános alávetési nyilatkozatot, meg kell adnia a Pénzügyi Békéltető Testület székhelyét, telefonos
és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét, továbbá a fogyasztó külön kérésére meg kell küldenie
a Pénzügyi Békéltető Testület által készített és a biztosító rendelkezésére bocsátott kérelem nyomtatványt.
(8) A biztosító az ügyfelek panaszai hatékony, átlátható és gyors kezelésének eljárásáról, a panaszügyintézés módjáról,
valamint a (9) bekezdés szerinti nyilvántartás vezetésének szabályairól szabályzatot (a továbbiakban: panaszkezelési
szabályzat) készít. A biztosító a panaszkezelési szabályzatban tájékoztatja az ügyfelet a panaszügyintézés helyéről,
levelezési címéről, elektronikus levelezési címéről, telefonszámáról és telefaxszámáról.
(9) A biztosító az ügyfelek panaszairól, valamint az azok rendezését, megoldását szolgáló intézkedésekről nyilvántartást
vezet.
(10) A (9) bekezdés szerinti nyilvántartásnak tartalmaznia kell
a)
a panasz leírását, a panasz tárgyát képező esemény vagy tény megjelölését,
b)
a panasz benyújtásának időpontját,
c)
a panasz rendezésére vagy megoldására szolgáló intézkedés leírását, elutasítás esetén annak indokát,
d)
a c) pont szerinti intézkedés teljesítésének határidejét és a végrehajtásért felelős személy megnevezését,
továbbá
e)
a panasz megválaszolásának időpontját.
(11) A biztosító a panaszkezelési szabályzatot az ügyfelek számára nyitva álló helyiségében, ennek hiányában
a székhelyén kifüggeszti és a honlapján közzéteszi.

2. A többes ügynök és az alkusz panaszkezelése
2. §

(1) A többes ügynök és az alkusz a Bit. 382. § (1) bekezdése szerinti
a)
szóbeli panaszt valamennyi, az ügyfelek számára nyitva álló helyiségben, annak nyitvatartási idejében, ennek
hiányában a székhelyén minden munkanapon 8 órától 16 óráig,
b)
telefonon közölt szóbeli panaszt minden munkanapon 8 órától 16 óráig, de legalább a hét egy munkanapján
8 órától 20 óráig,
c)
az írásbeli panaszt elektronikus eléréssel – üzemzavar esetén megfelelő más elérhetőséget biztosítva –
folyamatosan
fogadja.
(2) A többes ügynök és az alkusz panaszkezelésére egyebekben az 1. § (2)–(11) bekezdése rendelkezéseit kell
alkalmazni azzal, hogy ahol a rendelkezés biztosítót nevesít, azon a többes ügynököt és az alkuszt kell érteni.

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

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

82403

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2016. évi 205. szám

A Kormány 438/2016. (XII. 16.) Korm. rendelete
az ÁÉKBV-alapkezelő panaszkezelésének eljárásával, valamint panaszkezelési szabályzatával kapcsolatos
részletes szabályokról
A kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi
XVI. törvény 201. § (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében
meghatározott feladatkörében eljárva a Kormány a következőket rendeli el:
1. §

(1) Az ÁÉKBV-alapkezelő a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények
módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény 23. § (1) bekezdése szerinti
a)
szóbeli panaszt valamennyi, az ügyfelek és a befektetők számára nyitva álló helyiségben, annak nyitvatartási
idejében, ennek hiányában a székhelyén minden munkanapon 8 órától 16 óráig,
b)
telefonon közölt szóbeli panaszt minden munkanapon 8 órától 16 óráig, de legalább a hét egy munkanapján
8 órától 20 óráig,
c)
írásbeli panaszt elektronikus eléréssel – üzemzavar esetén megfelelő más elérhetőséget biztosítva – folyamatosan
fogadja.
(2) Telefonon történő panaszkezelés esetén az ÁÉKBV-alapkezelő biztosítja az észszerű várakozási időn belüli
hívásfogadást és ügyintézést.
(3) Az ÁÉKBV-alapkezelő a szóbeli panaszt – a (4) bekezdésben meghatározott eltéréssel – azonnal megvizsgálja,
és szükség szerint orvosolja. Ha a panaszos a panasz kezelésével nem ért egyet, az ÁÉKBV-alapkezelő a panaszról
és az azzal kapcsolatos álláspontjáról jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát a személyesen
közölt szóbeli panasz esetén a panaszosnak átadja, telefonon közölt szóbeli panasz esetén a panaszosnak
– az (5) bekezdésben foglaltakkal egyidejűleg – megküldi, egyebekben az írásbeli panaszra vonatkozó
rendelkezések szerint jár el.
(4) Ha a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, az ÁÉKBV-alapkezelő a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel, és annak
egy másolati példányát a személyesen közölt szóbeli panasz esetén a panaszosnak átadja, telefonon közölt szóbeli
panasz esetén a panaszosnak – az (5) bekezdésben foglaltakkal egyidejűleg – megküldi, egyebekben az írásbeli
panaszra vonatkozó rendelkezések szerint jár el.
(5) Az ÁÉKBV-alapkezelő az írásbeli panasszal kapcsolatos, indokolással ellátott álláspontját a panasz közlését követő
harminc napon belül megküldi a panaszosnak.
(6) A panasz elutasítása esetén az ÁÉKBV-alapkezelő válaszában tájékoztatja a panaszost arról, hogy panaszával – annak
jellege szerint, illetve attól függően, hogy a panaszos befektetőként vagy ügyfélként tett panaszt – a pénzügyi
közvetítőrendszer felügyeletével kapcsolatos feladatkörében eljáró Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban:
Felügyelet) vagy a Pénzügyi Békéltető Testület eljárását kezdeményezheti. Az előbbiektől függően meg kell
adni vagy a Felügyelet levelezési címét, vagy a Pénzügyi Békéltető Testület székhelyét, telefonos és internetes
elérhetőségét, valamint levelezési címét.
(7) Az ÁÉKBV-alapkezelő a panaszok hatékony, átlátható és gyors kezelésének eljárásáról, a panaszügyintézés módjáról,
valamint a nyilvántartás vezetésének szabályairól szabályzatot (a továbbiakban: panaszkezelési szabályzat) készít.
(8) Az ÁÉKBV-alapkezelő a panaszkezelési szabályzatot az ügyfelek és befektetők számára nyitva álló helyiségében,
ennek hiányában a székhelyén kifüggeszti és a honlapján közzéteszi.

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

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 439/2016. (XII. 16.) Korm. rendelete
a filmalkotások közvetett támogatásának céljából fenntartott letéti számlán gyűjthető összeg mértékéről
A Kormány a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 37. § (1a) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény
15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény (a továbbiakban: Mktv.) 31/C. § (5) bekezdés b) pontjában meghatározott,
a Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság rendelkezése alatt
álló, kincstárnál vezetett letéti számlára az Mktv. 31/D. § (7) bekezdése alapján befizetett összeg 2017. évben a
33 000,0 millió forintot nem haladhatja meg.
2. §		
Ez a rendelet 2017. január 2-án lép hatályba.
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 440/2016. (XII. 16.) Korm. rendelete
a közigazgatási bürokráciacsökkentést érintő egyes kormányrendeletek módosításáról
A Kormány
a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 47. § (1) bekezdés a) pontjában
kapott felhatalmazás alapján,
a 2. alcím tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés
a) és d) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény
174. § (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 3. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés a) pontjában
kapott felhatalmazás alapján,
a 4. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés b) és
d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az 5. alcím tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés
d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 6. alcím tekintetében a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (1) bekezdés 6. pontjában kapott
felhatalmazás alapján,
a 7. alcím tekintetében a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény 93. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás
alapján,
a 8. alcím tekintetében a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes
rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény 104. § (1) bekezdése b) pontjában kapott felhatalmazás
alapján,
a 9., a 15., a 19., a 20., a 24., a 25. és a 27. alcím tekintetében a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások
megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a) és e) pontjában kapott
felhatalmazás alapján,
a 10. alcím tekintetében a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 132. § 35. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 11. alcím tekintetében az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 49. § (3) bekezdés j) pontjában kapott
felhatalmazás alapján,
a 12. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 30. alpontjában kapott
felhatalmazás alapján,
a 13. alcím tekintetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (4) bekezdés d) pontjában, valamint a nemzeti
felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 14. alcím, valamint a 2. és 3. melléklet tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 259. §
(1) bekezdés 14. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 16. alcím tekintetében a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (1) bekezdés 4. pontjában kapott felhatalmazás
alapján,
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a 17. alcím tekintetében a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 74. § (1) bekezdésének 10. pontjában kapott
felhatalmazás alapján,
a 18. 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/A. § b) pontjában, valamint
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (3)–(5) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján,
a 21. alcím tekintetében a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 93. § (1) bekezdés b) pontjában, valamint
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) és
b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 22. alcím tekintetében a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és
egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a) és e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 23. alcím tekintetében a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (1) bekezdés 3. pontjában kapott felhatalmazás
alapján,
a 26. alcím tekintetében az állami tisztviselőkről szóló 2016. évi LII. törvény 28. § (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás
alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény
végrehajtásáról szóló 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet módosítása
1. §

(1) A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról szóló
146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet] 9. § (4) bekezdése helyébe
a következő rendelkezés lép:
„(4) A járási hivatal átvezeti a nyilvántartáson
a) a lakcímadatokat és értesítési cím adatokat,
b) az illetékességi területén lakcímmel rendelkező polgár tekintetében az adatváltozásokat és adatjavításokat,
valamint
c) a személyazonosító igazolvány, illetve a személyi azonosítóról és a lakcímről szóló hatósági igazolvány
kiadásával kapcsolatos – kormányrendeletben megállapított – hatósági jogkörében eljárva a személyi adatokat,
adatváltozásokat és adatjavításokat.”
(2) A 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A hatósági igazolvánnyal összefüggő hatósági ügyben első fokon jár el)
„a) az érintett polgár lakó- vagy tartózkodási helye szerint illetékes jegyző és bármely járási hivatal
a lakcímbejelentéssel kapcsolatos eljárásban, valamint az érintett polgár lakó- vagy tartózkodási helye szerint
illetékes jegyző és járási hivatal a személyi azonosító visszavonása és törlése kivételével az adatok megváltozása
esetén;”
(3) A 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet 29. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A polgárnak a lakcímét, illetve annak változását az új lakcíme szerint illetékes jegyzőnél vagy bármely
járási hivatalnál kell bejelentenie. A polgár tartózkodási helyének újabb tartózkodási hely létesítése nélküli
megszüntetését a lakóhelye szerint illetékes jegyzőnél vagy bármely járási hivatalnál is bejelentheti. A járási hivatal
a lakcímbejelentésről hatósági igazolványt állít ki és kézbesíti a polgár részére.
(2) A jegyző eljárásában teljesített lakcímbejelentés esetén a hatósági igazolvány kiállítása során a polgár lakóhelye
vagy tartózkodási helye szerint illetékes járási hivatal jár el.”
(4) A 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet 35. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A szállásadó Nytv. 26. § (5b) bekezdésében meghatározott nyilatkozata esetén – ellenkező okirati bizonyítás
hiányában – a jegyző, illetve a járási hivatal a 34. § (3) bekezdése szerint jár el. A jegyző, illetve a járási hivatal
a szállásadó tulajdonjogának, haszonélvezeti jogának fennállását az ingatlan-nyilvántartásba történő betekintéssel
ellenőrzi.”

2. §		
A 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet
a)
19. § (1) bekezdésében az „A járási” szövegrész helyébe a „Bármely járási” szöveg,
b)
21. § (1) bekezdésében az „a lakóhelye szerinti” szövegrész helyébe a „bármely” szöveg,
c)
21. § (3a) bekezdésében az „a lakóhely szerinti” szövegrész helyébe a „bármely” szöveg
lép.
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3. §		
Hatályát veszti a 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet
a)
36. § (2) bekezdésében az „E lakcímet a székhely (telephely) szerint illetékes jegyzőnél vagy a járási hivatalnál
kell bejelenteni.” szövegrész,
b)
36. § (3) bekezdésében az „a szálláshely szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjénél vagy járási
hivatalnál” szövegrész.

2. A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló
149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet módosítása
4. §

(1) A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet
[a továbbiakban: 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet] 73. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A folyósító szerv a megelőlegezett gyermektartásdíj, annak kamata és a folyósítással felmerült költségek meg
nem térített összegének adók módjára történő behajtása végett negyedévente megkeresi a kötelezett lakcíme
szerinti állami adó- és vámhatóságot.”
(2) A 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 73. §-a a következő (6a) bekezdéssel egészül ki:
„(6a) A (6) bekezdés szerinti megkeresés első alkalommal az adózás rendjéről szóló törvény szerinti végrehajtás
iránti megkeresésnek, minden további alkalommal a megkeresést érintő változás-bejelentésnek minősül. A folyósító
szerv a kötelezettet érintően első alkalommal megküldött negyedéves megkereséshez csatolja a gyermektartásdíj
megelőlegezésről szóló határozatot.”
(3) A 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 90. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A felülvizsgálat iránti eljárás során a 86. § (1)–(3) bekezdésében foglaltak szerint kell eljárni, azzal, hogy
a) a tárgyaláson – ha a felülvizsgálatot a pártfogó felügyelő kezdeményezte – a pártfogó felügyelő, valamint
megelőző pártfogás alatt álló gyermek esetén a megelőző pártfogó felügyelő is meghallgatható,
b) a 16. életévét betöltött kiskorú védelembe vételének felülvizsgálatakor mellőzni lehet a tárgyalás megtartását, ha
ba) a védelembe vétel elrendelésére az igazolatlan iskolai hiányzások miatt került sor, és
bb) a gyermek szülője, más törvényes képviselője, valamint a család- és gyermekjóléti központ tájékoztatása szerint
az iskolai hiányzáson kívül más veszélyeztető körülmény nem áll fenn.”
(4) A 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet a következő 138. §-sal egészül ki:
„138. § (1) Működése során az ügygondnok a tevékenységéről félévenként, továbbá ha a kirendelés célja
megvalósult vagy annak oka megszűnt, ezt követően 8 napon belül köteles az eljáró hatóságnak jelentést
benyújtani.
(2) Az eljáró hatóság az ügygondnokot felmenti, ha a kirendelés céljának megvalósulását, vagy a kirendelés okának
megszűnését követően előterjesztett jelentést elfogadja.
(3) Az ügygondnokot tevékenységéért munkadíj illeti meg. A munkadíj mértékét az eljáró hatóság az ügygondnok
felmentéséről rendelkező végzésében állapítja meg az ügygondnok munkateljesítményének figyelembevételével.
(4) Az ügygondnok munkadíja azon közigazgatási hatósági eljárás Ket. szerinti eljárási költsége, amelyben
a kirendelésére sor került.”
(5) A 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 141. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az eseti gyámot és az eseti gondnokot – a természetben nyújtott családi pótléknak a gyermek szükségleteire
történő felhasználására kirendelt eseti gyám kivételével – tevékenységéért munkadíj illeti meg. A munkadíj
mértékét az eseti gyám és az eseti gondnok felmentéséről határozatot hozó gyámhivatal állapítja meg az eseti gyám
és az eseti gondnok munkateljesítményének figyelembevételével.”
(6) A 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 142. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Az ügygondnokra – a közigazgatási hatósági eljárásban kirendelt ügygondnok kivételével – e fejezet
rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell.”
(7) A 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet a következő 198. §-sal egészül ki:
„198. § (1) Az önkormányzati adóhatóság a 2016. december 31-én előtte folyamatban lévő megelőlegezett
gyermektartásdíj meg nem térült összege iránti végrehajtási eljárásokról 2017. január 8-áig tájékoztatja
a végrehajtást kérő fővárosi és megyei kormányhivatalt, valamint az ügyirat átadásával egyidejűleg az állami adó- és
vámhatóságot.
(2) Az (1) bekezdés szerinti tájékoztatás tartalmazza
a) a megelőlegezett gyermektartásdíj meg nem térült összegét,
b) az eljárásban foganatosított végrehajtási cselekményeket,
c) letiltás foganatosítása esetén az adós járandóságát folyósító szerv megnevezését,
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d) az adós ismert fizetési számláinak, takarékbetétjének adatait,
e) az adóstól lefoglalt ingóságok felsorolását, becsértékét, az esetleges értékesítések eredményeit,
f ) az adós feltárt ingatlanvagyonának azonosító adatait, és
g) minden egyéb, a végrehajtás szempontjából releváns adatot, információt.
(3) A megelőlegezett gyermektartásdíjat folyósító fővárosi és megyei kormányhivatal mint folyósító szerv
a megelőlegezett gyermektartásdíj meg nem fizetett összegének adók módjára történő behajtása végett
2017. január 20-áig megküldi az állami adó- és vámhatóság részére a 73. § (6) és (6a) bekezdése szerinti, 2016. utolsó
negyedévet is érintő megkeresését. A megkeresés az (1) és (2) bekezdésben foglalt tájékoztatás alapján felülvizsgált,
aktualizált adatokat is tartalmazza.”
5. §		
A 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet
a)
73. § (7) bekezdésében és 73/A. §-ában az „állami adóhatóságot” szövegrész helyébe az „állami adó- és
vámhatóságot” szöveg,
b)
137. § (2) bekezdésében az „a gyámhivatal” szövegrész helyébe az „az eljáró hatóság” szöveg,
c)
141. § (2) bekezdésében az „eseti gyám, eseti gondnok és az ügygondnok” szövegrész helyébe az „eseti gyám
és az eseti gondnok” szöveg,
d)
141. § (4) bekezdésében az „eseti gyám, az eseti gondnok (ügygondnok)” szövegrész helyébe az „eseti gyám
és az eseti gondnok” szöveg,
e)
142. § (3) bekezdésében az „eseti gyámot, az eseti gondnokot, illetve az ügygondnokot” szövegrész helyébe
az „eseti gyámot, illetve az eseti gondnokot” szöveg
lép.
6. §		
Hatályát veszti a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet
a)
10. § (6) bekezdése,
b)
73. § (2) bekezdésében az „a kötelezett lakcíme szerint illetékes állami adóhatósággal,” szöveg,
c)
132. § (1) bekezdés c) pontja,
d)
132. § (5) bekezdése,
e)
137. § (4) bekezdése,
f)
197. § (1) bekezdése.

3. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól szóló
62/2006. (III. 27.) Korm. rendelet módosítása
7. §		
Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól szóló 62/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 1. §
(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A folyósító szerv a beérkezett adatokat feldolgozza, és az összesítést követően a létszám- és kifizetési összeg
adatokat minden hónap 15-éig – járási hivatalonkénti bontásban, elektronikus úton – megküldi a Kincstár részére.
A hajléktalan személyek részére folyósított ellátások kifizetéséhez szükséges adatokat elkülönítetten kell feltüntetni.”

4. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint
folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet módosítása
8. §

(1) A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának
részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet] 6. §
(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az időskorúak járadéka, a foglalkoztatást helyettesítő támogatás, az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti
támogatás, valamint az ápolási díj folyósításáról a fővárosi és megyei kormányhivatal gondoskodik. Ha
arra a fővárosi és megyei kormányhivatalban lehetőség van, hajléktalan személyek esetében a folyósítás
a kormányhivatal házipénztára útján is történhet.”
(2) A 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 25/A. §-a a következő (1b) bekezdéssel egészül ki:
„(1b) A komplex minősítés eredményéről szóló hatósági bizonyítványt a rehabilitációs hatóság az ápolási díj iránti
kérelmet elbíráló hatóság részére is megküldi.”
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9. §		
A 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 2. számú melléklet 4.2.7.4. pontjában, 2/A. számú melléklet 4.2.8.4. pontjában,
3. számú melléklet 5.2.8.4. pontjában, 4. számú melléklet 4.1.1.3. és 4.1.2. alpontjában, 9. számú melléklet
5.2.8.4. alpontjában, 14. számú melléklet 4.5.9.1. alpontjában a „balettművészeti” szövegrész helyébe
a „táncművészeti” szöveg lép.
10. §		
Hatályát veszti a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet
a)
6. § (2a) bekezdése,
b)
6/A. § (3) bekezdés d) pontja,
c)
10. §-a és
d)
17/A. §-a.

5. A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság
szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása
11. §		
A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és
illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 11/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„11/A. § A gyámhivatal rendeli ki az ügygondnokot a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény 35. §
(5) bekezdésében meghatározott esetben.”

6. A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló
273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet módosítása
12. §

(1) A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007.
(X. 19.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet] 2. számú melléklet 12. pont
12.5. alpontjában a „fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalánál (a továbbiakban: járási
hivatal)” szövegrész helyébe a „járásbíróságnál” szöveg lép.
(2) A 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet 2. számú melléklet 17. pont 17.7. alpontjában a „járási hivatalnál” szövegrész
helyébe a „járásbíróságnál” szöveg lép.

7. A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló
301/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet módosítása
13. §		
A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 301/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet 62. §
(9) bekezdésében a „menekültügyi hatóság” szövegrész helyébe a „menekültügyi hatóság a Tv. 35. § (5) bekezdése
szerinti esetben” szöveg lép.

8. A földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól szóló 356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet
módosítása
14. §

(1) A földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól szóló 356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet [a továbbiakban:
356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet] 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) E rendelet alkalmazásában földhasználó: olyan természetes személy, vagy gazdálkodó szervezet, akinek, vagy
amelynek a földhasználata
a) a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvényben (a továbbiakban: Földforgalmi
tv.), valamint a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes
rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvényben (a továbbiakban: Fétv.) meghatározott
földhasználati szerződésen,
b) tulajdonjogon, a közös tulajdonban álló föld esetében a tulajdonostársak közötti használati megosztásról szóló
megállapodáson, illetve az ezt helyettesítő, a Fétv. 76. § (4) bekezdése szerinti sorsolásról szóló jegyzőkönyvön,
c) haszonélvezeti jogon és a használat jogán (a továbbiakban együtt: haszonélvezeti jog),
d) vagyonkezelői jogon,
e) a föld kényszerhasznosításba adásáról szóló jogerős határozaton,
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(2)

(3)

(4)

(5)

(6)
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f ) a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló
törvényben meghatározott közfoglalkoztatási célú hasznosítási szerződésen,
g) a Nemzeti Földalapról szóló törvényben meghatározott megbízási szerződésen
alapul.”
A 356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 6. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A hivatalból induló földhasználati nyilvántartásba vételi eljárásokra e rendeletnek a bejelentésre induló
földhasználati nyilvántartásbavételi eljárásra vonatkozó szabályait az e rendeletben foglalt eltérésekkel kell
alkalmazni.”
A 356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 7. §-a a következő (4) és (5) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Ha a jóváhagyási záradékkal ellátott szerződésben érintett földterület több járási hivatal illetékességi területét
érinti, akkor az a járási hivatal, amely a földhasználati szerződés hatósági jóváhagyása során mezőgazdasági
igazgatási szervként járt el, a Fétv. 95/A. § (1) bekezdése alapján indult eljárásban, a földhasználat nyilvántartásba
vételét követően a jóváhagyó záradékkal ellátott szerződésről, a benyújtott nyilatkozatokról és okiratokról készített
hiteles másolatot, valamint az eljárás során hozott döntését haladéktalanul megküldi a többi illetékes járási
hivatalnak a földhasználat nyilvántartásbavétele céljából. Az iratok megküldésével egyidejűleg az irattovábbítás
tényéről az érintett földhasználót is értesíteni kell.
(5) Nincs szükség a (4) bekezdés szerinti irattovábbításra akkor, ha a hivatalból lefolytatott eljárás eredményeként
a földhasználat bejegyzése nem történik meg.”
A 356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet a következő 8. §-sal egészül ki:
„8. § Ha a szerződő felek a földhasználat kezdetét a jóváhagyó záradékkal ellátott szerződésnek az ingatlanügyi
hatósághoz történő megérkezését követő időpontban határozták meg, akkor az ingatlanügyi hatóság az időpont
bekövetkezését követő munkanapon hivatalból megindítja a földhasználati nyilvántartásbavételi eljárást.”
A 356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 9. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Azokban az esetekben, amikor a bejelentésre induló földhasználati nyilvántartásbavételi eljárás során
a bejelentést hiánypótlási felhívás kibocsátása nélkül el kell utasítani, a hivatalból induló eljárást meg kell szüntetni.”
A 356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 11. §-a a következő (3) és (4) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Ha a hatósági jóváhagyással ellátott szerződés a földhasználat megkezdését feltételhez köti, az ingatlanügyi
hatóság vizsgálja a feltétel teljesülését.
(4) A feltétel teljesülésének hiányában a Fétv. 95/A. § (1) bekezdése alapján indult eljárást meg kell szüntetni.”

15. §		
A 356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet
a)
6. § (1) bekezdésében a „(2) bekezdésben” szövegrész helyébe a „(2) bekezdésben és a Fétv. 95/A. §
(1) bekezdésében” szöveg,
b)
6. § (5) bekezdésében az „okirat” szövegrész helyébe az „okirat, hivatalból indult eljárás esetén a jóváhagyó
záradékkal ellátott szerződés, az eljárás során tett nyilatkozat és csatolt okirat” szöveg,
c)
14. § (2) bekezdés b) pont bb) alpontjában a „tesz” szövegrész helyébe a „tesz vagy amely alapján a föld
használatát hivatalból lefolytatott eljárás alapján nyilvántartásba veszik” szöveg
lép.

9. Egyes vasúti beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt
jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 75/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet módosítása
16. §		
Az egyes vasúti beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé
nyilvánításáról szóló 75/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet 1/C. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„1/C. § Az 1. § (1) bekezdése szerinti hatósági ügyekben eljáró hatóság ügygondnokot rendel ki annak a természetes
személynek, akinek az 1. § (1) bekezdésében megjelölt projekttel összefüggő közigazgatási hatósági ügy jogát
vagy jogos érdekét érintheti, és a személyiadat- és lakcímnyilvántartásban lakcímeként szereplő valamennyi címre
– címenként legfeljebb egy alkalommal – megküldött postai küldeményt a postai szolgáltató
a) „a címzett ismeretlen” vagy
b) „elköltözött”
megjelöléssel a feladónak visszakézbesítette.”
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10. A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló
19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet módosítása
17. §		
A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet
1. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

11. A kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet
módosítása
18. §		
A kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 17/M. §-a helyébe
a következő rendelkezés lép:
„17/M. § (1) Az ebek viselkedésének megítélésében jártas szakértői tevékenységet az folytathat, aki
a) a tevékenység végzésére irányuló szándékát az állatvédelmi hatóságnak bejelentette, továbbá
b) állatorvos doktori képesítéssel, és a képesítés megszerzésétől számított legalább ötéves szakirányú szakmai
gyakorlattal rendelkezik, vagy
c) legalább tízéves szakirányú szakmai gyakorlattal rendelkezik.
(2) A bejelentésnek az állatok védelméről és kíméletéről szóló törvényben meghatározott adatokon túl tartalmaznia
kell a kérelmező képzettségére vonatkozó információkat.
(3) A bejelentéshez csatolni kell
a) az (1) bekezdés b) pontja szerinti képesítési feltétel meglétét tanúsító okirat hiteles másolatát,
b) a szakmai gyakorlati idő meglétét igazoló iratot,
c) a szakmai működés részletes leírását tartalmazó iratot.”

12. A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és
visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása
19. §

(1) A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló
326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet] 76. §-a helyébe a következő
rendelkezés lép:
„76. § (1) A jármű műszaki alkalmasságának érvényességi idejét
a) a forgalmi engedély „Műszaki érvényessége” rovatba bejegyzett időpont és az időszakos vagy forgalomba
helyezés előtti vizsgálat azonosítója,
b) forgalomba nem helyezett jármű esetében – a jármű forgalomba helyezéséig – a közlekedési hatóság által kiadott
„Műszaki vizsgálati bizonyítvány”, vagy
c) a forgalmi engedéllyel rendelkező jármű esetében – szabad érvényesítési hely hiányában – időszakos vizsgálat
alapján a közlekedési hatóság által kiadott Műszaki vizsgálati bizonyítvány – a Műszaki vizsgálati bizonyítványban
„Következő időszakos vizsgálat időpontja”-ként meghatározva –
igazolja.
(2) Az időszakos vagy forgalomba helyezés előtti vizsgálat azonosítóját és a műszaki érvényességi időt a jármű
forgalmi engedélyébe
a) az időszakos vizsgálata során a közlekedési hatóság,
b) egyéb esetekben a közlekedési igazgatási hatóság a Műszaki vizsgálati bizonyítványban vagy a nyilvántartásban
szereplő adatok alapján
jegyzi be.
(3) A (2) bekezdés a) és b) pontja szerinti bejegyzést le kell bélyegezni.”
(2) A 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 89. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Új forgalmi engedélyt kell kiállítani
a) a 17. melléklet C. pontja szerinti forgalmi engedély harmonizált közösségi kódokkal jelölt adatainak változása,
valamint a forgalmi engedély hátoldalán az időszakos vagy forgalomba helyezés előtti vizsgálat azonosítója vagy
a hivatalos feljegyzések részére fenntartott hely betelte esetén;
b) a 17. melléklet A. pontja szerinti forgalmi engedéllyel kapcsolatos közlekedési igazgatási ügyintézés során a jármű
forgalomból történő kivonására irányuló eljárás kivételével;
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c) a 17. melléklet B. pontja szerinti forgalmi engedélyek esetében, a „Műszaki lap” első oldalán, az „Üzemben tartói
lap” vagy a „Bejelentő lap” első oldalán szereplő adatok változása esetén az üzemben tartó (tulajdonos) lakcímének
(székhelyének, telephelyének) változására vonatkozó adatai kivételével, továbbá a forgalmi engedély hátoldalán
az időszakos vagy forgalomba helyezés előtti vizsgálat azonosítója vagy a hivatalos feljegyzések részére fenntartott
hely betelte esetén.”
(3) A 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 100. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A jármű közúti forgalomból történő ideiglenes kivonása esetén a közlekedési igazgatási hatóság a kérelemben
meghatározott időtartamra, de legfeljebb hat hónapra bejegyzi a kivonás időtartamát a járműnyilvántartásba.”
(4) A 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 108. §-a a következő (2a) és (2b) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A 87. § (4) bekezdés a) pontjában, a 96. § (1) bekezdés a)–c) pontjában, valamint a 101. § (1) bekezdés a), d)
és g) pontjában meghatározott esetben, ha az ügyfél a forgalomból történő kivonást megalapozó okot – a jármű
műszaki alkalmasságának, a kötelezettség teljesítésének igazolásával, vagy a bejelentési kötelezettség utólagos
teljesítésével – a közlekedési igazgatási hatóság határozatának jogerőre emelkedését megelőzően elhárította,
az eljárást meg kell szüntetni, vagy a jogerőre még nem emelkedett határozatot vissza kell vonni.
(2b) A 87. § (4) bekezdés a) pontjában meghatározott esetben, ha az ügyfél a bejelentési kötelezettségét
a közlekedési igazgatási hatóság határozatának jogerőre emelkedését követően teljesíti és ezzel egyidejűleg hitelt
érdemlően igazolja, hogy a jármű tulajdonjogában bekövetkezett változás bejelentési kötelezettségének önhibáján
kívüli okból nem tudott eleget tenni, a járművet hivatalból forgalomba kell helyezni.”
20. §		
A 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 17. melléklet B. és C. pontjában az „érvényesítő címke sorszáma” szövegrész
helyébe az „időszakos vagy forgalomba helyezés előtti vizsgálat azonosítója” szöveg lép.
21. §		
Hatályát veszti a 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet
a)
77. és 78. §-a,
b)
87. § (4) bekezdés a) pontjában a „valamint a bejelentést az arra történő felhívás kézhezvételét követően
5 napon belül nem pótolja, vagy az utólagos bejelentés során hitelt érdemlően nem igazolja, hogy a jármű
tulajdonjogában bekövetkezett változás bejelentési kötelezettségének önhibáján kívüli okból nem tudott
eleget tenni,” szövegrész,
c)
108. § (2) bekezdésében az „A 96. § (1) bekezdés a)–c) pontjában, valamint a 101. § (1) bekezdés a), d)
és g) pontjában meghatározott esetben, ha az ügyfél a forgalomból történő kivonást megalapozó okot
– a jármű műszaki alkalmasságának vagy a kötelezettség teljesítésének igazolásával – a közlekedési
igazgatási hatóság határozatának jogerőre emelkedését megelőzően elhárította, az eljárást meg kell
szüntetni vagy a jogerőre még nem emelkedett határozatot vissza kell vonni.” szövegrész.

13. Az oktatási igazolványokról szóló 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása
22. §

(1) Az oktatási igazolványokról szóló 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 362/2011. (XII. 30.)
Korm. rendelet] 7. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A közreműködő intézmény)
„c) részt vesz az oktatási igazolványok igénylésében és jogosulthoz történő eljuttatásában,”
(2) A 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 9. § bekezdése a következő i) ponttal egészül ki:
(A közreműködő intézmény által vezetett nyilvántartás)
„i) az oktatási igazolvány jogosult által történő átvételének dátumát,”
(tartalmazza.)

14. A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet módosítása
23. §

(1) A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 29/2012.
(III. 7.) Korm. rendelet] 1. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
(2) A 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 3. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
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15. Egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok
kijelöléséről szóló 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet módosítása
24. §		
Az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági
szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 345/2012. (XII. 6.)
Korm. rendelet 5. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az 1. § (1) bekezdése szerinti hatósági ügyekben eljáró hatóság ügygondnokot rendel ki annak a természetes
személynek, akinek az 1. mellékletben felsorolt valamely projekttel összefüggő közigazgatási hatósági ügy jogát
vagy jogos érdekét érintheti, és a személyiadat- és lakcímnyilvántartásban lakcímeként szereplő valamennyi címre
– címenként legfeljebb egy alkalommal – megküldött postai küldeményt a postai szolgáltató
a) „a címzett ismeretlen” vagy
b) „elköltözött”
megjelöléssel a feladónak visszakézbesítette.”

16. A hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági
engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása
25. §

(1) A hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló
439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet] 3. alcím címe helyébe
a következő rendelkezés lép:

„3. A hulladék gyűjtésének, szállításának, közvetítésének és kereskedelmének engedélyezésére,
valamint a hulladékszállítás nyilvántartásba vételére vonatkozó szabályok”
(2) A 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet a következő 7/A. §-sal egészül ki:
„7/A. § (1) A Ht. 14. § (1) bekezdés c) pontja szerinti alkalmi jellegű saját hulladék szállítást meghaladó saját hulladék
szállítást nyilvántartásba vétel (egyszerűsített bejelentés) alapján végezheti
a) a Magyar Honvédség honvédelmi miniszteri utasításban kijelölt szerve,
b) a víz- és a szennyvíztisztító telep üzemeltetője,
c) a közút kezelője, az országos jelentőségű védett természeti területekért felelős szerv, az erdőgazdálkodó, a vízügyi
kezelő, valamint
d) a köztisztasági tevékenységet végző szervezet.
(2) A hulladékszállítás nyilvántartásba vételére a hulladékszállítás engedélyezésére vonatkozó előírásokat kell
alkalmazni a következő eltérésekkel:
a) a bejelentésnek a 7. § (1) bekezdés a)–d), g), i)–k) és p) pontjaiban foglaltakat kell tartalmaznia,
b) a tevékenység a bejelentés (az 1/A. melléklet szerinti formanyomtatvány és mellékletei) hatóság részére történő
megérkezését követően végezhető,
c) a hatóság a bejelentés elfogadásáról nem hoz végzést vagy határozatot,
d) hatóság a bejelentés alapján a honlapján elérhető, naprakész elektronikus nyilvántartásba kizárólag a bejelentő
nevét, KÜJ számát, az (1) bekezdés szerinti tevékenység megnevezését és a bejelentés időpontját veszi fel,
e) a hatóság a nyilvántartásba vételről a bejelentést kérőnek nem küld értesítést,
f ) a 15. §-ban foglalt feltételek esetén az engedély visszavonása helyett a nyilvántartásból törlést kell alkalmazni.
(3) A hatóság öt évre veszi nyilvántartásba a bejelentőt.
(4) Ha a tevékenységet végző a tevékenységet nem folytatja, akkor kérnie kell a nyilvántartásból törlését.
(5) A Magyar Honvédség miniszteri utasításban kijelölt szervezetei a tevékenységük során képződő hulladékokat
– a települési hulladék kivételével – engedélyes átvételre jogosulthoz, vagy a Magyar Honvédség saját, másik
telephelyén kialakított munkahelyi vagy üzemi gyűjtőhelyére szállíthatja. A veszélyes hulladékok szállítása során
a veszélyes anyagok szállítására a honvédségre vonatkozó külön előírások szerint kell eljárni. A veszélyes hulladék
szállítását a szállítási lappal kell dokumentálni, honvédségi gyűjtőhelyre szállítás esetén a hulladék átvételét
a fogadó gyűjtőhely üzemeltetője igazolja. Telephelyek közötti szállítás feltételeit a honvédelmi miniszteri utasítás
határozza meg.
(6) A vízművek és a szennyvíztisztító telep üzemeltetője a telephelyén a víztisztítás, illetve szennyvíztisztítás során
képződött hulladékát az általa üzemeltett másik víztisztító, illetve szennyvíztisztító telephelyére vagy engedélyes
átvételre jogosulthoz szállíthatja. Telephelyek közötti szállításra akkor van lehetőség, ha a gyűjtési kapacitás
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kihasználása ezt szükségessé teszi, és ebben az esetben a fuvarokmány egy-egy példányát mindkét érintett
telephely nyilvántartásának tartalmaznia kell.
(7) A közút, a nemzeti park kezelője, az erdészeti, a vízügyi kezelő a kezelésébe tartozó területen elhagyott, és
a kezelő által összegyűjtött hulladékot, az úttisztításból származó hulladékot, valamint a kihelyezett hulladékgyűjtő
edényeibe helyezett hulladékot engedélyes átvételre jogosulthoz, illetve saját telephelyén kialakított munkahelyi
vagy üzemi gyűjtőhelyére szállíthatja.
(8) A települési köztisztasági szolgáltatást végző szervezet a tevékenysége során képződő úttisztításból származó
hulladékot a hatékony feladatellátás szabályai szerint engedélyes átvételre jogosulthoz, illetve saját telephelyén
kialakított munkahelyi vagy üzemi gyűjtőhelyére szállíthatja.
(9) A gyűjtőhelyen a hulladékot konténerbe kell helyezni, és annak megtelte után a nem veszélyes hulladékot
az (1) bekezdés c)–d) pontja szerinti nyilvántartásba vett szállító vagy átvételre jogosulthoz szállíthatja vagy
engedélyessel kell elszállíttatnia. Ha a hulladék veszélyes hulladékot is tartalmaz, akkor a veszélyes hulladékot
elkülönítetten kell gyűjteni, és engedélyessel kell elszállíttatni.
(10) A tevékenységet környezetveszélyeztetést kizáró módon kell végezni, a szállítás közben meg kell akadályozni
a hulladék szél általi elhordását, vagy nedves hulladék esetén a kicsöpögését. A szállító felelős a hulladék
rendeltetési helyére történő biztonságos eljuttatásáért. Szállításból eredő esetleges szennyezés esetén a hulladék
szállítója köteles haladéktalanul gondoskodni az eredeti környezeti állapot helyreállításáról, a terület szennyezésmentesítéséről és a hulladék elszállításáról.”
(3) A 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet a 4. melléklet szerinti 1/A. melléklettel egészül ki.
26. §		
A 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 5. § (5) bekezdésében az „az adataiban bekövetkezett változásokat,
hulladékgazdálkodási” szövegrész helyébe az „a hulladékgazdálkodási” szöveg lép.

17. A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról
szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet módosítása
27. §		
A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013.
(II. 27.) Korm. rendelet 76. § (6) bekezdésében és a 100. § (6) bekezdés a) pontjában a „járási hivatal” szövegrész
helyébe a „járási (fővárosi kerületi) hivatal” szöveg lép.
28. §		
Hatályát veszti a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról
szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 55/B. § (4) bekezdése.

18. A kormányablakokról szóló 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása
29. §		
A kormányablakokról szóló 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet]
1. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az 1. melléklet 1., 3., 4. és 5. pontjában meghatározott – az elveszett, a megsemmisült, eltulajdonított vagy
megrongálódott személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány pótlása, illetve cseréje kivételével –
a személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvánnyal kapcsolatos ügyekben az a kormányablak jár el,
amelynek területén az ügyfél lakcíme található.”
30. §		
Hatályát veszti az 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdése.

19. A Liget Budapest projekt keretében megvalósuló egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási
hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló
546/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása
31. §		
A Liget Budapest projekt keretében megvalósuló egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek
kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 546/2013. (XII. 30.) Korm.
rendelet 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„7. § Az 1. § (1) bekezdése szerinti hatósági eljárásokban eljáró hatóság ügygondnokot rendel ki annak
a természetes személynek, akinek az 1. § (1) bekezdésében megjelölt projekttel összefüggő közigazgatási hatósági
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eljárás jogát vagy jogos érdekét érintheti, és a személyiadat- és lakcímnyilvántartásban lakcímeként szereplő
valamennyi címre – címenként legfeljebb egy alkalommal – megküldött postai küldeményt a postai szolgáltató
a) „a címzett ismeretlen” vagy
b) „elköltözött”
megjelöléssel a feladónak visszakézbesítette.”

20. Az Országos Rendőr-főkapitányság által megvalósításra kerülő egyes fejlesztési projektekkel
összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé
nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 32/2015. (II. 25.) Korm. rendelet módosítása
32. §		
Az Országos Rendőr-főkapitányság által megvalósításra kerülő egyes fejlesztési projektekkel összefüggő
közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró
hatóságok kijelöléséről szóló 32/2015. (II. 25.) Korm. rendelet 4. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés
lép:
„(4) Az 1. § (1) bekezdése szerinti hatósági ügyekben eljáró hatóság ügygondnokot rendel ki annak a természetes
személynek, akinek az e rendeletben érintett valamely projekttel összefüggő közigazgatási hatósági ügy jogát
vagy jogos érdekét érintheti, és a személyiadat- és lakcímnyilvántartásban lakcímeként szereplő valamennyi címre
– címenként legfeljebb egy alkalommal – megküldött postai küldeményt a postai szolgáltató
a) „a címzett ismeretlen” vagy
b) „elköltözött”
megjelöléssel a feladónak visszakézbesítette.”

21. A régészeti örökség és a műemléki érték védelmével kapcsolatos szabályokról szóló
39/2015. (III. 11.) Korm. rendelet módosítása
33. §		
Hatályát veszti a régészeti örökség és a műemléki érték védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 39/2015. (III. 11.)
Korm. rendelet 65/A. §-a.

22. A TISZA-TK PROJEKT Kft. Tiszapüspökiben megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási
hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló
179/2015. (VII. 7.) Korm. rendelet módosítása
34. §		
A TISZA-TK PROJEKT Kft. Tiszapüspökiben megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 179/2015. (VII. 7.) Korm. rendelet
4. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az 1. § (1) bekezdése szerinti hatósági ügyekben eljáró hatóság ügygondnokot rendel ki annak a természetes
személynek, akinek az 1. § (1) bekezdése szerinti beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügy jogát vagy
jogos érdekét érintheti, és a személyiadat- és lakcímnyilvántartásban lakcímeként szereplő valamennyi címre
– címenként legfeljebb egy alkalommal – megküldött postai küldeményt a postai szolgáltató
a) „a címzett ismeretlen” vagy
b) „elköltözött”
megjelöléssel a feladónak visszakézbesítette.”

23. A veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló
225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet módosítása
35. §		
A veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.)
Korm. rendelet
a)
5. § (1) bekezdésében az „engedélyhez kötött tevékenységként” szövegrész helyébe az „engedély vagy
nyilvántartásba vétel alapján” szöveg,
b)
5. § (3) bekezdés d) pontjában és az 1. melléklet 21. pontjában az „engedély” szövegrész helyébe az „engedély
vagy nyilvántartásba vétel” szöveg,
lép.
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24. A Testnevelési Egyetem új kampusza, valamint a hozzá kapcsolódó sportlétesítmények,
szálláshelyek és szolgáltató egységek megépítése projekt keretében megvalósuló egyes
beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt
jelentőségű üggyé nyilvánításáról, az eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint a beruházások
megvalósításával összefüggő beépítési szabályok megállapításáról szóló 309/2016. (X. 13.)
Korm. rendelet módosítása
36. §		
A Testnevelési Egyetem új kampusza, valamint a hozzá kapcsolódó sportlétesítmények, szálláshelyek és szolgáltató
egységek megépítése projekt keretében megvalósuló egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági
ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, az eljáró hatóságok kijelöléséről,
valamint a beruházások megvalósításával összefüggő beépítési szabályok megállapításáról szóló 309/2016. (X. 13.)
Korm. rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„5. § Az 1. § (1) bekezdése szerinti hatósági ügyekben eljáró hatóság ügygondnokot rendel ki annak a természetes
személynek, akinek az 1. § (1) bekezdésében megjelölt beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügy jogát
vagy jogos érdekét érintheti, és a személyiadat- és lakcímnyilvántartásban lakcímeként szereplő valamennyi címre
– címenként legfeljebb egy alkalommal – megküldött postai küldeményt a postai szolgáltató
a) „a címzett ismeretlen” vagy
b) „elköltözött”
megjelöléssel a feladónak visszakézbesítette.”

25. A Visonta Projekt Kft. Visonta község területén megvalósuló beruházásával összefüggő
közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé
nyilvánításáról szóló 310/2016. (X. 13.) Korm. rendelet módosítása
37. §		
A Visonta Projekt Kft. Visonta község területén megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 310/2016. (X. 13.) Korm. rendelet
4. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az 1. § (1) bekezdése szerinti hatósági ügyekben eljáró hatóság ügygondnokot rendel ki annak a természetes
személynek, akinek az 1. § (1) bekezdése szerinti beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügy jogát vagy
jogos érdekét érintheti, és a személyiadat- és lakcímnyilvántartásban lakcímeként szereplő valamennyi címre
– címenként legfeljebb egy alkalommal – megküldött postai küldeményt a postai szolgáltató
a) „a címzett ismeretlen” vagy
b) „elköltözött”
megjelöléssel a feladónak visszakézbesítette.”

26. Az állami tisztviselők képesítési előírásairól szóló 315/2016. (X. 20.) Korm. rendelet módosítása
38. §		
Az állami tisztviselők képesítési előírásairól szóló 315/2016. (X. 20.) Korm. rendelet 1. melléklete az 5. melléklet
szerint módosul.

27. A Szabadtéri Néprajzi Múzeum Erdély tájegységének létrehozására irányuló egyes beruházásokkal
összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé
nyilvánításáról szóló 357/2016. (XI. 18.) Korm. rendelet módosítása
39. §		
A Szabadtéri Néprajzi Múzeum Erdély tájegységének létrehozására irányuló egyes beruházásokkal összefüggő
közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló
357/2016. (XI. 18.) Korm. rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„6. § Az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekben eljáró hatóság ügygondnokot rendel ki annak
a természetes személynek, akinek az 1. § (1) bekezdésében megjelölt közigazgatási hatósági ügy jogát vagy jogos
érdekét érintheti, és a személyiadat- és lakcímnyilvántartásban lakcímeként szereplő valamennyi címre – címenként
legfeljebb egy alkalommal – megküldött postai küldeményt a postai szolgáltató
a) „a címzett ismeretlen” vagy
b) „elköltözött”
megjelöléssel a feladónak visszakézbesítette.”
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28. Záró rendelkezések
40. §

(1) Ez a rendelet – a (2)–(4) bekezdésben foglaltak kivételével – 2016. december 31-én lép hatályba.
(2) Az 1. § (4) bekezdése, a 2. § a) pontja, a 4–17. §, a 19. § (4) bekezdése, a 21. § b) és c) pontja, a 22–29. § és a 31–39. §,
valamint az 1–5. melléklet 2017. január 1-jén lép hatályba.
(3) A 18. § 2017. január 2-án lép hatályba.
(4) Az 1. § (1)–(3) bekezdése, a 2. § b) és c) pontja, a 3. § és a 30. § 2017. július 1-jén lép hatályba.

41. §

(1) Az e kormányrendelettel módosított rendelkezéseket a hatálybalépésüket követően indult eljárásokban kell
alkalmazni.
(2) A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendeletnek a központi hivatalok
felülvizsgálatával és a járási (fővárosi kerületi) hivatalok megerősítésével összefüggő egyes kormányrendeletek
módosításáról szóló 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelettel megállapított 4. § 17. pontjában, valamint a külön
jogszabályban meghatározott feladatkör ellátása érdekében az anyakönyvi ügyekért felelős miniszter által vezetett
minisztérium kormánytisztviselője az e rendeletben foglalt képesítési követelményeket 2018. január 1. napjáig
köteles teljesíteni.
(3) A közigazgatási bürokráciacsökkentést érintő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 440/2016. (XII. 16.)
Korm. rendelet 23. § és 38. §-ának hatálybalépésekor a közszolgálati tisztviselőt és az állami tisztviselőt feladatköre
ellátására képesítettnek kell tekinteni azzal, hogy a feladatkör ellátásához szükséges anyakönyvi szakvizsgát
2018. január 1. napjáig köteles teljesíteni.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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1. melléklet a 440/2016. (XII. 16.) Korm. rendelethez
A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló
19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 12. pont 12.7. alpontja helyébe a
következő rendelkezés lép:
(12. Elszámolás hibás, nem hiteles mérés esetén)
„12.7. Lejárt hitelességű fogyasztásmérő berendezés esetén a földgázelosztó szabálytalan
vételezésre kizárólag akkor hivatkozhat, ha bizonyítja, hogy a fogyasztásmérő berendezés
megfelelő időben történő hitelesítése, cseréje a felhasználó érdekkörében fennálló okból nem
vezetett eredményre és ennek érdekében a mérőhelyre való bejutást a járásbíróságnál
kezdeményezte.”

2
2. melléklet a 440/2016. (XII. 16.) Korm. rendelethez
A 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 1. melléklet 25. pontja helyébe a következő rendelkezés
lép:
„25. Anyakönyvi feladatkör:
I. besorolási osztályban:
a) felsőoktatásban szerzett igazgatásszervező, közigazgatás-szervező szakképzettség és
anyakönyvi szakvizsga; vagy
b) felsőoktatásban szerzett közszolgálati szakképzettség, valamint az állam- és
jogtudományi képzési területen szerzett szakképzettség és anyakönyvi szakvizsga.
II. besorolási osztályban:
érettségi végzettség és anyakönyvi szakvizsga.”
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3. melléklet a 440/2016. (XII. 16.) Korm. rendelethez
1. A 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 3. melléklet 75. pontja helyébe a következő rendelkezés
lép:
„75. Állampolgársági ügyek központi szakfelügyelete feladatkör:
Az I. besorolási osztályban:
a) felsőoktatásban szerzett közszolgálati szakképzettség, valamint állam- és jogtudományi
képzési területen szerzett szakképzettség; vagy
b) bölcsészettudományi és egyes társadalomtudományi felsőoktatásban szerzett
szakképzettség, pedagógus szakképzettség, igazságügyi igazgatási felsőoktatásban szerzett
szakképzettség és OKJ szerint: migrációs ügyintéző szakképesítés.”
2. A 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 103a. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„103a. Anyakönyvi ügyek központi szakmai irányítása feladatkör:
Az I. besorolási osztályban:
a) felsőoktatásban szerzett igazgatásszervező, közigazgatás-szervező szakképzettség és
anyakönyvi szakvizsga; vagy
b) felsőoktatásban szerzett közszolgálati szakképzettség, valamint az állam- és
jogtudományi képzési területen szerzett szakképzettség és anyakönyvi szakvizsga”
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4. melléklet a 440/2016. (XII. 16.) Korm. rendelethez
„1/A. melléklet a 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelethez
A hulladékszállítás nyilvántartásba vételéhez kötött tevékenység bejelentése
E nyomtatvány kitöltését a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről,
valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29. ) Korm. rendelet írja elő
Bejelentés
A NYILVÁNTARTÁSBA
�
VÉTELHEZ KÖTÖTT
Nyilvántartásba-vétel
HULLADÉKSZÁLLÍTÁS
hosszabbítás:
BEJELENTÉSE
Mellékletek:
�
� db
Módosítás
�
Törlés
�
Gazdálkodó szervezet:
Neve:
KÜJ-azonosító:
KSH-statisztikai számjel:

���������

��������-����-���

Székhely:
................................................................................................................................................
város, község
Irányítószám: � � � �
......................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
utca, út, tér; házszám (vagy helyrajzi szám)

Cégjegyzékszám: ��.��.������
Telephely:
KTJ-azonosító:

Adószám: ��������.�.��
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Cím:
.................................................................................................................................................
város, község
Irányítószám: ����
......................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
utca, út, tér; házszám (vagy helyrajzi szám)

A tevékenységre vonatkozó információk:
1. Az érintett hulladék
- hulladékjegyzék szerinti azonosító kódja:
- típus szerinti elnevezése:
- jellege:
- mennyisége:
2. A tevékenység részletes leírása:

3. A tervezett hulladékgazdálkodási tevékenységgel érintett terület megnevezése: (megye
megnevezése vagy országos)

A bejelentésért felelős:
Neve:
Telefonszám:

Beosztása:
Faxszám:

E-mail:

A kitöltés dátuma: ����. ��. ��.
P. H

.....................................
cégszerű aláírás
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5. melléklet a 440/2016. (XII. 16.) Korm. rendelethez
1. Az állami tisztviselők képesítési előírásairól szóló 315/2016. (X. 20.) Korm. rendelet
1. melléklet 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. Állampolgársági és honosítási feladatkör
Felsőfokú végzettséggel:
a) felsőoktatásban jogi, közigazgatási, rendészeti és katonai, államtudományi képzési
területen szerzett szakképzettség, vagy
b) felsőoktatásban szerzett bölcsészettudományi, társadalomtudományi, pedagógus-képzés
képzési területen szerzett szakképzettség és OKJ szerinti ügyviteli szakmacsoportba
tartozó migrációs ügyintéző szakképesítés.
Érettségi végzettséggel:
a) érettségi végzettség és OKJ szerinti rendészeti, honvédelmi, közszolgálati vagy ügyviteli
szakmacsoportba tartozó, a feladatkörhöz kapcsolódó tanulmányi területen szerzett
szakképesítés, vagy
b) érettségi végzettség és anyakönyvi szakvizsga.”
2. Az állami tisztviselők képesítési előírásairól szóló 315/2016. (X. 20.) Korm. rendelet
1. melléklet 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. Anyakönyvi feladatkör:
4.1. Anyakönyvi ügyek szakfelügyeleti feladatkör:
Felsőfokú végzettséggel:
a) felsőoktatásban szerzett igazgatásszervező, közigazgatás-szervező szakképzettség és
anyakönyvi szakvizsga; vagy
b) felsőoktatásban közigazgatási, rendészeti és katonai képzési területen, államtudományi
képzési területen, valamint az állam- és jogtudományi képzési területen szerzett
szakképzettség és anyakönyvi szakvizsga.
4.2. Anyakönyvi és névváltoztatási feladatkör:
Felsőfokú végzettséggel:
a) felsőoktatásban szerzett igazgatásszervező, közigazgatás-szervező szakképzettség és
anyakönyvi szakvizsga; vagy
b) felsőoktatásban közigazgatási, rendészeti és katonai képzési területen, államtudományi
képzési területen, valamint az állam- és jogtudományi képzési területen szerzett
szakképzettség és anyakönyvi szakvizsga.
4.3. Hazai anyakönyvezési feladatkör:
Felsőfokú végzettséggel:
a) felsőoktatásban szerzett igazgatásszervező, közigazgatás-szervező szakképzettség és
anyakönyvi szakvizsga; vagy
b) felsőoktatásban közigazgatási, rendészeti és katonai képzési területen, államtudományi
képzési területen, valamint az állam- és jogtudományi képzési területen szerzett
szakképzettség és anyakönyvi szakvizsga.
Érettségi végzettséggel:
érettségi végzettség és anyakönyvi szakvizsga.”
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A Kormány 441/2016. (XII. 16.) Korm. rendelete
egyes belügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról
A Kormány
a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény 26. § (3) bekezdés f ) pontjában,
a 2. alcím, valamint a 2. és 3. melléklet tekintetében a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41. §
(1) bekezdés a) és d) pontjában, 41. § (2) bekezdésében,
a 3. alcím tekintetében a közúti közlekedési előéleti pontrendszerről szóló 2000. évi CXXVIII. törvény 15. §-ában,
a 4. alcím tekintetében a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 100. § (1) bekezdés d) pontjában,
az 5. alcím tekintetében a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló
2007. évi I. törvény 86. § (1) bekezdésében,
a 6. alcím tekintetében a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 111. §
(1) bekezdés a)–c), valamint e)–q) pontjában,
a 7. alcím, valamint a 4. melléklet tekintetében a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló
2007. évi II. törvény 111. § (1) bekezdés d) pontjában,
a 8. alcím tekintetében a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 100. § (1) bekezdés a)–c) pontjában,
a 9. alcím tekintetében az államhatárról szóló 2007. évi LXXXIX. törvény 16. § (4) bekezdés a) és b) pontjában,
a 10. alcím tekintetében az államhatárról szóló 2007. évi LXXXIX. törvény 16. § (4) bekezdés c) pontjában,
a 11. alcím tekintetében a minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény 37. § a) és b) pontjában,
a 12. alcím, valamint az 5. és 6. melléklet tekintetében a minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény 37. § b) pont
bb) alpontjában, valamint e) pontjában,
a 13. alcím tekintetében a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 80. § e)–h), k) és o) pontjában,
a 14. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 30. alpontjában,
a 15. alcím tekintetében a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló
2012. évi II. törvény 250. § (1) bekezdés c) pontjában,
a 16. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1) bekezdés q) pontjában,
a 17. alcím tekintetében a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41. § (1) bekezdés e) pontjában,
a 18. alcím tekintetében a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 41/A. § e) pontjában,
a 19. alcím tekintetében a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 73. § (3) bekezdés a) és c) pontjában,
a 20. alcím tekintetében az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény 24. §
(1) bekezdés e) pontjában,
a 21. alcím tekintetében az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény 24. §
(1) bekezdés a) és i) pontjában,
a 22. alcím tekintetében a kéményseprő-ipari tevékenységről szóló 2015. évi CCXI. törvény 8. § (1) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:

1. A statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény végrehajtásáról szóló 170/1993. (XII. 3.) Korm. rendelet
módosítása
1. §

(1) A statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény végrehajtásáról szóló 170/1993. (XII. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban
Stvr.) 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A születés statisztikai számbavételénél az 1. melléklet szerinti adattartalmú adatszolgáltató lapot
az egészségügyi szerv, az anyakönyvvezető, illetve – a külföldön történt születés esetén – a hazai anyakönyvezés
végzésére kijelölt anyakönyvi szerv tölti ki és továbbítja a KSH-nak.”
(2) Az Stvr. 8. §-a a következő (1a) és (1b) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Haláleset statisztikai számbavételénél a 2. melléklet szerinti adattartalmú adatszolgáltató lapot
– ez ügyben az eltemettető képviseletében eljáró temetkezési szolgáltató esetében annak közreműködésével –
az anyakönyvvezető, illetve – a külföldön történt halálozás esetén – hazai anyakönyvezés végzésére kijelölt
anyakönyvi szerv tölti ki és továbbítja a KSH-nak.
(1b) Magzati haláleset statisztikai számbavételénél a 2a. melléklet szerinti adattartalmú adatszolgáltató lapot
az egészségügyi szerv, illetve a halottvizsgálatot végző orvos tölti ki és továbbítja a KSH-nak.”
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(3) Az Stvr. 8. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az (1) és az (1a) bekezdés esetében – az (5) bekezdésben foglalt kivétellel –, valamint a (2) bekezdés esetében
az adatszolgáltatást az anyakönyvi bejegyzést követő hónap ötödik napjáig, a (3) bekezdés esetében az ítélet
jogerősítési záradékkal történő ellátását követő hét napon belül kell teljesíteni.”
(4) Az Stvr. 8. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) Az (1b) bekezdés esetében az adatszolgáltatást a perinatális halottvizsgálati bizonyítvány küldésével
egyidejűleg, a halálesetet követő hónap ötödik napjáig kell teljesíteni.”
2. §

(1) Az Stvr. az 1. melléklet szerinti 2a. számú melléklettel egészül ki.
(2) Hatályát veszti az Stvr. 2. számú melléklet 8. pontja.

2. A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló
145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet módosítása
3. §

(1) A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: Ttvr.) 24. § (1) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:
(A halottat koporsós temetés esetén – ha jogszabály másként nem rendelkezik – a halottvizsgálati bizonyítvány
kiállításától számított 96 órán belül, ha a holttest folyamatos hűtése biztosított, 15 napon belül el kell temetni, kivéve)
„c) ha a holttestnek az eltemetésig történő hűtése folyamatosan biztosított, és az eltemettető kérelmére a temetés
helye szerint illetékes népegészségügyi feladatkörében eljáró járási hivatal 15 napon túli koporsós temetést
engedélyez.”
(2) A Ttvr. 24. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti esetben a járási hivatal engedélye legfeljebb a halottvizsgálati bizonyítvány
kiállításától számított 45. napig szólhat.”
(3) A Ttvr. 24. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A hamvakat a hamvasztást követő 90 napon belül el kell temetni vagy az eltemetésre kötelezett részére ki kell
adni. Ha az eltemetésre kötelezett a hamvak elhelyezéséről nem gondosodik, a hamvak birtokosa kezdeményezi
az önkormányzatnál az eltemettetésre kötelezett költségére az urna temetési helyre történő elhelyezését.”

4. §

(1) A Ttvr. „Temetkezési szolgáltatás” alcíme a következő 53/A. és 53/B. §-sal egészül ki.
„53/A. § A temetkezési szolgáltató az eltemettetésre kötelezett személy megbízása alapján az elhalálozással
kapcsolatosan az egészségügyi intézmény, valamint az állami és önkormányzati szervek előtt az eltemettetésre
kötelezett személy képviseletében a következő ügyekben járhat el:
a) halottvizsgálati bizonyítvány átvétele,
b) az elhunyt iratainak, ruházatának átvétele és átadása az egészségügyi vagy igazságügyi szakértői intézményben
vagy az eljáró hatóságnál,
c) az elhunyt anyakönyvezésével kapcsolatos ügyek,
d) az elhunyttal kapcsolatos statisztikai adatszolgáltatásban történő közreműködés,
e) a halálozással kapcsolatos lakcím-, nyugdíj- és egyéb szociális ellátási bejelentési ügyek,
f ) az elhunyt hamvaszthatóságának engedélyezése,
g) sírnyitás engedélyezése,
h) nemzetközi halottszállítás engedélyezése,
i) temetőn, temetkezési emlékhelyen kívüli ravatalozás engedélyezése,
j) 15 napon túli temetés engedélyezése.
53/B. § (1) A temetkezési szolgáltató a Tv. 25. § (1) bekezdése szerinti szolgáltatásokért az 1. mellékletben
meghatározott tartalmú számlát állít ki.
(2) A számlán csak azt a szolgáltatást kell feltüntetni – szolgáltatásként és részszolgáltatásként egyaránt –, amelyet
a temetkezési szolgáltató nyújtott. Az egyes részszolgáltatásnál a temetkezési szolgáltató a részszolgáltatás
megnevezése mellett a részszolgáltatásnak a megrendelésre jellemző vagy egyedi tulajdonságát is feltüntetheti.
(3) A temetkezési szolgáltató a temetkezéssel összefüggésben a Tv. 25. § (1) bekezdésében foglalt szolgáltatási
elemeken kívül a 2. mellékletben meghatározott tevékenységért vagy termékért számíthat fel díjat.
(4) A temetkezési szolgáltató más temetkezési szolgáltató felé a 2. mellékletben meghatározott tevékenységen
vagy terméken kívül más termékért vagy tevékenységért is számíthat fel díjat, akkor is, ha a tevékenység vagy
szolgáltatás maga a temetéssel összefüggésben van.”
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(2) A Ttvr. a következő 61/B. §-sal egészül ki:
„61/B. § Ha a temetkezési szolgáltató a számlázást gépi, informatikai vagy vállalatirányítási eszközzel végzi, az 53/B. §
(1)–(3) bekezdésében, valamint az 1. és 2. mellékletben foglaltakat 2017. március 31-ig nem köteles alkalmazni,
a számláját e tekintetben a 2016. december 31-én hatályos szabályok alapján állítja ki.”
5. §

(1) A Ttvr. a 2. melléklet szerinti 1. melléklettel egészül ki.
(2) A Ttvr. a 3. melléklet szerinti 2. melléklettel egészül ki.

6. §

(1) A Ttvr. 30. § (3) bekezdésében az „Az elhunytat” szövegrész helyébe az „Az elhunytat vagy hamvait” szöveg lép.
(2) Hatályát veszti a Ttvr. 24. § (1) bekezdés a) pontjában „a halottvizsgálatra vonatkozó rendelkezések alapján”
szövegrész.

3. A közúti közlekedési előéleti pontrendszerről szóló 2000. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló
236/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása
7. §

(1) A közúti közlekedési előéleti pontrendszerről szóló 2000. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 236/2000.
(XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kkr.) 1. számú melléklet 1515 Kódszámú sorában az „e)–m),” szövegrész
helyébe az „e), h)–m),” szöveg lép.
(2) Hatályát veszti a Kkr. 1. számú melléklet 1511 Kódszámú sora.

4. A közbiztonságra különösen veszélyes eszközökről szóló 175/2003. (X. 28.) Korm. rendelet
módosítása
8. §

(1) A közbiztonságra különösen veszélyes eszközökről szóló 175/2003. (X. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kkvr.)
a következő 8. §-sal egészül ki:
„8. § Ez a rendelet az egyes, a halálbüntetés, a kínzás vagy más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód
vagy büntetés során alkalmazható áruk kereskedelméről szóló 1236/2005/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló,
2014. július 16-i 775/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja
meg.”
(2) Hatályát veszti a Kkvr. 2. § 1. pontjában a „legfeljebb 10 000 V” szövegrész.

5. A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról
szóló 2007. évi I. törvény végrehajtásáról szóló 113/2007. (V. 24.) Korm. rendelet módosítása
9. §		
A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi
I. törvény végrehajtásáról szóló 113/2007. (V. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Szmvhr.) 16. § (2) bekezdése
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A 2016/399/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet V. melléklet A. részében foglaltak alapján a kilencven
napot meg nem haladó, tervezett tartózkodásra jogosító vízum megsemmisítéséről vagy visszavonásáról
a Rendőrség dönt.”
10. §

(1) Az Szmvhr. 80. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet)
„c) a személyek határátlépésére irányadó szabályok uniós kódexéről (Schengeni határ-ellenőrzési kódex) szóló,
2016. március 9-i 2016/399/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek”
(a végrehajtását szolgálja.)
(2) Az Szmvhr. 80. § (3) bekezdés 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Ez a rendelet)
„2. a 16. § (2) bekezdésében a személyek határátlépésére irányadó szabályok uniós kódexéről (Schengeni
határ-ellenőrzési kódex) szóló, 2016. március 9-i 2016/399/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet,”
(végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.)
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6. A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény
végrehajtásáról szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet módosítása
11. §		
A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról
szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Harmvhr.) 3. § (1) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:
„(1) A Rendőrség a harmadik országbeli állampolgár Magyarország területére történő beléptetését megelőzően
ellenőrzi a 2016/399/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben (a továbbiakban: Schengeni határ-ellenőrzési
kódex) foglalt feltételek fennállását.”
12. §		
A Harmvhr. 20. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A Schengeni határ-ellenőrzési kódex V. melléklet A. részében foglaltak alapján a száznyolcvan napon belül
kilencven napot meg nem haladó, tervezett tartózkodásra jogosító vízum megsemmisítéséről vagy visszavonásáról
a Rendőrség dönt.”
13. §		
A Harmvhr. 183. § (2) bekezdés f ) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet)
„f ) a személyek határátlépésére irányadó szabályok uniós kódexéről (Schengeni határ-ellenőrzési kódex) szóló,
2016. március 9-i 2016/399/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet;”
(végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.)
14. §		
A Harmvhr.
a)
112. § (3) bekezdésében az „5. cikk (4) bekezdés c) pontja” szövegrész helyébe a „6. cikk (5) bekezdés c) pontja”,
b)
114. § (2) bekezdésében a „2. cikk 9. pontjában” szövegrész helyébe a „2. cikk 10. pontjában”
szöveg lép.

7. A harmadik országbeli állampolgárok részére kiállított, magyarországi beutazás céljából elismert
okmányok meghatározásáról szóló 328/2007. (XII. 11.) Korm. rendelet módosítása
15. §		
A harmadik országbeli állampolgárok részére kiállított, magyarországi beutazás céljából elismert okmányok
meghatározásáról szóló 328/2007. (XII. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Hoár.) 2. melléklete a 4. melléklet szerint
módosul.

8. A Rendőrség szerveiről és a Rendőrség szerveinek feladat- és hatásköréről szóló
329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet módosítása
16. §		
A Rendőrség szerveiről és a Rendőrség szerveinek feladat- és hatásköréről szóló 329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: Rszr.) 11. § (2) bekezdése a következő m) ponttal egészül ki:
(A rendőr-főkapitányság rendészeti feladatkörében:)
„m) lefolytatja a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 32. §-ában a rendőrség hatáskörébe utalt
bejelentéssel és engedélyezéssel kapcsolatos eljárást.”
17. §		
Az Rszr. 12. § (2) bekezdése a következő o) ponttal egészül ki:
(A rendőrkapitányság rendészeti feladatkörében:)
„o) elrendeli az erre vonatkozó bejelentés szerint feltételezhetően az illetékességi területén eltűnt, a rendvédelmi
feladatokat ellátó szerv hivatásos állományú tagja szolgálati igazolványának, illetve szolgálati jelvényének
(a továbbiakban együtt: eltűnt szolgálati okmány) körözését, valamint körözési eljárást lefolytató szervként végzi
az eltűnt szolgálati okmány hollétének megállapítására irányuló körözési tevékenységet.”
18. §		
Az Rszr. 9. § b) pontjában a „valamint” szövegrész helyébe a „valamint ellátja – a Honvéd Vezérkar főnöke kivételével –
a Honvédelmi Tanács állandó személyvédelemben nem részesülő tagjainak védelmét, továbbá” szöveg lép.
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9. A határátkelőhely és az ideiglenes határátkelőhely megnyitásáról és működtetéséről, valamint
a határátlépési pontról szóló 332/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet módosítása
19. §		
A határátkelőhely és az ideiglenes határátkelőhely megnyitásáról és működtetéséről, valamint a határátlépési
pontról szóló 332/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet 17. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) E rendelet a személyek határátlépésére irányadó szabályok uniós kódexéről (Schengeni határ-ellenőrzési
kódex) szóló, 2016. március 9-i 2016/399/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges
rendelkezéseket állapít meg.”

10. A belső határon a határellenőrzés ideiglenes visszaállításának feltételeinek szabályairól szóló
333/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet módosítása
20. §		
A belső határon a határellenőrzés ideiglenes visszaállításának feltételeinek szabályairól szóló 333/2007. (XII. 13.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: Bhr.) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. § A 2016/399/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: Schengeni határ-ellenőrzési kódex)
25. cikk (1) bekezdésében, 28. cikk (1) bekezdésében és 29. cikk (1) bekezdésében megjelölt valamely feltétel
fennállása esetén:
a) a határterület egészére vagy egyes szakaszaira, valamint
b) az Európai Unió tagállamai között belső járatként közlekedő légi, vasúti és vízi járatoknak Magyarország
államhatárának átlépésére
a belső határon határellenőrzés rendelhető el.”
21. §		
A Bhr. 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A határrendészetért felelős miniszter feladata
a) a Kormány előzetes hozzájárulása alapján a Schengeni határ-ellenőrzési kódex 27. cikk (1) és (2) bekezdésében
meghatározott tájékoztatás és értesítés, valamint a Schengeni határ-ellenőrzési kódex 27. cikk (5) bekezdésében
meghatározott egyeztetés,
b) a határellenőrzés azonnali visszaállításakor a Schengeni határ-ellenőrzési kódex 28. cikk (2) bekezdésében
meghatározott értesítés,
c) a schengeni övezet működését általánosan veszélyeztető kivételes körülmények esetén alkalmazható különös
eljárás során a Schengeni határ-ellenőrzési kódex 29. cikk (2) bekezdésében meghatározott értesítés,
d) a Schengeni határ-ellenőrzési kódex 33. cikkében meghatározott jelentés elkészítése és benyújtása,
e) a nyilvánosság Schengeni határ-ellenőrzési kódex 34. cikkében meghatározott tájékoztatása, és
f ) a Kormány előzetes hozzájárulása alapján a Schengeni határ-ellenőrzési kódex 25. cikk (1) bekezdésében
megjelölt valamely feltétel fennállása esetén az Európai Bizottság felkérése arra, hogy nyújtson be javaslatot
az Európai Tanácsnak arra vonatkozóan, hogy egy vagy több tagállam állítsa vissza a határellenőrzést belső
határainak teljes hosszán vagy bizonyos részein.”
22. §		
A Bhr. 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. § A Kormány a határellenőrzéshez szükséges infrastrukturális feltételek megteremtése, valamint azok fenntartása
költségeinek fedezetéről a határellenőrzés Schengeni határ-ellenőrzési kódex
a) 25. és 29. cikke szerinti ideiglenes visszaállítása esetén az államháztartásért felelős miniszter tájékoztatása
mellett a határrendészetért felelős miniszter és az állami infrastruktúra-beruházásokért felelős miniszter együttes
előterjesztése alapján az 1. §-ban meghatározott határellenőrzés elrendelésével egyidejűleg,
b) 28. cikke szerinti ideiglenes visszaállítása esetén a határrendészetért felelős miniszter és az állami infrastruktúraberuházásokért felelős miniszter együttes előterjesztése alapján utólag
dönt.”
23. §		
A Bhr. 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„6. § Ez a rendelet a személyek határátlépésére irányadó szabályok uniós kódexéről (Schengeni határ-ellenőrzési
kódex) szóló, 2016. március 9-i 2016/399/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet III. cím II. fejezetében
meghatározott rendelkezések végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.”
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11. A Nemzeti Biztonsági Felügyelet működésének, valamint a minősített adat kezelésének rendjéről
szóló 90/2010. (III. 26.) Korm. rendelet módosítása
24. §

(1) A Nemzeti Biztonsági Felügyelet működésének, valamint a minősített adat kezelésének rendjéről szóló 90/2010.
(III. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Nbr.) 5. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Helyettes biztonsági vezető az lehet, aki az (1)–(3) bekezdésben foglalt feltételeknek megfelel.”
(2) Az Nbr. 5. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A biztonsági vezető köteles a biztonsági vezetők részére szervezett képzésen és továbbképzésen részt venni.”

25. §

(1) Az Nbr. 43. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A (4) bekezdésben foglaltaktól eltérően a rendvédelmi szerveknél, a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál, a Katonai
Nemzetbiztonsági Szolgálatnál, a bíróságoknál és az ügyészi szerveknél a különböző években, de ugyanazon
ügyben keletkezett minősített adatokat egy főszámhoz tartozó alszámokon lehet nyilvántartani.”
(2) Az Nbr. 43. §-a a következő (6)–(8) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Az Európai Rendőrségi Hivatal által működtetett Európai Biztonságos Hálózat alkalmazásaiban (a továbbiakban:
ESN Alkalmazás) érkező és továbbítandó (a továbbiakban együtt: feldolgozás) minősített adatok kezelése
során az (1)–(5) bekezdéstől el lehet tekinteni akkor, ha a minősített adat kizárólag az ESN Alkalmazáson belül
feldolgozható és a feldolgozás során a minősített adat sem papíralapú, sem más adathordozón nem jelenik meg.
(7) Ha az adatok feldolgozása során minősített adatot az ESN Alkalmazáson kívül is szükséges adathordozón
rögzíteni, a végponti felhasználó a minősített adat kinyerését követően a minősített adatot tartalmazó adathordozót
átadja a titkos ügykezelőnek, aki az (1)–(5) bekezdésben meghatározottak szerint jár el.
(8) Az ESN Alkalmazáson kívüli feldolgozás ellenőrzésének szabályait a minősített adatot kezelő szerv vezetője
a biztonsági szabályzatban határozza meg.”

26. §		
Az Nbr. 63. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„63. § Ez a rendelet
1. az EU-minősített adatok védelmét szolgáló biztonsági szabályokról szóló, 2013. szeptember 23-i 2013/488/EU
tanácsi határozat,
2. az EU-minősített adatok védelmét szolgáló biztonsági szabályokról szóló, 2015. március 13-i 2015/444/EU
bizottsági határozat
végrehajtásához szükséges rendelkezéseket határoz meg.”

12. Az iparbiztonsági ellenőrzés és a telephely biztonsági tanúsítvány kiadásának részletes
szabályairól szóló 92/2010. (III. 31.) Korm. rendelet módosítása
27. §

(1) Az iparbiztonsági ellenőrzés és a telephely biztonsági tanúsítvány kiadásának részletes szabályairól szóló 92/2010.
(III. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ier.) 1. § 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában:)
„1. Látogatás: telephely biztonsági tanúsítvánnyal vagy egyszerűsített telephely biztonsági tanúsítvánnyal
rendelkező gazdálkodó szervezet alkalmazásában álló személy részéről egy másik telephely biztonsági
tanúsítvánnyal vagy egyszerűsített telephely biztonsági tanúsítvánnyal rendelkező gazdálkodó szervezet
felkeresése a minősített szerződés végrehajtásához kapcsolódó és a minősített adat megismerésével járó tárgyalás,
egyeztetés céljából.”
(2) Az Ier. 1. § 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában:)
„3. Nemzetbiztonsági szolgálat: a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 5. § m) pontja vagy
6. § p) pontja alapján a gazdálkodó szervezet cégellenőrzését végző nemzetbiztonsági szolgálat.”

28. §

(1) Az Ier. 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az egyszerűsített telephely biztonsági tanúsítvány tartalmazza, hogy a gazdálkodó szervezet legfeljebb milyen
minősítési szintű minősített szerződés végrehajtásába vonható be.”
(2) Az Ier. 2. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A telephely biztonsági tanúsítvány, valamint az egyszerűsített telephely biztonsági tanúsítvány
a) „Szigorúan titkos!”, „Titkos!”, „Bizalmas!”,
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b) „NATO Titkos!”, „NATO Bizalmas!”,
c) „EU Titkos!”, „EU Bizalmas!”
minősítési szintekre adható ki.”
29. §		
Az Ier. 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § (1) A minősített adatot kezelő szerv vagy a gazdálkodó szervezet a „Szigorúan titkos!”, „Titkos!”, illetve „Bizalmas!”
minősítési szintű adatok kezelésére jogosító telephely biztonsági tanúsítvány kiadásához az iparbiztonsági
ellenőrzést az 1. mellékletben meghatározott adattartalommal a Nemzeti Biztonsági Felügyelet (a továbbiakban:
NBF) elnöke által rendszeresített és az NBF honlapján közzétett Cég-adatlap megküldésével kezdeményezi
az NBF-nél. Kérelmet kizárólag az a gazdálkodó szervezet nyújthat be, amelynek alapítása és a kérelem benyújtása
között két teljes gazdasági év eltelt.
(2) A minősített adatot kezelő szerv vagy a gazdálkodó szervezet – ha a gazdálkodó szervezet nyilatkozik arról,
hogy nem kívánja megteremteni a minősített adat fizikai, adminisztratív és elektronikus biztonsági feltételeit –
a „Szigorúan titkos!”, „Titkos!”, illetve „Bizalmas!” minősítési szintű adatok kezelésére jogosító egyszerűsített telephely
biztonsági tanúsítvány kiadásához az iparbiztonsági ellenőrzést a 2. mellékletben meghatározott adattartalommal
az NBF elnöke által rendszeresített és az NBF honlapján közzétett Cég-adatlap megküldésével kezdeményezi
az NBF-nél. Kérelmet kizárólag az a gazdálkodó szervezet nyújthat be, amelynek alapítása és a kérelem benyújtása
között két teljes gazdasági év eltelt.
(3) „EU Titkos!” és „EU Bizalmas!” minősítési szintű adatok kezelésére jogosító telephely biztonsági tanúsítvány akkor
adható ki, ha a gazdálkodó szervezet a megfelelő szintű nemzeti minősített adatok kezelésére jogosító telephely
biztonsági tanúsítvánnyal, valamint az EU minősített adatok kezeléséhez kiadott megfelelő szintű Engedéllyel és
Rendszerengedéllyel rendelkezik.
(4) „EU Titkos!” és „EU Bizalmas!” minősítési szintű adatok kezelésére jogosító egyszerűsített telephely biztonsági
tanúsítvány akkor adható ki, ha a gazdálkodó szervezet a megfelelő szintű nemzeti minősített adatok kezelésére
jogosító telephely biztonsági tanúsítvánnyal vagy egyszerűsített telephely biztonsági tanúsítvánnyal rendelkezik.
(5) „NATO Titkos!” és „NATO Bizalmas!” minősítési szintű adatok kezelésére jogosító telephely biztonsági tanúsítvány
akkor adható ki, ha a gazdálkodó szervezet a megfelelő szintű nemzeti minősített adatok kezelésére jogosító
telephely biztonsági tanúsítvánnyal, valamint a NATO minősített adatok kezeléséhez kiadott megfelelő szintű
Engedéllyel és Rendszerengedéllyel rendelkezik.
(6) „NATO Titkos!” és „NATO Bizalmas!” minősítési szintű adatok kezelésére jogosító egyszerűsített telephely
biztonsági tanúsítvány akkor adható ki, ha a gazdálkodó szervezet a megfelelő szintű nemzeti minősített adatok
kezelésére jogosító telephely biztonsági tanúsítvánnyal vagy egyszerűsített telephely biztonsági tanúsítvánnyal
rendelkezik.”
30. §

(1) Az Ier. 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az NBF az iparbiztonsági ellenőrzés megkezdéséről írásban tájékoztatja a gazdálkodó szervezet vezetőjét, aki
a nemzetbiztonsági ellenőrzésre kötelezett személyeket haladéktalanul értesíti a nemzetbiztonsági ellenőrzésük
szükségességéről.”
(2) Az Ier. 4. § (4) és (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(4) A 3. § (1) bekezdése szerinti esetben az iparbiztonsági ellenőrzés során a nemzetbiztonsági szolgálat végrehajtja
a gazdálkodó szervezet tulajdonosai, a vezető testületébe tartozó személyek, a kijelölésre kerülő biztonsági vezető,
valamint a titkos ügykezelő és helyettese, a rendszerbiztonsági felügyelő, a rendszeradminisztrátor, továbbá
a minősített szerződésben való igazolt részvétel esetén annak előkészítésében és végrehajtásában érintett
személyek nemzetbiztonsági ellenőrzését.
(5) A 3. § (2) bekezdése szerinti esetben az iparbiztonsági ellenőrzés során a nemzetbiztonsági szolgálat végrehajtja
a gazdálkodó szervezet tulajdonosai, a vezető testületébe tartozó személyek, a kijelölésre kerülő biztonsági vezető,
valamint a minősített szerződésben való igazolt részvétel esetén annak előkészítésében és végrehajtásában érintett
személyek nemzetbiztonsági ellenőrzését.”
(3) Az Ier. 4. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A (4) vagy (5) bekezdés alapján meghatározott személyek a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995.
évi CXXV. törvény 2. számú mellékletében szereplő kérdőívet a (2) bekezdésben meghatározott tájékoztatás
kézhezvételétől számított 30 napon belül kitöltik és eljuttatják az NBF részére, amelynek alapján az NBF elnöke
kezdeményezi a nemzetbiztonsági ellenőrzést.”
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31. §

(1) Az Ier. 5. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az adatbiztonsági ellenőrzés részeként a Nemzeti Biztonsági Felügyelet működésének, valamint a minősített
adat kezelésének rendjéről szóló kormányrendeletben meghatározott I., vagy II. osztályú biztonsági terület, valamint
elektronikus adatkezelő rendszer létesítése érdekében a gazdálkodó szervezet a kialakítandó biztonsági területről
alaprajzot és egyszerűsített biztonságtechnikai rendszertervet tartalmazó helyszínrajzot, továbbá a rendszerre
vonatkozó, a minősített adat elektronikus biztonságának, valamint a rejtjeltevékenység engedélyezésének és
hatósági felügyeletének részletes szabályairól szóló kormányrendeletben meghatározott dokumentációt készít,
melyeket jóváhagyás céljából a személyek nemzetbiztonsági ellenőrzéséről, valamint a cégellenőrzés eredményéről
szóló értesítés kézhezvételétől számított 15 napon belül megküldi az NBF-nek.”
(2) Az Ier. 5. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A 4. § (6) bekezdésében, valamint a (2) és (3) bekezdésben foglalt határidők elmulasztása esetén az NBF
az eljárást megszünteti.”

32. §

(1) Az Ier. 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A 4. §-ban és az 5. §-ban meghatározott eljárás lefolytatását követően az NBF a (2) bekezdésben meghatározott
biztonsági feltételek teljesülése esetén kiadja a telephely biztonsági tanúsítványt, a (4) bekezdésben foglaltak
teljesülése esetén pedig kiadja az egyszerűsített telephely biztonsági tanúsítványt. A biztonsági feltételek hiányában
az NBF – a (6) bekezdésben meghatározott kivétellel – a telephely biztonsági tanúsítvány, illetve az egyszerűsített
telephely biztonsági tanúsítvány kiadását megtagadja.”
(2) Az Ier. 6. §-a a következő (4)–(6) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az egyszerűsített telephely biztonsági tanúsítvány akkor adható ki, ha a gazdálkodó szervezet
a) cégellenőrzése kockázati tényezőt nem tárt fel,
b) a 4. § (5) bekezdésben meghatározott személyi köre érvényes és megfelelő szintű személyi biztonsági
tanúsítvánnyal rendelkezik,
c) saját alkalmazásában álló – az NBF elnöke egyetértésével kinevezett – biztonsági vezetőt foglalkoztat.
(5) Ha a gazdálkodó szervezet rendelkezik egyszerűsített telephely biztonsági tanúsítvánnyal, akkor a gazdálkodó
szervezet kérelmére az NBF a 4. § (4) bekezdésében, valamint az 5. §-ban foglalt feltételek teljesítését követően
kiadja a telephely biztonsági tanúsítványt.
(6) Ha a telephely biztonsági tanúsítvány megszerzésére irányuló eljárás során a gazdálkodó szervezet teljesíti
a (4) bekezdésben meghatározott biztonsági feltételeket és a (2) bekezdésben meghatározott biztonsági feltételek
teljesülésének hiányában telephely biztonsági tanúsítvány nem adható ki, az NBF a gazdálkodó szervezet részére
– ha az eljárás során ezzel összefüggésben nyilatkozik – egyszerűsített telephely biztonsági tanúsítványt ad ki.”

33. §

(1) Az Ier. 7. § (1) bekezdés e)–g) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A telephely biztonsági tanúsítvány hatályossága alatt)
„e) a gazdálkodó szervezet vezetője kötelezi magát arra, hogy minősített szerződés végrehajtásába csak olyan
alvállalkozót von be, amely a minősített szerződés minősítési szintjének megfelelő és érvényes telephely biztonsági
tanúsítvánnyal vagy egyszerűsített telephely biztonsági tanúsítvánnyal rendelkezik,
f ) a biztonsági vezető biztosítja és elősegíti, hogy az NBF és a nemzetbiztonsági szolgálat a jogszabályban
meghatározott feladatát végrehajthassa,
g) a biztonsági vezető minden év augusztus 31-ig az ismételten kitöltött Cég-adatlapot eljuttatja az NBF részére,
amely alapján az illetékes nemzetbiztonsági szolgálat – a gazdálkodó szervezet előzetes értesítése nélkül – ismételt
cégellenőrzés elvégzésére jogosult.”
(2) Az Ier. 7. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) Az egyszerűsített telephely biztonsági tanúsítvány érvényessége alatt
a) a gazdálkodó szervezet az NBF elnökének egyetértésével kinevezett biztonsági vezetőt foglalkoztat,
b) a biztonsági vezető gondoskodik arról, hogy a minősített adathoz hozzáférők az NBF által kiadott érvényes és
megfelelő szintű személyi biztonsági tanúsítvánnyal rendelkezzenek,
c) a gazdálkodó szervezet vezetője kötelezi magát arra, hogy minősített szerződés végrehajtásába csak olyan
alvállalkozót von be, amely a minősített szerződés minősítési szintjének megfelelő és érvényes telephely biztonsági
tanúsítvánnyal vagy egyszerűsített telephely biztonsági tanúsítvánnyal rendelkezik,
d) a biztonsági vezető biztosítja és elősegíti, hogy az NBF és a nemzetbiztonsági szolgálat a jogszabályban
meghatározott feladatát végrehajthassa,
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e) a biztonsági vezető minden év augusztus 31-ig az ismételten kitöltött Cég-adatlapot eljuttatja az NBF részére,
amely alapján az illetékes nemzetbiztonsági szolgálat – a gazdálkodó szervezet előzetes értesítése nélkül – ismételt
cégellenőrzés elvégzésére jogosult.
(3) Az iparbiztonsági ellenőrzés folyamán vagy a telephely biztonsági tanúsítvány, valamint az egyszerűsített
telephely biztonsági tanúsítvány érvényessége alatt
a) a biztonsági vezető adatszolgáltatást teljesít a változás beálltát követő 5 napon belül az NBF-nek, ha
a Cég-adatlap tartalmában vagy a személyi biztonsági tanúsítvánnyal rendelkező személyek körében változás áll be,
a gazdálkodó szervezet ellen csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás indul, vagy a Gazdasági Versenyhivatal
jogerős elmarasztaló határozatot hoz,
b) az NBF – ha az a) pont szerinti adatszolgáltatás, vagy egyéb módon a tudomására jutó információ indokolttá
teszi – a gazdálkodó szervezet előzetes értesítése nélkül intézkedik a gazdálkodó szervezet újbóli cégellenőrzésének
végrehajtására a nemzetbiztonsági szolgálat felé.”
34. §		
Az Ier. 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az NBF nyilvántartást vezet a telephely biztonsági tanúsítvánnyal, valamint az egyszerűsített telephely
biztonsági tanúsítvánnyal rendelkező gazdálkodó szervezetről. A nyilvántartás
a) a gazdálkodó szervezet nevét, rövidített nevét, címét,
b) az iparbiztonsági ellenőrzés elrendelésének és megszüntetésének dátumát, a megszüntetés okát,
c) a telephely biztonsági tanúsítvány, valamint az egyszerűsített telephely biztonsági tanúsítvány kiadásának
dátumát, szintjét, valamint
d) a telephely biztonsági tanúsítvánnyal rendelkező gazdálkodó szervezetek esetében az Engedély és
Rendszerengedély szintjét
tartalmazza.”
35. §		
Az Ier. 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„10. § (1) Az NBF a telephely biztonsági tanúsítványt visszavonja, ha
a) a 6. § (2) bekezdésében meghatározott feltételek már nem állnak fenn,
b) a gazdálkodó szervezet a 7. § (1) bekezdésében meghatározott biztonsági követelményeket nem teljesíti,
c) a cégellenőrzésről készült szakvélemény kockázati tényezőt tartalmaz, vagy
d) a 7. § (3) bekezdés a) pontja, valamint a 12. § (3) bekezdése szerinti bejelentési kötelezettségének a gazdálkodó
szervezet biztonsági vezetője nem tesz eleget.
(2) Az NBF az egyszerűsített telephely biztonsági tanúsítványt visszavonja, ha
a) a 6. § (4) bekezdésében meghatározott feltételek már nem állnak fenn,
b) a gazdálkodó szervezet a 7. § (2) bekezdésében meghatározott biztonsági követelményeket nem teljesíti,
c) a cégellenőrzésről készült szakvélemény kockázati tényezőt tartalmaz, vagy
d) a 7. § (3) bekezdés a) pontja, valamint a 12. § (3) bekezdése szerinti bejelentési kötelezettségének a gazdálkodó
szervezet biztonsági vezetője nem tesz eleget.”
36. §

(1) Az Ier. 11. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) „Bizalmas!” vagy annál magasabb minősítési szintű minősített szerződés végrehajtásában
a) érvényes és megfelelő szintű telephely biztonsági tanúsítvánnyal vagy egyszerűsített telephely biztonsági
tanúsítvánnyal rendelkező gazdálkodó szervezet, illetve
b) érvényes és megfelelő szintű személyi biztonsági tanúsítvánnyal rendelkező, az egyéni vállalkozóról és az egyéni
cégről szóló törvény szerinti egyéni vállalkozói nyilvántartásban szereplő személy vehet részt.”
(2) Az Ier. 11. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(3) Érvényes telephely biztonsági tanúsítvánnyal vagy egyszerűsített telephely biztonsági tanúsítvánnyal
rendelkező gazdálkodó szervezet egyidejűleg több minősített szerződés végrehajtásában is részt vehet, ha
a telephely biztonsági tanúsítványának vagy egyszerűsített telephely biztonsági tanúsítványának szintje azoknak
megfelel.
(4) A minősített adatot átadó szerv vezetője a beszerzési eljárás bármely szakaszában – beleértve a szerződéskötést
megelőző tárgyalásokat is – kizárólag érvényes és megfelelő szintű telephely biztonsági tanúsítvánnyal rendelkező
gazdálkodó szervezet részére adhat át „Bizalmas!” vagy annál magasabb minősítési szintű minősített adatot.
A gazdálkodó szervezet részére átadott minősített adat csak a minősített szerződésben meghatározott célra
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használható fel és a minősített adatot átadó szerv vezetője előzetes engedélye nélkül más személy vagy szervezet
részére nem továbbítható.”
(3) Az Ier. 11. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A telephely biztonsági tanúsítvány, az egyszerűsített telephely biztonsági tanúsítvány, valamint egyéni
vállalkozó esetén a személyi biztonsági tanúsítvány meglétéről a minősített adatot átadó szerv vezetője a minősített
adat átadása előtt igazolás kiállítását kéri az NBF-től.”
37. §		
Az Ier. 12. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Ha a minősített adatot átadó szerv vezetője nem Magyarország területén bejegyzett gazdálkodó szervezetet
kíván „Bizalmas!” vagy annál magasabb minősítési szintű minősített szerződés végrehajtásába bevonni, az NBF útján
beszerzi az adott ország nemzeti biztonsági hatóságának igazolását az érintett gazdálkodó szervezet telephely
biztonsági tanúsítványának vagy egyszerűsített telephely biztonsági tanúsítványának meglétére vonatkozóan.
(2) Ha külföldi minősített adatot kezelő szerv kíván Magyarország területén bejegyzett gazdálkodó szervezetet
minősített szerződés végrehajtásába bevonni, a külföldi fél nemzeti biztonsági hatóságának írásbeli kérésére az NBF
elnöke igazolást ad ki a telephely biztonsági tanúsítvány, illetve az egyszerűsített telephely biztonsági tanúsítvány
meglétéről vagy intézkedik a gazdálkodó szervezet iparbiztonsági ellenőrzésének kezdeményezéséről.”
38. §		
Az Ier. 17. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„17. § Ez a rendelet
1. az EU-minősített adatok védelmét szolgáló biztonsági szabályokról szóló, 2013. szeptember 23-i 2013/488/EU
tanácsi határozat,
2. az EU-minősített adatok védelmét szolgáló biztonsági szabályokról szóló, 2015. március 13-i 2015/444/EU
bizottsági határozat
végrehajtásához szükséges rendelkezéseket határoz meg.”
39. §

(1) Az Ier. 1. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(2) Az Ier. 2. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

40. §

(1) Az Ier.
a)
4. § (1) bekezdésében a „(3)–(5)” szövegrész helyébe a „(3), valamint (4) vagy (5)”,
b)
5. § (1) bekezdésében a „Korlátozott terjesztésű” szövegrész helyébe a „„Korlátozott terjesztésű!””,
c)
5. § (3) bekezdésében az „az elektronikus biztonság” szövegrész helyébe az „a minősített adat elektronikus
biztonságának, valamint a rejtjeltevékenység engedélyezésének és hatósági felügyeletének”,
d)
6. § (3) bekezdésében a „telephelyén” szövegrész helyébe a „székhelyén, telephelyén és fióktelepén”,
e)
7. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében a „hatályossága” szövegrész helyébe az „érvényessége”,
f)
8. § (2) és (3) bekezdésében, 9. §-ában a „telephely biztonsági tanúsítvány” szövegrész helyébe a „telephely
biztonsági tanúsítvány, valamint az egyszerűsített telephely biztonsági tanúsítvány”,
g)
8. § (3) bekezdésében a „jogosító telephely biztonsági tanúsítvány” szövegrész helyébe a „jogosító telephely
biztonsági tanúsítvány, valamint egyszerűsített telephely biztonsági tanúsítvány”,
h)
11. § (2) bekezdésében a „Korlátozott terjesztésű” szövegrészek helyébe a „„Korlátozott terjesztésű!””,
i)
13. § (3) bekezdésében a „NATO vagy EU Titkos és NATO vagy EU Bizalmas” szövegrész helyébe a „„NATO
Titkos!” vagy „EU Titkos!” és „NATO Bizalmas!” vagy „EU Bizalmas!””,
j)
14. § (1) bekezdésében a „Telephely biztonsági tanúsítvánnyal” szövegrész helyébe a „Telephely biztonsági
tanúsítvánnyal vagy egyszerűsített telephely biztonsági tanúsítvánnyal”,
k)
14. § (2) bekezdésében a „Bizalmas” kifejezés helyébe a „„Bizalmas!””,
l)
14. § (3) bekezdésében a „„NATO vagy EU Titkos”, valamint „NATO vagy EU Bizalmas”” szövegrész helyébe
a „„NATO Titkos!” vagy „EU Titkos!”, valamint „NATO Bizalmas!” vagy „EU Bizalmas!””
szöveg lép.
(2) Hatályát veszti az Ier. 16. §-a, 18. §-a, 19. és 21. §-a.
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13. A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló
219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet módosítása
41. §		
A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: Var.) 29. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A veszélyességi övezetben a 7. melléklet 2.2. pontjához tartozó táblázatban szereplő fejlesztések esetében
az engedélyezési eljárás során az állásfoglalás kialakítására a polgármester kezdeményezésére a hatóság bizottságot
hoz létre a környezetvédelmi, természetvédelmi, népegészségügyi, valamint bányászati hatáskörében eljáró
fővárosi és megyei kormányhivatal, vízvédelmi hatóság, vízügyi hatóság, továbbá a fejlesztéssel érintett települési
önkormányzat képviselőiből. A veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem és a fejlesztő képviselője a bizottság ülésén
részt vehet.”
42. §		
A Var. 38. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A súlyos káresemény elhárítási terv soros, soron kívüli felülvizsgálatára a 11. § rendelkezéseit kell megfelelően
alkalmazni.”
43. §		
A Var.
a)
1. § 3. pont b) alpontjában a „2. táblázatában” szövegrész helyébe az „1. táblázatában”,
b)
11. § (3) bekezdésében az „Az ötévenkénti” szövegrész helyébe az „A biztonsági jelentés vagy a biztonsági
elemzés elfogadásától számított öt éven belül, azt követően ötévente végrehajtandó”,
c)
20. § (2) bekezdésében a „legalább háromévenként” szövegrész helyébe az „a biztonsági jelentés vagy
a biztonsági elemzés elfogadásától számított három éven belül, azt követően háromévenként”,
d)
7. melléklet 6.1. pont b) alpontjában a „hatóság által” szövegrész helyébe a „hatóság központi szerve által”
szöveg lép.

14. A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és
visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása
44. §

(1) A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló
326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kkr.) 29. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A vezetői engedély kiállítása során annak érvényességét az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott
időtartamon belül – a (3a) bekezdésben foglaltak kivételével – úgy kell meghatározni, hogy a lejáratának hónapja és
napja megegyezzen az ügyfél születési idejének hónapjával és napjával.”
(2) A Kkr. 29. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) Az orvosi vizsgálaton két évet meg nem haladóan megállapított egészségi alkalmasság esetén a vezetői
engedély érvényességi ideje a megállapított orvosi alkalmasság időpontja.”
(3) A Kkr. 29. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A vezetői engedély kiállítása során annak érvényességi idejét úgy kell meghatározni, hogy a lejáratának
időpontja megegyezzen az 5. melléklet C. pontja szerinti vezetői engedély 11. sorában feltüntetett kategória
érvényesség időpontjával.”

45. §		
A Kkr. 29. § (4) bekezdésében a „c) pontjában” szövegrész helyébe a „b) pontjában” szöveg lép.

15. Az egyes közlekedési szabálysértések miatt alkalmazandó szabálysértési pénzbírság, illetve
helyszíni bírság kötelező mértékéről, valamint a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról
és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvénnyel összefüggő egyes
kormányrendeletek módosításáról szóló 63/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet módosítása
46. §		
Az egyes közlekedési szabálysértések miatt alkalmazandó szabálysértési pénzbírság, illetve helyszíni bírság
kötelező mértékéről, valamint a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási
rendszerről szóló 2012. évi II. törvénnyel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 63/2012. (IV. 2.)
Korm. rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § Ha a Szabs. tv. XXVIII. Fejezetében meghatározott szabálysértések közül a 6–9. mellékletben felsorolt
szabálysértéseket az abban hivatkozott rendelkezések megszegésével követik el – ha a hatóság megítélése alapján
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a Szabs. tv. szerinti pénzbírság vagy helyszíni bírság kiszabása indokolt –, az ott meghatározott szabálysértéshez
rendelt összegű pénzbírságot, illetve helyszíni bírságot kell kiszabni.”

16. A halottvizsgálatról és a halottakkal kapcsolatos eljárásról szóló 351/2013. (X. 4.) Korm. rendelet
módosítása
47. §		
A halottvizsgálatról és a halottakkal kapcsolatos eljárásról szóló 351/2013. (X. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
Hvkr.) 36. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A (2) bekezdés szerinti esetben a holttestet a halál tényének megállapításától számított legkésőbb 12 órán
belül – a (2) bekezdésben megjelölt soron kívüli esetekben 6 órán belül – el kell szállítani.”
48. §		
A Hvkr. 38. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Ha kormányrendelet ettől eltérően nem rendelkezik, a boncolás helyéről a holttest temetőbe, temetkezési
emlékhelynek minősülő helyre, hamvasztóüzembe, valamint a temetkezési szolgáltató telephelyére történő
szállításának, továbbá – az (1) bekezdésben foglalt időpontot követően – tárolásának és hűtésének költségeit
az eltemettetésre kötelezett viseli. Az egészségügyi intézményben az (1) bekezdésben foglalt időponttól
történő hűtés költségeit az egészségügyi szolgáltató az eltemettetésre kötelezett személytől és a nevében eljáró
temetkezési szolgáltatótól egyetemlegesen követelheti.”
49. §		
A Hvkr. 42. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Ha
a) nincs az elhunyt eltemettetésére kötelezett személy,
b) a halottvizsgálati bizonyítvány kiállításáról annak kiállítását követő 5 napon belül nem értesíthető az elhunyt
eltemettetésére kötelezett személy, vagy
c) a halottvizsgálati bizonyítványt az eltemettetésre kötelezett személy vagy a nevében eljáró temetkezési
szolgáltató az (1) bekezdés szerinti értesítéstől számított 5 napon belül nem veszi át,
a halál okát megállapító orvos a halottvizsgálati bizonyítványt – az a)–c) pontok szerinti tény közlése mellett –
a köztemetés elrendelésére illetékes települési önkormányzatnak küldi meg.”
50. §		
A Hvkr.
a)
36. § (1) és (2) bekezdésében a „12” szövegrész helyébe a „6”,
b)
42. § (1) bekezdésében az „eltemettetésére kötelezett vagy annak nevében eljáró személynek” szövegrész
helyébe az „eltemettetésére kötelezett személynek vagy annak nevében eljáró temetkezési szolgáltatónak”,
c)
1. melléklet 6. és 7. sorában a „Hozzátartozó” szövegrész helyébe az „Eltemettetésre kötelezett személy”,
d)
2. melléklet 5. és 6. sorában a „Hozzátartozó” szövegrész helyébe az „Eltemettetésre kötelezett személy”
szöveg lép.

17. A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló
145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet, valamint az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból
történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról
szóló 379/2013. (X. 25.) Korm. rendelet módosítása
51. §		
A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet,
valamint az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes
szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról szóló 379/2013. (X. 25.) Korm. rendelet 33. §
(2) bekezdésében a „2017. január 1-jén” szövegrész helyébe a „2019. január 1-jén” szöveg lép.

18. Az egyes európai uniós jogi aktusokban rögzített bűnügyi, illetve rendészeti
tárgyú együttműködés keretében történő információcsere részletes szabályairól szóló
113/2014. (IV. 3.) Korm. rendelet módosítása
52. §		
Az egyes európai uniós jogi aktusokban rögzített bűnügyi, illetve rendészeti tárgyú együttműködés keretében
történő információcsere részletes szabályairól szóló 113/2014. (IV. 3.) Korm. rendelet 4. §-a helyébe a következő
rendelkezés lép:
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„4. § A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény (a továbbiakban: Kknyt.) 27/A. §
(3) bekezdésében meghatározott szerv a Kknyt. 27/A. § (2) bekezdése szerinti keresést közvetlenül, a központi közúti
közlekedési nyilvántartó szerv által fenntartott és erre a célra kialakított biztonságos informatikai kapcsolat útján
kezdeményezheti.”

19. A légiközlekedés védelmével kapcsolatos feladatoknak az általános rendőrségi feladatok
ellátására létrehozott szerv általi átvételéről, a nyilvános repülőtér üzemben tartója részére történő
visszaadásáról és az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv indokolt költségei
megtérítésének szabályairól, valamint a védelmi ellenőrzés felügyeletéről szóló 302/2014. (XII. 5.)
Korm. rendelet módosítása
53. §		
A légiközlekedés védelmével kapcsolatos feladatoknak az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv
általi átvételéről, a nyilvános repülőtér üzemben tartója részére történő visszaadásáról és az általános rendőrségi
feladatok ellátására létrehozott szerv indokolt költségei megtérítésének szabályairól, valamint a védelmi ellenőrzés
felügyeletéről szóló 302/2014. (XII. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Lvr.) 1. § c) pontja helyébe a következő
rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában)
„c) légiközlekedés védelmével kapcsolatos feladat: a védelmi ellenőrzés és a nyilvános repülőtér üzemben tartója
által létrehozott biztonsági szolgálatnak a 2015/1998/EU bizottsági végrehajtási rendelet (a továbbiakban: közös
légiközlekedési EU rendelet) Melléklet 1.5. pontjában meghatározott tevékenysége,”
54. §

(1) Az Lvr. 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az (1) bekezdés a) pontja esetében a felügyeletet ellátó rendőri szerv a közös légiközlekedési EU rendelet
Melléklet 11.2.4. alpontjában meghatározott képzettségű személyek tevékenységét veheti át. Az átvételről
rendelkező határozatban pontosan meg kell jelölni, hogy mely tevékenységi kör irányítása mely irányítói szintig
kerül átvételre, valamint, hogy a kötelezett milyen módon vesz részt a tevékenység irányításában.”
(2) Az Lvr. 6. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az (1) bekezdés b) pontja esetében a rendőrség a (2) bekezdésben meghatározottakon kívül a közös
légiközlekedési EU rendelet Melléklet 11.2.3.1–11.2.3.5. alpontjában meghatározott képzésre kötelezett személyek
és az e személyek irányítását és ellenőrzését végzők védelmi tevékenységét láthatja el. A határozatban pontosan
meg kell jelölni, hogy a védelmi ellenőrzést a fentiek közül mely területekre kiterjedően veszi át.”

55. §		
Az Lvr. 12. § b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Ez a rendelet)
„b) a közös légiközlekedés-védelmi alapkövetelmények végrehajtásához szükséges részletes intézkedések
meghatározásáról szóló, 2015. november 5-i 2015/1998/EU bizottsági végrehajtási rendelet”
(végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.)

20. A kormányzati eseménykezelő központ és az eseménykezelő központok feladat- és hatásköréről,
valamint a biztonsági események kezelésének, a biztonsági események műszaki vizsgálatának
és a sérülékenységvizsgálat lefolytatásának szabályairól szóló 185/2015. (VII. 13.) Korm. rendelet
módosítása
56. §		
A kormányzati eseménykezelő központ és az eseménykezelő központok feladat- és hatásköréről, valamint
a biztonsági események kezelésének, a biztonsági események műszaki vizsgálatának és a sérülékenységvizsgálat
lefolytatásának szabályairól szóló 185/2015. (VII. 13.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ker.) 3. § (1) bekezdés
h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Központ a biztonsági események és fenyegetések kezelésével támogatja az állami és önkormányzati szerveket,
amelynek céljából együttműködik)
„h) a magyar és a nemzetközi hálózatbiztonsági szervekkel, így különösen az Európai Unió számítógép-biztonsági
eseményekre reagáló csoportjával, valamint”
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57. §		
A Ker. 23. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„23. § Ez a rendelet
a) a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek és
b) a hálózati és információs rendszerek biztonságának az egész Unióban egységesen magas szintjét biztosító
intézkedésekről szóló, 2016. július 6-i 2016/1148/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek
való megfelelést szolgálja.”

21. Az elektronikus információs rendszerek biztonsági felügyeletét ellátó hatóságok, valamint
az információbiztonsági felügyelő feladat- és hatásköréről, továbbá a zárt célú elektronikus
információs rendszerek meghatározásáról szóló 187/2015. (VII. 13.) Korm. rendelet módosítása
58. §		
Az elektronikus információs rendszerek biztonsági felügyeletét ellátó hatóságok, valamint az információbiztonsági
felügyelő feladat- és hatásköréről, továbbá a zárt célú elektronikus információs rendszerek meghatározásáról szóló
187/2015. (VII. 13.) Korm. rendelet (a továbbiakban Eir.) 6. § (1) bekezdése a következő g) és h) ponttal egészül ki:
(A hatóság)
„g) együttműködik a hálózati és információs rendszerek biztonságáért felelős nemzetközi szervekkel, így különösen
az Európai Unió e feladatra létrehozott Együttműködési csoportjával, valamint
h) a hálózati és információs rendszerek biztonságáért felelős nemzetközi szervezetekben képviseli Magyarországot.”
59. §

(1) Az Eir. 25. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az (1) bekezdés szerinti hatóságra az Ibtv. 14. § (3) és (3a) bekezdését, 16. § (2) bekezdés a) és b) pontját
megfelelően alkalmazni kell.”
(2) Az Eir. 25. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az (1) bekezdés szerinti hatóságra az Ibtv. 14–17. §-a helyett – ha a (2) bekezdés eltérően nem rendelkezik –
a 19–22. §-t kell megfelelően alkalmazni.”

60. §		
Az Eir. a következő 31. §-sal egészül ki:
„31. § Ez a rendelet a hálózati és információs rendszerek biztonságának az egész Unióban egységesen magas
szintjét biztosító intézkedésekről szóló, 2016. július 6-i 2016/1148/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való
megfelelést szolgálja.”
61. §		
Hatályát veszti az Eir. 6. § (1) bekezdés e) pontjában a „valamint” szövegrész.

22. A kéményseprő-ipari tevékenységről szóló törvény végrehajtásáról szóló
99/2016. (V. 13.) Korm. rendelet módosítása
62. §		
A kéményseprő-ipari tevékenységről szóló törvény végrehajtásáról szóló 99/2016. (V. 13.) Korm. rendelet 2. §
(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A tűzvédelmi hatóság a Kstv. 3. § (2) bekezdés b) pontjában meghatározott tájékoztatást követő hatvan napon
belül ellenőrzi
a) az ingatlanhasználó Kstv. 5. § (2) bekezdés d) pontjában meghatározott kötelezettségének teljesítését, vagy
b) a Kstv. 2. § (5) bekezdés
ba) b) pontjában meghatározott ellenőrzés vagy
bb) f ) pontjában meghatározott vizsgálat
megrendelésének a szabálytalanság megszüntetését követő megtörténtét. Ha a tűzvédelmi hatóság megállapítja,
hogy az ingatlan használója az égéstermék-elvezetőt a tilalom ellenére üzemelteti, és az üzemeltetés az életet és
a vagyonbiztonságot közvetlenül veszélyezteti, az ingatlan tulajdonosával szemben tűzvédelmi bírságot szab ki
a tűzvédelmi bírságról szóló kormányrendelet rendelkezései szerint.”

23. Záró rendelkezések
63. §

(1) Ez a rendelet – a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A 16. § 2016. december 31-én lép hatályba.
(3) Az 1–6. §, a 24–45. §, a 47–50. § és az 1–3. melléklet, az 5. és 6. melléklet 2017. január 1-jén lép hatályba.
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64. §

(1) Ez a rendelet
a)
a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelvnek és
b)
a hálózati és információs rendszerek biztonságának az egész Unióban egységesen magas szintjét biztosító
intézkedésekről szóló, 2016. július 6-i 2016/1148/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek
való megfelelést szolgálja.
(2) Ez a rendelet
a)
az EU-minősített adatok védelmét szolgáló biztonsági szabályokról szóló, 2013. szeptember 23-i 2013/488/EU
tanácsi határozat,
b)
az EU-minősített adatok védelmét szolgáló biztonsági szabályokról szóló, 2015. március 13-i 2015/444/EU
bizottsági határozat,
c)
a különösen a terrorizmus és a határokon átnyúló bűnözés elleni küzdelemre irányuló, határokon átnyúló
együttműködés megerősítéséről szóló, 2008. június 23-i 2008/615/IB tanácsi határozat,
d)
az egyes, a halálbüntetés, a kínzás vagy más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód vagy
büntetés során alkalmazható áruk kereskedelméről szóló, 2005. június 27-i 1236/2005/EK tanácsi rendelet
módosításáról szóló, 2014. július 16-i 775/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet,
e)
a személyek határátlépésére irányadó szabályok uniós kódexéről (Schengeni határ-ellenőrzési kódex) szóló,
2016. március 9-i 2016/399/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet és
f)
a közös légiközlekedés-védelmi alapkövetelmények végrehajtásához szükséges részletes intézkedések
meghatározásáról szóló, 2015. november 5-i 2015/1998/EU európai bizottsági végrehajtási rendelet
végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet a 441/2016. (XII. 16.) Korm. rendelethez
„2a. számú melléklet a 170/1993. (XII. 3.) Korm. rendelethez

A magzati halálozással összefüggő adatfelvételi lapok adattartalma
1. Az egészségügyi intézmény adatai
2. A várandós nő:
2.1. neve
2.2. születésének helye, időpontja
2.3. családi állapota
2.4. férj (élettárs, partner) születési időpontja
2.5. lakcíme
2.6. állampolgársága
2.7. iskolai végzettsége
2.8. gazdasági aktivitása
2.9. foglalkozása, munkaköre, foglalkozási viszonya
3. A várandós nő korábbi várandósságainak kimenetele, száma, időpontja
4. A magzat elhalálozásával kapcsolatos adatok:
4.1. várandósság befejezésének időpontja, módja
4.2. magzat neme
4.3. várandósság időtartama
4.4. magzat súlya, hossza
4.5. hol, mikor halt el a magzat
4.6. a magzati halál oka, a magzat fejlődési rendellenessége
4.7. egyes vagy iker magzat, a magzat sorszáma
5. A várandós nő ápolására vonatkozó adatok”
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2. melléklet a 441/2016. (XII. 16.) Korm. rendelethez
„1. melléklet a 145/1999. (X. 1.) Korm. rendelethez
I. A Tv. 25. § (1) bekezdése szerinti szolgáltatásokért a következő tartalmú számlát kell kiállítani:
1. Temetésfelvétel
1.1. Temetésszervezés díja
1.2. Kiszállási díj (felvételi irodán kívüli temetésfelvétel)
1.3. Az 53/A. § szerinti ügyek
2. Az elhunyt végtisztességre való előkészítése
2.1. Halottkezelés
2.2. Öltöztetés
2.3. Elhunyt hűtése
2.4. Elhunyt előkészítése (Tanatopraxis)
3. A temetéshez szükséges kellékekkel való ellátás
3.1. Koporsós temetés
3.1.1.
Koporsó
3.1.2.
Fémbetét koporsóba
3.1.3.
Koporsó szemfedő
3.1.4.
Egészségügyi egységcsomag
3.1.5.
Rögfogó
3.1.6.
Koporsódísz (feszület, kehely)
3.1.7.
Névtábla
3.1.8.
Koporsó leeresztő
3.2. Hamvak temetése
3.2.1.
Urna
3.2.2.
Urnaszelence
3.2.3.
Urnabetét
3.2.4.
Urnaszemfedő
3.2.5.
Urnaleeresztő
3.2.6.
Urnakeszon
3.2.7.
Egészségügyi egységcsomag hamvasztáshoz
3.2.8.
Koporsó hamvasztáshoz
3.2.9.
Speciális doboz urnakiadáshoz
3.3. Egyéb, temetéshez szükséges kellékek
3.3.1.
Lebomló műanyag zsák
3.3.2.
Halotti lepel
3.3.3.
Párna
3.3.4.
Kárpit
3.3.5.
Lepedő
3.3.6.
Sírjel
3.3.7.
Sírjeltábla
3.3.8.
Coltábla
3.3.9.
Egyéb Katalógusból kiválasztott kellék
4. Ravatalozás
4.1. Létesítmény igénybevételének díja
4.2. Ravatalozás eszközeinek használati díja
4.3. Kegyeleti szakszolgáltatás ravatalozóban
4.4. Ravatalozás temetőn, temetkezési emlékhelyen belül
4.5. Ravatalozás temetőn, temetkezési emlékhelyen kívül
4.6. Elhunyt megtekintése
5. Sírhelynyitás, visszahantolás
5.1. Sírásás, urnasír ásás
5.2. Sírhelynyitás
5.3. Koporsósüllyesztés
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6.
7.

8.

9.

10.

11.

12.
II.
III.

5.4. Hantolás
5.5. Sír felkoszorúzása
Sírba helyezés
6.1. Koporsó temetési helyre való behelyezése
Halottszállítás
7.1. Elhunyt nemzetközi szállítása
7.2. Elhunyt szállítása közigazgatási határon kívül
7.3. Elhunyt szállítása közigazgatási határon belül
7.4. Elhunyt szállítása temetőn belül
7.5. Elhunyt szállítása ügyeletben
7.6. Hamvak nemzetközi szállítása
7.7. Hamvak szállítása közigazgatási határon kívül
7.8. Hamvak szállítása közigazgatási határon belül
7.9. Hamvak szállítása temetőn belül
7.10. Hamvak szállítása ügyeletben
Hamvasztás, urnakiadás
8.1. Hamvasztás
8.2. Azonnali hamvasztás
8.3. Urnakiadás
Urnaelhelyezés
9.1. Urna temetési helyre való elhelyezése temetőben
9.2. Urna temetési helyre való elhelyezése temetkezési emlékhelyen
9.3. Urna elhelyezése temetőn, temetkezési emlékhelyen kívül
Hamvak szórása
10.1. Hamvak szórása temetőben
10.2. Hamvak szórása temetkezési emlékhelyen
10.3. Hamvak szórása temetőn, temetkezési emlékhelyen kívül
Exhumálás
11.1. Koporsóban eltemetett felnőtt ember exhumálása
11.2. Koporsóban eltemetett gyermek exhumálása
11.3. Urna kiemelése
Újratemetés
Újratemetésnél a temetéssel megegyező tartalommal kell a számlát kiállítani.
A részszolgáltatásokat egyenként és szolgáltatásonként összegezve is meg kell adni.”

3. melléklet a 441/2016. (XII. 16.) Korm. rendelethez
„2. melléklet a 145/1999. (X. 1.) Korm. rendelethez

A Tv. 28/B. § (2) bekezdése szerint számlázható egyéb tevékenységek:
1. Temetési hely díja
1.1. Temetési hely megváltásának díja
1.2. Temetési hely újraváltásának díja
1.3. Kommunális díj
2. Temetési hely előkészítése
2.1. Temetési hely és környékének temetésre való előkészítése, visszarendezése
2.2. Temetési hely felépítményének temetésre való előkészítése
3. Ravatalozó és környékének temetésre való előkészítése, visszarendezése
4. Temetéshez kapcsolódó temetési kelléknek nem minősülő kellékek értékesítése
5. Feliratozás
6. Világi búcsúztatás
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7.
8.
9.
10.
11.
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Hang-, kép- és fénytechnikai szolgáltatás biztosítása
Virág, virágkészítmények
Gyászhirdetés közzététele
Urna tárolása
Temetkezési szolgáltatási tevékenységhez szükséges eszköz vagy ingatlan bérbeadása, bérlése”

4. melléklet a 441/2016. (XII. 16.) Korm. rendelethez
1. A Hoár. 2. melléklet 8. pontja a következő d) ponttal egészül ki:
(Izrael)
„d) nemzeti útlevelet helyettesítő úti okmány (travel document in lieu of national passport)”
2. A Hoár 2. melléklete a következő 20. ponttal egészül ki:
„20. A Vöröskereszt Nemzetközi Bizottság úti okmánya a Magyarország Kormánya külön döntésében meghatározott
áttelepítési programban résztvevő harmadik országbeli állampolgárok magyarországi beutazása céljából.”

5. melléklet a 441/2016. (XII. 16.) Korm. rendelethez
„1. melléklet a 92/2010. (III. 31.) Korm. rendelethez

Az NBF elnöke a telephely biztonsági tanúsítvány kiadásához a Cég-adatlapot az alábbi
adattartalommal rendszeresíti:
1. ÁLTALÁNOS ADATOK
1.1. a gazdálkodó szervezet megnevezése
1.2. pénzforgalmi jelzőszáma
1.3. KSH törzsszáma
1.4. cégjegyzés száma CG
1.5. a számlakezelő pénzintézet adatai
1.6. a gazdálkodó szervezet jegyzett tőkéje
1.7. az alapítás időpontja
1.8. az alapító tagok
1.9. a gazdálkodó szervezet jelenlegi tulajdonosainak megnevezése
1.10. a gazdálkodó szervezet érdekeltsége más cégekben
1.11. a legjellemzőbb TEÁOR kódjai és azok megnevezése
1.12. a gazdálkodó szervezet székhelyének adatai
1.13. a gazdálkodó szervezet telephelyei
1.14. a gazdálkodó szervezet fióktelepei
1.15. a gazdálkodó szervezet üzleti kapcsolatai
1.16. a gazdálkodó szervezet vezetőségének külföldi személyekkel, szervezetekkel való kapcsolatai
2. A GAZDÁLKODÓ SZERVEZET VEZETŐJE ÉS TESTÜLETEI
2.1. a gazdálkodó szervezet vezetőjének természetes személyazonosító adatai
2.2. a vezetőtestület tagjainak természetes személyazonosító adatai
2.3. a felügyelőbizottság tagjainak megnevezése
2.4. a könyvvizsgáló megnevezése
2.5. a biztonsági vezető természetes személyazonosító adatai
2.6. a titkos ügykezelő természetes személyazonosító adatai
2.7. a titkos ügykezelő helyettesének természetes személyazonosító adatai
2.8. a rendszerbiztonsági felügyelő természetes személyazonosító adatai
2.9. a rendszeradminisztrátor természetes személyazonosító adatai
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3. A GAZDÁLKODÓ SZERVEZET HELYZETE GAZDASÁGBIZTONSÁGI SZEMPONTBÓL
3.1. a gazdálkodó szervezetek működésére irányuló, külföldiek által történő ellenőrzési és befolyásolási kísérletek
3.2. fontosnak ítélt és a biztonsági ellenőrzést elősegítő egyéb közlendő
4. MINŐSÍTETT SZERZŐDÉS
a gazdálkodó szervezet minősített szerződésben történő részvétele
5. NYILATKOZATOK”

6. melléklet a 441/2016. (XII. 16.) Korm. rendelethez
„2. melléklet a 92/2010. (III. 31.) Korm. rendelethez

Az NBF elnöke az egyszerűsített telephely biztonsági tanúsítvány kiadásához a Cég-adatlapot az alábbi
adattartalommal rendszeresíti:
1. ÁLTALÁNOS ADATOK
1.1. a gazdálkodó szervezet megnevezése
1.2. pénzforgalmi jelzőszáma
1.3. KSH törzsszáma
1.4. cégjegyzés száma CG
1.5. a számlakezelő pénzintézet adatai
1.6. a gazdálkodó szervezet jegyzett tőkéje
1.7. az alapítás időpontja
1.8. az alapító tagok
1.9. a gazdálkodó szervezet jelenlegi tulajdonosainak megnevezése
1.10. a gazdálkodó szervezet érdekeltsége más cégekben
1.11. a legjellemzőbb TEÁOR kódjai és azok megnevezése
1.12. a gazdálkodó szervezet székhelyének adatai
1.13. a gazdálkodó szervezet telephelyei
1.14. a gazdálkodó szervezet fióktelepei
1.15. a gazdálkodó szervezet üzleti kapcsolatai
1.16. a gazdálkodó szervezet vezető tisztségviselőinek külföldi személyekkel, szervezetekkel való kapcsolatai
2. A GAZDÁLKODÓ SZERVEZET VEZETŐJE ÉS TESTÜLETEI
2.1. a gazdálkodó szervezet vezetőjének természetes személyazonosító adatai
2.2. a vezetőtestület tagjainak természetes személyazonosító adatai
2.2. a felügyelőbizottság tagjainak megnevezése
2.3. a könyvvizsgáló megnevezése
2.4. a biztonsági vezető természetes személyazonosító adatai
3. A GAZDÁLKODÓ SZERVEZET HELYZETE GAZDASÁGBIZTONSÁGI SZEMPONTBÓL
3.1. a gazdálkodó szervezet működésére irányuló, külföldiek által történő ellenőrzési és befolyásolási kísérletek
3.2. fontosnak ítélt és a biztonsági ellenőrzést elősegítő egyéb közlendő
4. MINŐSÍTETT SZERZŐDÉS
a gazdálkodó szervezet minősített szerződésben történő részvétele
5. NYILATKOZATOK”
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A Kormány 442/2016. (XII. 16.) Korm. rendelete
a felsőoktatás szabályozására vonatkozó egyes kormányrendeletek módosításáról
A Kormány
a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 77. § (1) bekezdés b) pontjában,
a 2. alcím tekintetében a találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény 118. § (3) bekezdésében,
a 3. alcím tekintetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (4) bekezdés d) és i) pontjában, nemzeti
felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 6. pontjában,
a 4. alcím tekintetében a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 7. pontjában,
az 5. alcím tekintetében a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 23. pontjában,
a 6. alcím tekintetében a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 4. pont b) alpontjában,
a 7. alcím tekintetében a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 8. pontjában,
a 8. alcím tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 15. pont a) alpontjában,
a 9. alcím tekintetében a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 21. pontjában,
a 10. alcím tekintetében a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 18. pontjában és
(2) bekezdésében,
a 11. alcím tekintetében a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 3. pontjában, 4. pont
a) alpontjában és 18. pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:

1. A biztonsági okmányok védelmének rendjéről szóló 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet módosítása
1. §		
A biztonsági okmányok védelmének rendjéről szóló 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet 1. számú melléklet III. rész
1. pont 1.52. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Személyi és jogosultságot igazoló okmányok)
„1.52. oktatási igazolványok;”

2. A biológiai anyagok szabadalmi eljárás céljából való letétbe helyezéséről és kezeléséről szóló
61/2006. (III. 23.) Korm. rendelet módosítása
2. §		
A biológiai anyagok szabadalmi eljárás céljából való letétbe helyezéséről és kezeléséről szóló 61/2006. (III. 23.)
Korm. rendelet
a)
1. § (1) bekezdésében a „Budapesti Corvinus Egyetem” szövegrész helyébe a „Szent István Egyetem” szöveg,
b)
3. § (2) bekezdésében az „10032000-00282857-00000000” szövegrész helyébe az „10032000-0028282600000000” szöveg
lép.

3. Az oktatási igazolványokról szóló 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása
3. §		
Az oktatási igazolványokról szóló 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 1. § (2) bekezdése helyébe
a következő rendelkezés lép:
„(2) Az oktatási igazolvány a biztonsági okmányok védelmének rendjéről szóló kormányrendelet hatálya alá tartozik.”
4. §

(1) Az R1. 6. § e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az oktatási igazolvány igénylésében közreműködő intézmény (a továbbiakban: közreműködő intézmény):]
„e) a 23. § b) és c) pontjában meghatározott személyek oktatási igazolványának cseréje, pótlása és az Nktv. 96. §
(1) bekezdés szerinti intézmények közül a Köznevelési Információs Rendszerben (a továbbiakban: KIR) nem szereplő
intézményekben pedagógus-munkakörben foglalkoztatott személyek oktatási igazolványainak kiadása esetében
a fővárosi és megyei kormányhivatal köznevelési feladatkörében eljáró megyeszékhely szerinti járási (fővárosi
kerületi) hivatala.”
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(2) Az R1. 6. §-a a következő f ) és g) pontokkal egészül ki:
[Az oktatási igazolvány igénylésében közreműködő intézmény (a továbbiakban: közreműködő intézmény):]
„f ) az Nktv. 65. § (9) bekezdésében meghatározott intézményekben kiadásra kerülő oktatási igazolvány esetében
a munkáltató intézmény,
g) az Nktv. 96. § (1) bekezdésében meghatározott intézmények közül a KIR-ben nyilvántartott intézményekben
kiadásra kerülő oktatási igazolvány esetében a munkáltató intézmény.”
5. §		
Az R1. 12. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az (1) bekezdésben meghatározott igazolás kizárólag az adatkezelő központi rendszeréből, az adatkezelő
hitelesített vonalkódjával ellátott formában nyomtatható ki.”
6. §

(1) Az R1. 13. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A tanuló diákigazolványára a tanulói jogviszony megszűnését követő október 31-ig jogosult.”
(2) Az R1. 13. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Ha a jogosult az igazolvány használatára jogosító jogviszony megszűnését követően oktatási igazolványa
érvényességi idején belül ugyanazzal a közreműködő intézménnyel létesít új jogviszonyt – és az oktatási
igazolványon feltüntetett adattartalom változatlanul megfelel a valóságnak – oktatási igazolványa a továbbiakban
is érvényes.”

7. §		
Az R1. 17. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A köznevelési diákigazolvány igénylése esetén az adatkezelő az igénylés során feltöltött és továbbított tanulói
adatokat összeveti a KIR-ben szereplő adatokkal. Amennyiben a KIR-ben tárolt adatok eltérnek az igénylésben és
a közreműködő intézmény nyilvántartásában szereplő adatoktól, akkor a közreműködő intézmény a 34. §-ban
foglaltak szerint jár el.”
8. §

(1) Az R1. 21. § (1) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:
(A közreműködő intézmény a diákigazolványra jogosultnak a diákigazolvány igénylése nélkül – a 12. §-ban
meghatározott – igazolást ad ki,)
„d) amennyiben a tanulói, hallgatói jogviszony bejelentése vagy az igénylés továbbítása a jogosult vagy
a közreműködő intézmény hibáján kívüli okból nem lehetséges.”
(2) Az R1. 21. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az (1) bekezdés d) pontjában meghatározott esetben az igazolás kiadása a közreműködő intézmény egyedi
elbírálása alapján lehetséges, azzal, hogy a kiadott igazolást az igénylés továbbítása után haladéktalanul
érvényteleníteni kell, és a 12. § szerinti igazolást kell kiadni.”

9. §

(1) Az R1. 26. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A 23. § c) pontja szerinti jogosult esetében a pedagógusigazolvány-igénylés csak abban az esetben tekinthető
érvényesnek, ha a jogosult igazolja, hogy pedagógus-munkakörből helyezték korhatár előtti ellátásba vagy
nyugállományba, továbbá ha az utolsó munkahelyként megnevezett munkáltató szerepel vagy szerepelt a KIR
adatbázisában.”
(2) Az R1. 26. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8) A pedagógusigazolvány igénylése esetén az adatkezelő az igénylés során feltöltött személyes adatokat
összeveti a KIR-ben szereplő adatokkal. Amennyiben a KIR-ben tárolt adatok eltérnek az igénylésben és
a közreműködő intézmény nyilvántartásában szereplő adatoktól, akkor a közreműködő intézmény a 34. §-ban
foglaltak szerint jár el.”

10. §		
Az R1. a következő 26/A. §-sal egészül ki:
„26/A. § A közreműködő intézmény a pedagógusigazolványra jogosult kérelmére az elektronikus igénylés
továbbítása nélkül is kiadja a 12. § szerinti igazolást, amely 180 napig érvényes.”
11. §

(1) Az R1. 34. § (1)–(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Az oktatási igazolvány kiadására irányuló kérelem hiányosnak minősül abban az esetben, ha
a) a megszemélyesítéshez szükséges fénykép és aláírás nyilvántartásában – a jogosultnak felróható okból – nem
található az igénylés adataihoz hozzárendelhető érvényes fénykép vagy aláírás,
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b) a 16. § (8) bekezdésében foglaltak szerint a FIR-ben tárolt adatok eltérnek az igénylésben szereplő és
a közreműködő intézmény tanulmányi rendszerében tárolt adatoktól,
c) a 17. § (6) bekezdésében és a 26. § (8) bekezdésében foglaltak szerint a KIR-ben tárolt adatok eltérnek
az igénylésben szereplő és az IAR rendszerben tárolt adatoktól,
d) az igénylésben szereplő adatok eltérnek az e-közigazgatásért felelős miniszter személyi- és
lakcímnyilvántartásában szereplő adatoktól.
(2) Hiányos igénylés esetén az adatkezelő a hiány észlelésétől számított 8 napon belül elektronikus úton – megfelelő
határidő tűzésével – felhívja a közreműködő intézményt a hiánypótlásra, azzal, hogy
a) az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott esetben szólítsa fel a jogosultat, hogy a jogszabályban
meghatározott módon pótolja az e-közigazgatásért felelős miniszter személyi- és lakcímnyilvántartásában hiányzó
fényképet vagy aláírást,
b) az (1) bekezdés b) és c) pontja esetében a külön jogszabályokban meghatározott módon jelentse be
az adatváltozásokat,
c) az (1) bekezdés d) pontjában meghatározott esetben a külön jogszabályban meghatározott módon jelentse be
az adatváltozásokat.
(3) A (2) bekezdés a) és b) pontja esetében a hiánypótlás az igénylésnek az igénylésre szolgáló felületen történő
ismételt rögzítésével és továbbításával teljesíthető. Ebben az esetben, valamint a (2) bekezdés c) pontja esetében
a hiánypótlás teljesítésének ideje nem számít bele a megrendelés teljesítésének határidejébe.
(4) Az igényléstől vagy a megrendeléstől eltérő adatokat tartalmazó oktatási igazolványt, továbbá
a rendeltetésszerű használatra alkalmatlan állapotban érkezett oktatási igazolványt (a továbbiakban: hibás
oktatási igazolvány) a jogosult eljuttatja a közreműködő intézménynek újragyártás céljából. A hibás oktatási
igazolványról a közreműködő intézmény másolatot készít, majd elektronikus úton megküldi az adatkezelőnek,
mellékelve az újragyártásra irányuló kérelmet. A hibás oktatási igazolványt az intézmény jegyzőkönyv felvétele
mellett megsemmisíti és a jogosult kérelmére igazolást ad ki. Az adatkezelő – az e-közigazgatásért felelős miniszter
közreműködésével – megállapítja az eltérés okát, és gondoskodik a megfelelő adattartalmú, hibátlan oktatási
igazolvány előállításáról és a jogosulthoz történő eljuttatásáról.”
(2) Az R1. 34. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lép:
„(6) A tanulmányi rendszerrel rendelkező felsőoktatási intézmények által továbbított felsőoktatási oktatási
igazolvány igénylése esetén a jogosult felel az oktatási igazolvány elkészítésének alapjául szolgáló adatok
valóságtartalmáért. Amennyiben a jogosult a nyilvántartott adataiban hibát észlel, úgy köteles azt haladéktalanul
a közreműködő intézmény felé jelezni és a hiba kijavítását kezdeményezni.”
12. §		
Az R1. 36. § (2) bekezdés nyitó szövegrésze helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A diákigazolványok érvényesítéséhez szükséges érvényesítő matricákat a közreműködő intézmény köteles
megrendelni az adatkezelő által meghatározott módon”
13. §		
Az R1. 38. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A közreműködő intézmény köteles haladéktalanul bevonni az oktatási igazolványt – és ennek érdekében
a jogosultat felszólítani a korábban kiadott oktatási igazolványának a beszolgáltatására – a következő esetekben:
a) amennyiben az igazolványra való jogosultság megszűnik,
b) az igazolás kiadásakor, kivéve a 21. § (1) bekezdés a) pontjában szereplő igazolást,
c) az igazolvány érvényességi idejének végén.”
14. §		
Az R1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
15. §		
Az R1.
a)
7. § (1) bekezdés c) pontjában, 32. §-ában és 42. § (7) bekezdésében az „a e-közigazgatásért” szövegrész
helyébe az „az e-közigazgatásért”,
b)
12. § (1) bekezdésében az „a mellékletben meghatározott igazolást” szövegrész helyébe az „az 1. mellékletben
meghatározott adattartalmú igazolást”,
c)
12. § (3) bekezdésében az „– a 21. § (3) bekezdésben” szövegrész helyébe az „– a 21. § (3) bekezdésében és
a 26/A. §-ban”,
d)
17. § (4) bekezdésében a „köznevelés információs rendszere (a továbbiakban: KIR)” szövegrész helyébe a „KIR”,
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e)

19. § (4) bekezdésében az „Nktv. 46. § (13) bekezdésben” szövegrész helyébe az „Nktv. 46. §
(20) bekezdésében”,
f)
23. § a) pontjában az „Nktv. 63. § (3) bekezdésében” szövegrész helyébe az „Nktv. 63. § (3) bekezdésében és
65. § (9) bekezdésében”,
g)
33. §-ában az „A e-közigazgatásért” szövegrész helyébe az „Az e-közigazgatásért”,
h)
35. § (1) bekezdésében a „kiadott oktatási igazolványok” szövegrész helyébe a „kiadott diákigazolványok”,
i)
37. § (1) bekezdésében a „tanköteles kor felső határát” szövegrész helyébe a „16. életévét”
szöveg lép.
16. §		
Hatályát veszti az R1.
a)
9. § a) pontja,
b)
16. § (6) bekezdése,
c)
17. § (3) bekezdés b) pontja,
d)
18. § (3) bekezdés b) pontja,
e)
19. § (3) bekezdés b) pontja,
f)
26. § (3) bekezdés b) pontja,
g)
33. §-ának második mondata,
h)
35. § (2) bekezdése,
i)
36. § (5) bekezdésében a „(kivéve a jogviszony megszűnésétől az érvényességi idő lejáratáig terjedő
időszakot)” szövegrész.

4. A felsőoktatási szakképzésről és a felsőoktatási képzéshez kapcsolódó szakmai gyakorlat egyes
kérdéseiről szóló 230/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet módosítása
17. §		
A felsőoktatási szakképzésről és a felsőoktatási képzéshez kapcsolódó szakmai gyakorlat egyes kérdéseiről szóló
230/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 15. § (6) bekezdésében az „illetékes kamarát.” szövegrész helyébe az „illetékes
kamarát, illetve a Magyar Rektori Konferenciát.” szöveg lép.

5. A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény végrehajtásához szükséges egyes
rendelkezésekről szóló 248/2012. (VIII. 31.) Korm. rendelet módosítása
18. §		
A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény végrehajtásához szükséges egyes rendelkezésekről szóló
248/2012. (VIII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 7. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések
lépnek:
„(1) A Hivatal szakváltás esetén az új képzés megkezdése szerinti félévben érvényes költség alapján tartja nyilván
a hallgatói kötelezettségvállalást. Az adott félévben érvényes költség az abban a félévben felvételi eljárás
eredményeként hallgatói jogviszonyt létesítők számára a felsőoktatási felvételi tájékoztatóban nyilvánosságra
hozott költség.
(2) Ha az (1) bekezdés alapján a költség nem meghatározható, az adott képzésre a felsőoktatási intézmények
alaptevékenységének finanszírozásáról szóló 389/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 1. mellékletében meghatározott
legalacsonyabb összeg az irányadó.”
19. §		
Az R2.
a)
7. § (4) bekezdésében az „önköltsége” szövegrész helyébe a „költsége”, az „önköltségek” szövegrész helyébe
a „költségek”,
b)
10. § (4) bekezdésében a „48/A. § b) pontjában meghatározott kötelezettség” szövegrész helyébe a „hazai
munkaviszony-fenntartási kötelezettség”
szöveg lép.
20. §		
Hatályát veszti az R2. 7. § (3) bekezdése.
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6. A doktori iskolákról, a doktori eljárások rendjéről és a habilitációról szóló 387/2012. (XII. 19.)
Korm. rendelet módosítása
21. §		
A doktori iskolákról, a doktori eljárások rendjéről és a habilitációról szóló 387/2012. (XII. 19.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: R3.) 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„12. § Egyéni felkészülők esetén
a) a doktori fokozatszerzési eljárás kérelem alapján, a komplex vizsga teljesítésével kezdődik;
b) a doktori iskola működési szabályzatában kell meghatározni a komplex vizsgára történő jelentkezés
elfogadásának, illetve a felvételnek a feltételeit;
c) a komplex vizsga sikeres teljesítése esetén a felsőoktatási intézmény elismeri a komplex vizsgára bocsátás
feltételéül meghatározott minimum krediteket, azzal, hogy kérelemre az előzetesen megszerzett ismeretek,
kompetenciák alapján további krediteket is el lehet ismerni.”
22. §		
Az R3. 7. §-ában a „tizenöt napon belül” szövegrész helyébe a „nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény
egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 11. § (2) bekezdésében meghatározott
határidőn belül” szöveg lép.

7. A felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása
23. §

(1) A felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R4.) 8. § (3) bekezdése
a következő i) ponttal egészül ki:
(A pótfelvételi eljárás során)
„i) a felvételi jelentkezési kérelem határidőig történő benyújtása alatt kell érteni azt az esetet is, amikor a jelentkező
a 9. § (1) bekezdés a) pontja szerinti módon történő jelentkezés során az adatokat az e) pontban meghatározott
határidőig rögzíti, és postára adja a kinyomtatott, aláírással hitelesített jelentkezési kérelmet. Ha a felvételi
jelentkezési határidő utolsó napja munkaszüneti nap, akkor a határidő a legközelebbi munkanapon jár le.”
(2) Az R4. 8. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) A magyar felsőoktatási intézmények a határon túli székhelyen kívüli képzéseik meghirdetése során – az Nftv.
73. § (3) bekezdés h) pontjában foglaltak figyelembevételével – állami ösztöndíjas képzést is hirdethetnek. Ebben
az esetben a jelentkezési kérelmet be lehet nyújtani a felsőoktatási intézmények által biztosított papíralapú
nyomtatványon, valamint – e rendelet elektronikus ügyintézésre vonatkozó rendelkezéseitől eltérően – papír alapon
benyújtható a többi dokumentum is.”

24. §		
Az R4. 9. § (2) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A jelentkezési kérelemnek tartalmaznia kell – az Nftv. 3. melléklet II/D. alcímének megfelelően – a jelentkező személyes
adatai közül)
„a) a családi és utónevét,
b) a születési családi és utónevét,
c) az anyja születési családi és utónevét,”
25. §

(1) Az R4. 11. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A jelentkezési kérelem hiányos benyújtásának minősül
a) a 9. § (2) bekezdése szerinti adatok hiánya;
b) alapképzésre, osztatlan képzésre, illetve felsőoktatási szakképzésre történő jelentkezés esetén a magyar
rendszerű érettségi bizonyítvány kibocsátása évének hiánya;
c) alapképzésre, osztatlan képzésre, illetve felsőoktatási szakképzésre történő jelentkezés esetén a magyar rendszerű
érettségi bizonyítvány másolatának hiánya, ha a kibocsátásának dátuma 2006. január 1. előtti;
d) alapképzésre, osztatlan képzésre, illetve felsőoktatási szakképzésre történő jelentkezés esetén a nem magyar
rendszerű érettségi bizonyítvány másolatának hiánya;
e) mesterképzésre történő jelentkezés esetén a várható felsőoktatási végzettség, szakképzettség megjelölésének,
illetve a korábbi felsőoktatási végzettség, szakképzettség igazolásának hiánya;
f ) a jelentkezési helyek adatainak hiánya, továbbá – a meghirdetett lehetőségektől eltérő vagy annak nem minden
adatát tartalmazó – helytelensége;
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g) a jelentkező által a jelentkezési kérelemben megjelölt, a tanulmányi pontok számításához szükséges középiskolai
bizonyítvány megfelelő oldalairól készült másolatok hiánya;
h) ha a benyújtás módja – a 8. § (7) bekezdésében foglaltak kivételével – nem felel meg a 9. § (1) bekezdés a) vagy
b) pontjának;
i) a jelentkező által a jelentkezési kérelemben megjelölt államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítványa adatainak
hiánya, ha azt 2003. január 1. után szerezte;
j) a jelentkező által a jelentkezési kérelemben megjelölt államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítvány másolatának
hiánya, ha azt 2003. január 1. előtt szerezte.”
(2) Az R4. 11. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A Hivatal a (2) bekezdés szerinti hiányos kérelmen túl akkor is hiánypótlásra szólít fel, ha
a) a (2) bekezdés b) pontja szerinti adatok tekintetében a köznevelés információs rendszere az érettségi
bizonyítványra,
b) a (2) bekezdés i) pontja szerinti adatok tekintetében a nyelvvizsgák nyelvvizsga-anyakönyveinek nyilvántartása
a nyelvvizsgára
vonatkozóan nem tartalmaz adatot.”
(3) Az R4. 11. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A 18. § (1a) bekezdése szerinti egységes vizsgához, illetve vizsgálathoz benyújtandó dokumentumok hiánya
esetén azon felsőoktatási intézmény bocsát ki – legkésőbb a jelentkező vizsgáját, illetve vizsgálatát megelőzően
10 nappal – hiánypótlást, amelyik intézményben a jelentkező a vizsgán, illetve vizsgálaton részt vesz.”
26. §

(1) Az R4. 18. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Amennyiben az (1) bekezdés a)–c) pont szerinti vizsgálat, illetve vizsga követelményei egy vagy több szakon
egységesek, az (1) bekezdéstől eltérően a felsőoktatási intézmény szabályzata helyett a Tájékoztatóban a szak(ok)ra
vonatkozóan meghatározott követelmények az irányadóak.”
(2) Az R4. 18. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az (1) bekezdés a), b), d), e) és f ) pontja alapján végzett vizsgálat, illetve vizsga értékelése „megfelelt” vagy
„nem felelt meg” minősítés lehet. A „nem felelt meg” minősítés esetén – az f ) pont kivételével – a jelentkező
összpontszáma nulla.”

27. §		
Az R4. 31. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A nyelvvizsga letételét igazoló okirat hitelességének megállapítására vonatkozó adatokat a Hivatal
a nyelvvizsga-bizonyítványt kiállító vizsgaközponttól elektronikusan szerzi be. Az így beszerzett adatok
valódiságáért az azt szolgáltató szerv felel.”
28. §

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

Az R4. 1. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
Az R4. 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
Az R4. 3. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
Az R4. 4. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.

29. §		
Az R4.
a)
11. § (5) bekezdésében a „45 nappal” szövegrész helyébe a „legkésőbb 45 nappal”,
b)
13. § (1) bekezdésében a „12. § (3) bekezdés b) pontjában” szövegrész helyébe a „12. § (3) bekezdésében”,
c)
15. § (6) bekezdésében a „23. § (1) bekezdésében” szövegrész helyébe a „14. § (5) bekezdésében, illetve a 23. §
(1) bekezdésében”, a „11. § (2) bekezdés b) és e) pontja” szövegrész helyébe a „11. § (2) bekezdés b)–d) és
g) pontja”,
d)
17. § (8) bekezdés nyitó szövegrészében a „felsőoktatási felvételi szakmai vizsgával” szövegrész helyébe
a „legalább 45%-os eredményű felsőoktatási felvételi szakmai vizsgával”,
e)
17. § (8) bekezdés b) pontjában a „vizsgaeredménnyel,” szövegrész helyébe a „vizsgaeredménnyel, illetve
Ukrajnában vagy Szerbiában teljesített érettségi vizsgaeredménnyel”,
f)
18. § (3) bekezdésében az „A művészet és művészetközvetítés” szövegrész helyébe az „A sporttudomány,
művészet és művészetközvetítés”,
g)
48. § (2) bekezdésében a „14. napig” szövegrész helyébe a „8. napig”
szöveg lép.
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30. §		
Hatályát veszti az R4. 5. § (3) bekezdésében az „a képzésért felelős” szövegrész.

8. A nemzetiségi célú előirányzatokból nyújtott támogatások feltételrendszeréről és elszámolásának
rendjéről szóló 428/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása
31. §		
A nemzetiségi célú előirányzatokból nyújtott támogatások feltételrendszeréről és elszámolásának rendjéről szóló
428/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (4) bekezdésében az „április 30-áig” szövegrész helyébe a „december 31-éig”
szöveg lép.

9. A Klebelsberg Képzési Ösztöndíjról szóló 52/2013. (II. 25.) Korm. rendelet módosítása
32. §		
A Klebelsberg Képzési Ösztöndíjról szóló 52/2013. (II. 25.) Korm. rendelet
a)
7. § (3) bekezdés a) pontjában az „egységes, osztatlan tanárképzésben” szövegrész helyébe
a „gyógypedagógia alapképzési szakra vagy egységes, osztatlan tanárképzésben”,
b)
7. § (3) bekezdés b) pont ba) alpontjában a „tanárképzésben” szövegrész helyébe a „gyógypedagógia
alapképzési szakon vagy tanárképzésben”
szöveg lép.

10. Az Oktatási Hivatalról szóló 121/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet módosítása
33. §		
Az Oktatási Hivatalról szóló 121/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R5.) 5. §-a a következő
(3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A Hivatal üzemelteti a köznevelés és a felsőoktatás területén működő állami digitális tartalomszolgáltatások
központi felületeit.”
34. §		
Az R5. 16. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) A Hivatal részt vesz az Nftv. 64. § (2) bekezdés e) pontja és 64. § (3) bekezdés b) pontja szerinti, a miniszter által
elrendelt hallgatói kompetenciamérés megvalósításában.”
35. §		
Hatályát veszti az R5. 16. § (3) bekezdésében a „jóváhagyja a felsőoktatási intézmények kötelezően használandó
formanyomtatványait, és” szövegrész.

11. A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról
szóló 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet módosítása
36. §		
A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 87/2015. (IV. 9.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: R6.) 5. alcíme a következő 10/A. §-sal egészül ki:
„10/A. § (1) A diákotthon működési feltételeinek felülvizsgálatakor a Hivatal az Nftv. 67. § (3) bekezdés i) pontja
alapján felhívja a diákotthon fenntartóját a felülvizsgálathoz szükséges adatok szolgáltatására.
(2) A diákotthon fenntartójától adat kérhető a diákotthon működésének minimális (kötelező) feltételei tekintetében
előírtak igazolására.
(3) Ha a Hivatal megállapítja, hogy a (2) bekezdés szerinti feltételek valamelyike nem áll fenn, határidő tűzése mellett
felhívja a diákotthon fenntartóját a hiányzó feltételek biztosítására. Ha a határidő nem megfelelő eredménnyel vagy
eredménytelenül telik el, a Hivatal
a) – a nyilvántartás módosítása mellett – a diákotthon nyilvántartásba vett ingatlanát törli a nyilvántartásából,
b) a diákotthon maximális férőhelyszámát a 3. mellékletben meghatározottak figyelembevételével megfelelően
csökkenti, vagy
c) a diákotthont törli a nyilvántartásából.”
37. §		
Az R6. 11. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A kérelemhez mellékelni kell az adat vagy az adatváltozás tényét igazoló dokumentumokat. Nyilvántartásba
vett szakirányú továbbképzés képzési és kimeneti követelményeinek módosítása esetén mellékelni kell
a módosított képzési és kimeneti követelményeket, továbbá a képzést folytató többi felsőoktatási intézmény
támogató véleményét a módosításról. A módosítás nem irányulhat a képzés nevének, szakképzettségének,
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képzési területének, képzési idejének vagy kreditszámának a változására. A módosítási kérelem benyújtására
a 22. § (1) bekezdésében meghatározott határidők az irányadóak. A szakirányú továbbképzés képzési és kimeneti
követelményeinek módosítása esetén a 22. § (3) bekezdésében foglaltakat is alkalmazni kell.”
38. §		
Az R6. 22. §-a a következő (10) és (11) bekezdéssel egészül ki:
„(10) Magyar felsőoktatási intézménynek másik magyar felsőoktatási intézménnyel közös képzésben indítandó
szakirányú továbbképzése nyilvántartásba vehető olyan képzésen, amelyen a közös képzés eredményeként
közös oklevél kiállítása történik. A közös szakirányú továbbképzés indításának nyilvántartásba vétele során
a (7) bekezdésben meghatározottakon túl a kérelemhez mellékelni kell a felsőoktatási intézmények között létrejött
együttműködési megállapodás egy eredeti példányát vagy annak a kérelmező felsőoktatási intézmény vezetője
által hitelesített másolatát is, amely a 19. § (3) bekezdés a)–c) pontjaiban foglaltakat tartalmazza. A közös képzés
tekintetében alkalmazandó továbbá a 19. § (4) bekezdése is.
(11) Magyar felsőoktatási intézménynek külföldi felsőoktatási intézménnyel együttműködésben szakirányú
továbbképzés indításának nyilvántartásba vétele tekintetében a 20. § (1) bekezdésének, (3) és (4) bekezdésének,
(5) bekezdés b) és c) pontjának, valamint (6) bekezdésének rendelkezései megfelelően alkalmazandók.”
39. §		
Az R6. 23. alcíme a következő 73. §-sal egészül ki:
„73. § A Nyugat-magyarországi Egyetem Bolyai János Gyakorló Iskola és Gimnázium fenntartói jogát
2017. február 1-jével a Nyugat-magyarországi Egyetemtől az Eötvös Loránd Tudományegyetem jogutódlással
veszi át.”
40. §

(1) Az R6. 2. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.
(2) Az R6. 9. melléklete a 7. melléklet szerint módosul.

41. §		
Az R6.
a)
4. alcím címében a „működésének engedélyezése” szövegrész helyébe a „működésének engedélyezése és
képzésének indítása”,
b)
8. § (4) bekezdés c) pontjában a „104/B. §-ában és 104/C. §-ában” szövegrész helyébe a „104/B–104/D. §-ában”
szöveg lép.

12. Záró rendelkezések
42. §

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

Ez a rendelet – a (2)–(4) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
A 4. §, a 11. §, a 15. § a), d) és g) pontja, valamint a 16. § g) pontja 2017. január 2-án lép hatályba.
A 41. § b) pontja 2017. február 1-jén lép hatályba.
A 28. § (3) bekezdése és a 4. melléklet 2017. szeptember 1-jén lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.

		

miniszterelnök

1. melléklet a 442/2016. (XII. 16.) Korm. rendelethez
„1. melléklet a 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelethez

IGAZOLÁS ADATTARTALMA
1. Az igazolás sorszáma.
2. Az igazolás érvényességének vége.
3. A jogosult
a)
neve,
b)
Nktv.-ben vagy Nftv.-ben meghatározott azonosító száma,
c)
születési helye és ideje,
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d)
e)

4.

5.

6.

7.

8.
9.
10.
11.

lakcíme (állandó lakóhely vagy tartózkodási hely teljes címe),
tanuló vagy hallgató esetén az igénybevett oktatás, képzés munkarendje:
ea)
nappali,
eb)
esti,
ec)
levelező,
ed)
távoktatás/más sajátos.
Az igazolás kiállításának oka:
a)
az oktatási igazolvány kiállítása folyamatban van,
b)
az oktatási igazolványokról szóló 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdése alapján
diákigazolvány igénylése nélkül kiállított igazolás,
c)
az oktatási igazolványokról szóló 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 26/A. §-a alapján kiállított igazolás.
Az igazolás kiállításának célja: „igazolja, hogy a fent nevezett személy az oktatási igazolványokról szóló
kormányrendeletben meghatározott kedvezmények igénybevételére az igazolás érvényességi idejének végéig
jogosult.”
Az igazolás típusa:
a)
diákigazolvány helyett kiállított igazolás,
b)
pedagógusigazolvány helyett kiállított igazolás.
Az igazoláson szereplő intézményi adatok:
a)
a jogviszonyt igazoló intézmény
aa)
neve,
ab)
feladatellátási helyének címe*,
b)
második intézmény:
ba)
neve,
bb)
feladatellátási helyének címe*,
c)
gyakorlati képzési hely:
ca)
neve,
cb)
címe.
Az igazolás kiállításának helye és ideje.
Az intézmény vezetőjének vagy az általa megbízott személynek az aláírása.
Az intézmény bélyegzője.
Kétdimenziós vonalkód, amely a fentiek közül egyes adatokat, köztük a jogosult nevét és címét, valamint hitelesítést
tartalmaz.

* feladatellátási hely: az intézmény alapító okiratában szereplő, azon telephely címe, ahol a tanuló vagy hallgató
oktatásban részesül. Ha a tanuló vagy hallgató több feladatellátási helyen veszi igénybe az oktatást, akkor azt
a telephelyet kell megadni, ahol a legmagasabb óraszámban tanul.”

2. melléklet a 442/2016. (XII. 16.) Korm. rendelethez
Az R4. 1. melléklet III. része a következő 5. ponttal egészül ki:
(Gyakorlati vizsga tartható a következő szakokon:)
„5. Sporttudomány képzési terület: edző szakon.”

82450

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2016. évi 205. szám

3. melléklet a 442/2016. (XII. 16.) Korm. rendelethez
„3. melléklet a 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelethez

A felsőoktatási jelentkezés feltételeként meghatározott emelt szintű érettségi vizsgák jegyzéke
szakonként, képzési területenként a 2017. évi felsőoktatási felvételi eljárásokban
1. Agrár képzési terület

1.

A

B

C

Alapképzési szakok

Osztatlan szakok

Emelt szintű érettségi követelmény

2.

állatorvosi

Emelt szinten kell teljesíteni: biológia és
kémia.

3.

erdőmérnöki

A felsorolt tárgyak közül egyet emelt
szinten kell teljesíteni: biológia, fizika,
kémia, matematika, egy szakmai előkészítő
tárgy, egy ágazati szakmai érettségi
vizsgatárgy.

2. Bölcsészettudomány képzési terület

1.

A

B

C

Alapképzési szakok

Osztatlan szakok

Emelt szintű érettségi követelmény

2.

andragógia (2017K)

A felsorolt tárgyak közül egyet emelt
szinten kell teljesíteni: angol nyelv,
biológia, francia nyelv, magyar nyelv és
irodalom, matematika, német nyelv, orosz
nyelv, történelem.

3.

anglisztika

Emelt szinten kell teljesíteni: angol nyelv.

4.

germanisztika (önálló
szakképzettséget eredményező
szakirányok: német, német
nemzetiségi, néderlandisztika,
skandinavisztika)

A felsorolt tárgyak közül egyet emelt
szinten kell teljesíteni: német nyelv, német
nemzetiségi nyelv, német nemzetiségi
nyelv és irodalom, angol nyelv (csak
a néderlandisztika és a skandinavisztika
szakirányra történő jelentkezés esetén
választható).

5.

keleti nyelvek és kultúrák
(önálló szakképzettséget
eredményező szakirányok:
altajisztika, arab, hebraisztika,
indológia, iranisztika, japán,
kínai, koreai, mongol, tibeti,
török, újgörög)

A felsorolt tárgyak közül egyet emelt
szinten kell teljesíteni: magyar nyelv és
irodalom, történelem, arab nyelv, angol
nyelv, francia nyelv, héber nyelv, japán
nyelv, kínai nyelv, latin nyelv, német nyelv,
olasz nyelv, orosz nyelv, spanyol nyelv,
újgörög nyelv.

6.

magyar

Emelt szinten kell teljesíteni: magyar nyelv
és irodalom.

7.

közösségszervezés
(önálló szakképzettséget
eredményező szakirányok:
ifjúsági közösségszervezés,
kulturális közösségszervezés,
humánfejlesztő)

A felsorolt tárgyak közül egyet emelt
szinten kell teljesíteni: angol nyelv,
biológia, francia nyelv, magyar nyelv és
irodalom, matematika, német nyelv, orosz
nyelv, társadalomismeret, történelem.

8.

néprajz

A felsorolt tárgyak közül egyet emelt
szinten kell teljesíteni: magyar nyelv és
irodalom, történelem.
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9.

ókori nyelvek és kultúrák
(önálló szakképzettséget
eredményező szakirányok:
asszirológia, egyiptológia,
klasszika-filológia)

A felsorolt tárgyak közül egyet emelt
szinten kell teljesíteni: magyar nyelv és
irodalom, történelem, angol nyelv, arab
nyelv, francia nyelv, japán nyelv, latin nyelv,
német nyelv, olasz nyelv, orosz nyelv,
spanyol nyelv, újgörög nyelv.

10.

pedagógia

A felsorolt tárgyak közül egyet emelt
szinten kell teljesíteni: angol nyelv,
biológia, fizika, földrajz, kémia,
természettudomány, francia nyelv,
magyar nyelv és irodalom, matematika,
német nyelv, orosz nyelv, olasz nyelv,
spanyol nyelv, bármely nemzetiségi nyelv
(és irodalom), történelem.

11.

pszichológia

A felsorolt tárgyak közül egyet emelt
szinten kell teljesíteni: angol nyelv,
biológia, francia nyelv, magyar nyelv és
irodalom, matematika, német nyelv, orosz
nyelv, történelem.

12.

régészet

Emelt szinten kell teljesíteni: történelem.

13.

romanisztika (önálló
szakképzettséget eredményező
szakirányok: francia, olasz,
román, román nemzetiségi,
spanyol)

A felsorolt tárgyak közül egyet emelt
szinten kell teljesíteni: a szakiránynak
megfelelően: francia nyelv, olasz nyelv,
román nyelv, román (nemzetiségi) nyelv és
irodalom, spanyol nyelv.

14.

romanisztika (önálló
szakképzettséget eredményező
szakirány: portugál)

A felsorolt tárgyak közül egyet emelt
szinten kell teljesíteni:
magyar nyelv és irodalom, történelem,
angol nyelv, francia nyelv, latin nyelv,
német nyelv, olasz nyelv, spanyol nyelv,
portugál nyelv, román nyelv, román
(nemzetiségi) nyelv és irodalom.

15.

romológia

A felsorolt tárgyak közül egyet emelt
szinten kell teljesíteni: angol nyelv,
beás nyelv, magyar nyelv és irodalom,
történelem, francia nyelv, latin nyelv, lovári
nyelv, német nyelv, olasz nyelv, orosz nyelv,
spanyol nyelv.

16.

szabad bölcsészet

A felsorolt tárgyak közül egyet emelt
szinten kell teljesíteni: magyar nyelv és
irodalom, történelem, angol nyelv, francia
nyelv, latin nyelv, német nyelv, olasz nyelv,
orosz nyelv, spanyol nyelv.
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17.

szlavisztika (önálló
szakképzettséget eredményező
szakirányok: bolgár, cseh,
lengyel, orosz, horvát, horvát
nemzetiségi, szerb, szerb
nemzetiségi, szlovák, szlovák
nemzetiségi, szlovén, szlovén
nemzetiségi, ukrán, ukrán
nemzetiségi)

A felsorolt tárgyak közül egyet emelt
szinten kell teljesíteni: magyar nyelv és
irodalom, történelem, angol nyelv, francia
nyelv, horvát nyelv, horvát (nemzetiségi)
nyelv és irodalom, latin nyelv, német
nyelv, olasz nyelv, orosz nyelv, spanyol
nyelv, szerb nyelv, szerb (nemzetiségi)
nyelv és irodalom, szlovák nyelv, szlovák
(nemzetiségi) nyelv és irodalom, szlovén
nemzetiségi nyelv, román nyelv, román
(nemzetiségi) nyelv és irodalom.

18.

történelem [önálló
szakképzettséget eredményező
szakirányok: történelem,
régészet (2017K)]

Emelt szinten kell teljesíteni: történelem.

3. Jogi képzési terület
A
1.

B

Alapképzési szakok

2.

Osztatlan szakok

jogász

C
Emelt szintű érettségi követelmény

A felsorolt tárgyak közül egyet emelt
szinten kell teljesíteni: magyar nyelv és
irodalom, történelem, angol nyelv, francia
nyelv, latin nyelv, német nyelv, olasz nyelv,
orosz nyelv, spanyol nyelv.

4. Gazdaságtudományok képzési terület

1.

A

B

C

Alapképzési szakok

Osztatlan szakok

Emelt szintű érettségi követelmény

2.

alkalmazott közgazdaságtan

3.

gazdaság- és pénzügymatematikai elemzés (2017K)

Emelt szinten kell teljesíteni: matematika.
gazdaság- és pénzügymatematikai elemzés

Emelt szinten kell teljesíteni: matematika.

5. Műszaki képzési terület

1.

A

B

C

Alapképzési szakok

Osztatlan szakok

Emelt szintű érettségi követelmény

2.

energetikai mérnöki

A felsorolt tárgyak közül egyet emelt
szinten kell teljesíteni: fizika, matematika.

3.

építészmérnöki

A felsorolt tárgyak közül egyet emelt
szinten kell teljesíteni: fizika, matematika,
építészeti és építési alapismeretek,
építőipar ismeretek.

4.

építészmérnöki

A felsorolt tárgyak közül egyet emelt
szinten kell teljesíteni: fizika, matematika,
építészeti és építési alapismeretek,
építőipar ismeretek, magyar nyelv és
irodalom, történelem.
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6. Orvos- és egészségtudomány képzési terület
A
1.

B

Alapképzési szakok

Osztatlan szakok

C
Emelt szintű érettségi követelmény

2.

általános orvos

Emelt szinten kell teljesíteni: biológia és
fizika vagy kémia.

3.

fogorvos

Emelt szinten kell teljesíteni: biológia és
fizika vagy kémia.

4.

gyógyszerész

Emelt szinten kell teljesíteni: biológia és
fizika vagy kémia.

7. Társadalomtudomány képzési terület
A

B
Osztatlan szakok

C

1.

Alapképzési szakok

2.

informatikus könyvtáros

A felsorolt tárgyak közül egyet emelt
szinten kell teljesíteni: angol nyelv, francia
nyelv, német nyelv, olasz nyelv, orosz
nyelv, spanyol nyelv, magyar nyelv és
irodalom, matematika, társadalomismeret,
történelem, informatikai alapismeretek,
informatika, informatika ismeretek.

Emelt szintű érettségi követelmény

3.

kommunikáció és
médiatudomány

A felsorolt tárgyak közül egyet emelt
szinten kell teljesíteni: angol nyelv, francia
nyelv, német nyelv, olasz nyelv, orosz
nyelv, spanyol nyelv, magyar nyelv és
irodalom, matematika, társadalomismeret,
történelem.

4.

kulturális antropológia (2017K)

A felsorolt tárgyak közül egyet emelt
szinten kell teljesíteni: földrajz, magyar
nyelv és irodalom, társadalomismeret,
történelem.

5.

nemzetközi tanulmányok

A felsorolt tárgyak közül egyet emelt
szinten kell teljesíteni: angol nyelv, francia
nyelv, német nyelv, olasz nyelv, orosz
nyelv, spanyol nyelv, magyar nyelv és
irodalom, matematika, társadalomismeret,
történelem.

6.

politológia (politikatudomány)

A felsorolt tárgyak közül egyet emelt
szinten kell teljesíteni: angol nyelv, francia
nyelv, német nyelv, olasz nyelv, orosz
nyelv, spanyol nyelv, magyar nyelv és
irodalom, matematika, társadalomismeret,
történelem.

7.

szociális munka

A felsorolt tárgyak közül egyet emelt
szinten kell teljesíteni: angol nyelv, francia
nyelv, német nyelv, olasz nyelv, orosz
nyelv, spanyol nyelv, magyar nyelv és
irodalom, matematika, társadalomismeret,
történelem.
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8.

szociálpedagógia

A felsorolt tárgyak közül egyet emelt
szinten kell teljesíteni: angol nyelv, francia
nyelv, német nyelv, olasz nyelv, orosz
nyelv, spanyol nyelv, magyar nyelv és
irodalom, matematika, társadalomismeret,
történelem.

9.

szociológia

A felsorolt tárgyak közül egyet emelt
szinten kell teljesíteni: angol nyelv, francia
nyelv, német nyelv, olasz nyelv, orosz
nyelv, spanyol nyelv, magyar nyelv és
irodalom, matematika, társadalomismeret,
történelem.

10.

társadalmi tanulmányok
(2017K)

A felsorolt tárgyak közül egyet emelt
szinten kell teljesíteni: angol nyelv, francia
nyelv, német nyelv, olasz nyelv, orosz
nyelv, spanyol nyelv, magyar nyelv és
irodalom, matematika, társadalomismeret,
történelem.

8. Természettudomány képzési terület

1.

2.

A

B

Alapképzési szakok

Osztatlan szakok

matematika

C
Emelt szintű érettségi követelmény

A felsorolt tárgyak közül egyet emelt
szinten kell teljesíteni: biológia, fizika,
földrajz, kémia, matematika.

Megjegyzés: A táblázatban „(2017K)” jelzéssel ellátott szakok, szakirányok utoljára a 2017. évi keresztféléves
felsőoktatási felvételi eljárásban hirdethetők meg.”

4. melléklet a 442/2016. (XII. 16.) Korm. rendelethez
„3. melléklet a 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelethez

A felsőoktatási jelentkezés feltételeként meghatározott emelt szintű érettségi vizsgák jegyzéke
szakonként, képzési területenként a 2018. évi felsőoktatási felvételi eljárásokban
1. Államtudományi képzési terület

1.

A

B

C

Alapképzési szakok

Osztatlan szakok

Emelt szintű érettségi követelmény

2.

3.

államtudományi

nemzetközi biztonság- és
védelempolitikai

A felsorolt tárgyak közül egyet emelt
szinten kell teljesíteni: belügyi rendészeti
ismeretek, magyar nyelv és irodalom,
történelem, katonai alapismeretek,
rendészet ismeretek.
A felsorolt tárgyak közül egyet emelt
szinten kell teljesíteni: belügyi rendészeti
ismeretek, földrajz, magyar nyelv és
irodalom, matematika, történelem, katonai
alapismeretek, rendészet ismeretek.
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4.

nemzetközi igazgatási

A felsorolt tárgyak közül egyet emelt
szinten kell teljesíteni: belügyi rendészeti
ismeretek, magyar nyelv és irodalom,
történelem, angol nyelv, francia nyelv,
német nyelv, olasz nyelv, orosz nyelv,
spanyol nyelv, katonai alapismeretek,
rendészet ismeretek, közgazdasági
alapismeretek, közgazdaság ismeretek.

2. Agrár képzési terület

1.

A

B

C

Alapképzési szakok

Osztatlan szakok

Emelt szintű érettségi követelmény

2.

állatorvosi

Emelt szinten kell teljesíteni: biológia és
kémia.

3.

erdőmérnöki

A felsorolt tárgyak közül egyet emelt
szinten kell teljesíteni: biológia, fizika,
kémia, matematika, egy szakmai előkészítő
tárgy, egy ágazati szakmai érettségi
vizsgatárgy.

3. Bölcsészettudomány képzési terület

1.

A

B

C

Alapképzési szakok

Osztatlan szakok

Emelt szintű érettségi követelmény

2.

anglisztika

Emelt szinten kell teljesíteni: angol nyelv.

3.

germanisztika (önálló
szakképzettséget eredményező
szakirányok: német, német
nemzetiségi)

A felsorolt tárgyak közül egyet emelt
szinten kell teljesíteni: német nyelv, német
nemzetiségi nyelv, német nemzetiségi
nyelv és irodalom.

4.

germanisztika (önálló
szakképzettséget eredményező
szakirányok: néderlandisztika
vagy skandinavisztika)

A felsorolt tárgyak közül egyet emelt
szinten kell teljesíteni: német nyelv, német
nemzetiségi nyelv, német nemzetiségi
nyelv és irodalom, angol nyelv.

5.

keleti nyelvek és kultúrák
(önálló szakképzettséget
eredményező szakirányok:
altajisztika, arab, hebraisztika,
indológia, iranisztika, japán,
kínai, koreai, mongol, tibeti,
török, újgörög)

A felsorolt tárgyak közül egyet emelt
szinten kell teljesíteni: magyar nyelv és
irodalom, történelem, arab nyelv, angol
nyelv, francia nyelv, héber nyelv, japán
nyelv, kínai nyelv, latin nyelv, német nyelv,
olasz nyelv, orosz nyelv, spanyol nyelv,
újgörög nyelv.

6.

magyar

Emelt szinten kell teljesíteni: magyar nyelv
és irodalom.

7.

közösségszervezés
(önálló szakképzettséget
eredményező szakirányok:
ifjúsági közösségszervezés,
kulturális közösségszervés,
humánfejlesztő)

A felsorolt tárgyak közül egyet emelt
szinten kell teljesíteni: angol nyelv,
biológia, francia nyelv, magyar nyelv és
irodalom, matematika, német nyelv, orosz
nyelv, társadalomismeret, történelem.

8.

néprajz

A felsorolt tárgyak közül egyet emelt
szinten kell teljesíteni: magyar nyelv és
irodalom, történelem, társadalomismeret.
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9.

ókori nyelvek és kultúrák
(önálló szakképzettséget
eredményező szakirányok:
asszíriológia, egyiptológia,
klasszika-filológia)

A felsorolt tárgyak közül egyet emelt
szinten kell teljesíteni: magyar nyelv és
irodalom, történelem, angol nyelv, arab
nyelv, francia nyelv, japán nyelv, latin nyelv,
német nyelv, olasz nyelv, orosz nyelv,
spanyol nyelv, újgörög nyelv.

10.

pedagógia

A felsorolt tárgyak közül egyet emelt
szinten kell teljesíteni: angol nyelv,
biológia, fizika, földrajz, francia nyelv,
kémia, magyar nyelv és irodalom,
matematika, német nyelv, orosz nyelv,
olasz nyelv, spanyol nyelv, bármely
nemzetiségi nyelv (és irodalom),
természettudomány, történelem, oktatási
alapismeretek, pedagógia ismeretek.

11.

pszichológia

A felsorolt tárgyak közül egyet emelt
szinten kell teljesíteni: angol nyelv,
biológia, francia nyelv, magyar nyelv és
irodalom, matematika, német nyelv, orosz
nyelv, pszichológia, történelem, oktatási
alapismeretek, pedagógia ismeretek.

12.

régészet

Emelt szinten kell teljesíteni: történelem.

13.

romanisztika (önálló
szakképzettséget eredményező
szakirányok: francia, olasz,
román, román nemzetiségi,
spanyol)

A felsorolt tárgyak közül egyet emelt
szinten kell teljesíteni: a szakiránynak
megfelelően: francia nyelv, olasz nyelv,
román nyelv, román (nemzetiségi) nyelv és
irodalom, spanyol nyelv.

14.

romanisztika (önálló
szakképzettséget eredményező
szakirány: portugál)

A felsorolt tárgyak közül egyet emelt
szinten kell teljesíteni:
magyar nyelv és irodalom, történelem,
angol nyelv, francia nyelv, latin nyelv
német nyelv, olasz nyelv, spanyol nyelv,
portugál nyelv, román nyelv, román
(nemzetiségi) nyelv és irodalom.

15.

romológia

A felsorolt tárgyak közül egyet emelt
szinten kell teljesíteni: angol nyelv,
beás nyelv, magyar nyelv és irodalom,
történelem, francia nyelv, latin nyelv, lovári
nyelv, német nyelv, olasz nyelv, orosz nyelv,
spanyol nyelv.

16.

szabad bölcsészet

A felsorolt tárgyak közül egyet emelt
szinten kell teljesíteni:
magyar nyelv és irodalom, történelem,
angol nyelv, francia nyelv, latin nyelv,
német nyelv, olasz nyelv, orosz nyelv,
spanyol nyelv.
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17.

szlavisztika (önálló
szakképzettséget eredményező
szakirányok: bolgár, cseh,
lengyel, orosz, horvát, horvát
nemzetiségi, szerb, szerb
nemzetiségi, szlovák, szlovák
nemzetiségi, szlovén, szlovén
nemzetiségi, ukrán, ukrán
nemzetiségi)

A felsorolt tárgyak közül egyet emelt
szinten kell teljesíteni: magyar nyelv és
irodalom, történelem, angol nyelv, francia
nyelv, horvát nyelv, horvát nemzetiségi
nyelv, horvát (nemzetiségi) nyelv és
irodalom, latin nyelv, német nyelv,
német nemzetiségi nyelv, olasz nyelv,
orosz nyelv, spanyol nyelv, szerb nyelv,
szerb (nemzetiségi) nyelv és irodalom,
szlovák nyelv, szlovák (nemzetiségi)
nyelv és irodalom, szlovén nyelv, szlovén
nemzetiségi nyelv, román nyelv, román
(nemzetiségi) nyelv és irodalom, ukrán
nyelv.

18.

történelem

Emelt szinten kell teljesíteni: történelem.

4. Jogi képzési terület
A
1.

B

Alapképzési szakok

2.

Osztatlan szakok

jogász

C
Emelt szintű érettségi követelmény

A felsorolt tárgyak közül egyet emelt
szinten kell teljesíteni: magyar nyelv és
irodalom, történelem, angol nyelv, francia
nyelv, latin nyelv, német nyelv, olasz nyelv,
orosz nyelv, spanyol nyelv.

5. Gazdaságtudományok képzési terület

1.

2.

A

B

C

Alapképzési szakok

Osztatlan szakok

Emelt szintű érettségi követelmény

alkalmazott közgazdaságtan

3.

Emelt szinten kell teljesíteni: matematika.
gazdaság- és pénzügymatematikai elemzés

Emelt szinten kell teljesíteni: matematika.

6. Műszaki képzési terület

1.

A

B

C

Alapképzési szakok

Osztatlan szakok

Emelt szintű érettségi követelmény

2.

energetikai mérnöki

A felsorolt tárgyak közül egyet emelt
szinten kell teljesíteni: fizika, matematika,
elektronikai alapismeretek, gépészeti
alapismeretek, épületgépészet ismeretek,
gépészet ismeretek, vegyipar ismeretek,
elektronika ismeretek.

3.

építészmérnöki

A felsorolt tárgyak közül egyet emelt
szinten kell teljesíteni: fizika, matematika,
magyar nyelv és irodalom, történelem,
építészeti és építési alapismeretek,
építőipar ismeretek.

4.

építészmérnöki

A felsorolt tárgyak közül egyet emelt
szinten kell teljesíteni: fizika, matematika,
magyar nyelv és irodalom, történelem,
építészeti és építési alapismeretek,
építőipar ismeretek.
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7. Orvos- és egészségtudomány képzési terület
A
1.

B

Alapképzési szakok

Osztatlan szakok

C
Emelt szintű érettségi követelmény

2.

általános orvos

Emelt szinten kell teljesíteni: biológia és
fizika vagy kémia.

3.

fogorvos

Emelt szinten kell teljesíteni: biológia és
fizika vagy kémia.

4.

gyógyszerész

Emelt szinten kell teljesíteni: biológia és
fizika vagy kémia.

8. Társadalomtudomány képzési terület

1.

A

B

Alapképzési szakok

Osztatlan szakok

C
Emelt szintű érettségi követelmény

2.

informatikus könyvtáros

A felsorolt tárgyak közül egyet emelt
szinten kell teljesíteni: angol nyelv, francia
nyelv, német nyelv, olasz nyelv, orosz
nyelv, spanyol nyelv, magyar nyelv és
irodalom, matematika, társadalomismeret,
történelem, informatikai alapismeretek,
informatika, informatika ismeretek.

3.

kommunikáció és
médiatudomány

A felsorolt tárgyak közül egyet emelt
szinten kell teljesíteni: angol nyelv, francia
nyelv, német nyelv, olasz nyelv, orosz
nyelv, spanyol nyelv, magyar nyelv és
irodalom, matematika, társadalomismeret,
történelem.

4.

nemzetközi tanulmányok

A felsorolt tárgyak közül egyet emelt
szinten kell teljesíteni: angol nyelv, francia
nyelv, német nyelv, olasz nyelv, orosz
nyelv, spanyol nyelv, magyar nyelv és
irodalom, matematika, társadalomismeret,
történelem.

5.

politikatudomány

A felsorolt tárgyak közül egyet emelt
szinten kell teljesíteni: angol nyelv, francia
nyelv, német nyelv, olasz nyelv, orosz
nyelv, spanyol nyelv, magyar nyelv és
irodalom, matematika, társadalomismeret,
történelem.

6.

szociális munka

A felsorolt tárgyak közül egyet emelt
szinten kell teljesíteni: angol nyelv, francia
nyelv, német nyelv, olasz nyelv, orosz
nyelv, spanyol nyelv, magyar nyelv és
irodalom, matematika, társadalomismeret,
történelem.

7.

szociálpedagógia

A felsorolt tárgyak közül egyet emelt
szinten kell teljesíteni: angol nyelv, francia
nyelv, német nyelv, olasz nyelv, orosz
nyelv, spanyol nyelv, magyar nyelv és
irodalom, matematika, társadalomismeret,
történelem.
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8.

szociológia

A felsorolt tárgyak közül egyet emelt
szinten kell teljesíteni: angol nyelv, francia
nyelv, német nyelv, olasz nyelv, orosz
nyelv, spanyol nyelv, magyar nyelv és
irodalom, matematika, társadalomismeret,
történelem.

9. Természettudomány képzési terület

1.

2.

A

B

C

Alapképzési szakok

Osztatlan szakok

Emelt szintű érettségi követelmény

matematika

A felsorolt tárgyak közül egyet emelt
szinten kell teljesíteni: biológia, fizika,
földrajz, kémia, matematika.
„

5. melléklet a 442/2016. (XII. 16.) Korm. rendelethez
1. Az R4. 4. mellékletében foglalt táblázat 15. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(A
1.

B

Az Országos Képzési Jegyzék szerinti 54-es vagy

Szakiránynak megfelelő továbbtanulásnak

55-ös szakmaszámú szakképesítések, szakmacsoportok

minősülő képzési területek, alapképzési szakok)

„
15.

környezetvédelem-vízgazdálkodás
környezetvédelem

agrár
gazdaságtudományok műszaki
”

2. Az R4. 4. mellékletében foglalt táblázat 23. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

1.

(A

B

Az Országos Képzési Jegyzék szerinti 54-es vagy

Szakiránynak megfelelő továbbtanulásnak

55-ös szakmaszámú szakképesítések, szakmacsoportok

minősülő képzési területek, alapképzési szakok)

„
23.

közszolgálat; egyéb szolgáltatások [az Országos
Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési
Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló
150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet hatálybalépése
előtti OKJ-rendeletek egyéb szolgáltatások
szakmacsoportja szerinti honvéd, rendészeti
és privátbiztonsági (pl. személy- és vagyonőr,
biztonsági őr) szakképesítések, amelyeket
az Oktatási Hivatal a felsőoktatási felvételi
eljárás hivatalos honlapján közzétesz] rendészeti
asszisztens; társadalombiztosítási és bérügyi
szakelőadó szakképesítés rendészet,
honvédelem és közszolgálat

jogi
államtudományi

”
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3. Az R4. 4. mellékletében foglalt táblázat 25. sora helyébe a következő rendelkezés lép, és a táblázat a következő
26. sorral egészül ki:

1.

(A

B

Az Országos Képzési Jegyzék szerinti 54-es vagy

Szakiránynak megfelelő továbbtanulásnak

55-ös szakmaszámú szakképesítések, szakmacsoportok

minősülő képzési területek, alapképzési szakok)

„
25.

vízügy

26.

osztatlan tanári mesterképzési szak: a tanári
szakképzettségnek megfelelő alapképzési
szak képzési területe az irányadó a szakirányú
továbbtanulás meghatározása szempontjából
(szakképzettségpáron is csak egyszer kapható
többletpont)

agrár gazdaságtudományok műszaki

”

6. melléklet a 442/2016. (XII. 16.) Korm. rendelethez
1. Az R6. 2. melléklet 1. pontja a következő b) ponttal egészül ki:
(A felsőoktatási intézmény működésének engedélyezésekor, illetve maximális hallgatói létszámának meghatározásakor
a működési engedélyben szereplő maximális hallgatói létszámot a felsőoktatási intézmény képzési helyeiként, képzési
nyelvenként, a teljes idejű, a részidős képzés és a távoktatás tekintetében elkülönítve, továbbá)
„b) a doktori képzés tekintetében tudományterületenként”
(kell megállapítani.)
2. Az R6. 2. melléklet 4. pont a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Nem határozható meg maximális hallgatói létszám, ha)
„a) az oktató, kutató, tanári munkakörben alkalmazottak számát és a megtartandó órák számát figyelembe véve
– tekintettel az alkalmazottak elhelyezésének lehetőségeire is – nem teljesíthető az Nftv. 26. §-ában és 34. §-ában
előírt követelmény:”

7. melléklet a 442/2016. (XII. 16.) Korm. rendelethez
1. Az R6. 9. melléklet 5.6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„5.6. Szakirányú továbbképzésben szerezhető oklevél
„Oklevél sorszáma:
Intézményi azonosító szám:
MKKR szintje:
EKKR szintje:
OKLEVÉL
Ezen oklevél tanúsítja, hogy ... (név) született ... (születési név, születési hely és idő) a(z) ... (intézmény) által
... (kibocsátás dátum) dátummal ... számon kiállított oklevéllel igazolt ... végzettségi szintjére/fokozatára
és ... szakképzettségére épülően a(z) ... (intézmény) ... szakirányú továbbképzési szakán a tanulmányi
kötelezettségeinek eleget tett és ... szakképzettséget szerzett. A képzés ideje ... félév.
Mesterfokozatot eredményező jogászképzésre épülő szakirányú továbbképzésben kiadott oklevél esetén:
Az oklevél „Legum Magister” vagy „Master of Laws” címet (rövidítve: LL. M.) tanúsít.
Oklevelének minősítése: .... keltezés, bélyegző, aláírás, záradék””
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2. Az R6. 9. melléklet 5.7. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„5.7. a) Szakirányú továbbképzésben magyar-magyar közös képzést követően szerezhető közös oklevél
„Oklevél sorszáma:
Intézményi azonosító szám:
MKKR szintje:
EKKR szintje:
OKLEVÉL
Ezen oklevél tanúsítja, hogy ... (név) született ... (születési név, születési hely és idő) a(z) ... (intézmény) által
... (kibocsátás dátum) dátummal ... számon kiállított oklevéllel igazolt ... végzettségi szintjére/fokozatára és
... szakképzettségére épülően a(z) ... és a(z) .... (intézmény) közös képzésének keretében ... szakirányú továbbképzési
szakon tanulmányi kötelezettségeinek eleget tett és ... szakképzettséget szerzett. A képzés ideje ... félév. A hallgatói
jogviszonnyal kapcsolatos adminisztrációt a(z) ... (intézmény) végezte.
Mesterfokozatot eredményező jogászképzésre épülő szakirányú továbbképzésben kiadott oklevél esetén:
Az oklevél „Legum Magister” vagy „Master of Laws” címet (rövidítve: LL. M.) tanúsít.
Oklevelének minősítése: .... keltezés, bélyegző, aláírások, záradék”
5.7. b) Szakirányú továbbképzésben többes oklevéllel megvalósuló magyar–külföldi közös képzést követően
szerezhető, a magyar felsőoktatási intézmény által kiállított oklevél
„Oklevél sorszáma:
Intézményi azonosító szám:
MKKR szintje:
EKKR szintje:
OKLEVÉL
Ezen oklevél tanúsítja, hogy ... (név) született ... (születési név, születési hely és idő) a(z) ... (intézmény) által
... (kibocsátás dátum) dátummal ... számon kiállított oklevéllel igazolt ... végzettségi szintjére/fokozatára és
... szakképzettségére épülően a(z) ... és a(z) .... (intézmény) közös képzésének keretében ... szakirányú továbbképzési
szakon tanulmányi kötelezettségeinek eleget tett és ... szakképzettséget szerzett. A képzés ideje ... félév. A hallgatói
jogviszonnyal kapcsolatos adminisztrációt a(z) ... (intézmény) végezte.
Oklevelének minősítése: .... keltezés, bélyegző, aláírások, záradék””

A Kormány 443/2016. (XII. 16.) Korm. rendelete
a közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet, valamint
a közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről szóló 273/2012. (IX. 28.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 259. § (1) bekezdés 14. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 2. alcím tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 259. § (1) bekezdés 17. pont c) alpontjában
kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet módosítása
1. §		
A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kkr.) 2. §
(8) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában)
„c) államigazgatási és szociális igazgatási felsőoktatásban szerzett szakképzettség: a közigazgatási,
társadalombiztosítási, igazgatásszervező, valamint munkaügyi kapcsolatok szakon szerzett szakképzettség, továbbá
az a) pont szerinti szakképzettség.”
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2. §		
A Kkr. 3. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
3. §		
A Kkr. 1. § (2) bekezdés d) pontjában a „miniszterelnökségi” szövegrészek helyébe a „miniszterelnöki” szöveg lép.
4. §		
Hatályát veszti a Kkr. 2. § (6) bekezdése.

2. A közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről szóló 273/2012. (IX. 28.) Korm. rendelet módosítása
5. §		
A közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről szóló 273/2012. (IX. 28.) Korm. rendelet 5. alcíme a következő 9/B. §-sal
egészül ki:
„9/B. § A kormánytisztviselő, köztisztviselő továbbképzési időszakonként legalább egy, az Alaptörvény értékeit
bemutató közszolgálati továbbképzést köteles teljesíteni.”
6. §		
A közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről szóló 273/2012. (IX. 28.) Korm. rendelet a következő 29. §-sal egészül ki:
„29. § E rendeletnek a közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet,
valamint a közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről szóló 273/2012. (IX. 28.) Korm. rendelet módosításáról
szóló 443/2016. (XII. 16.) Korm. rendelettel megállapított 9/B. §-ában előírt továbbképzés a 2018. január 1-jén
vagy azt követően indult továbbképzési időszak tekintetében alkalmazandó azzal, hogy az a 2017. december
31-én jogviszonyban álló kormánytisztviselő vagy köztisztviselő, aki – a 2014. január 1. és 2017. december
31. közötti továbbképzési időszakban – 2017. január 1. és 2017. december 31. között az Alaptörvény értékeit
bemutató témakörben közszolgálati továbbképzést nem teljesített, a 9/B. §-ban meghatározott továbbképzést
2018. december 31. napjáig köteles teljesíteni.”

3. Záró rendelkezések
7. §		
Ez a rendelet 2017. január 1-jén lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet a 443/2016. (XII. 16.) Korm. rendelethez
1. A Kkr. 3. melléklet 61. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„61. Kárpótlással, jogi segítségnyújtással, áldozatsegítéssel és pártfogó felügyelettel összefüggő feladatkör
Kiemelt munkakörök az I. besorolási osztályban
Kárpótlással összefüggő feladatkörben:
Vezetői munkakört betöltő: szakirányú felsőfokú iskolai végzettség vagy felsőfokú iskolai végzettség és szakirányú
továbbképzési szakon szerzett szakképzettség; okleveles kriminológus szakképzettség.
Kárpótlási szakügyintéző, árverési szakügyintéző, nemzeti gondozási szakügyintéző: jogász vagy
bölcsészettudományi képzési területen szerzett szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű pedagógus, agrár-,
közgazdasági vagy műszaki felsőoktatásban szerzett szakképzettség; főiskolai szintű államigazgatási és szociális
igazgatási szakképzettség; rendészeti felsőoktatásban szerzett főiskolai szintű igazgatásrendészeti szakképzettség;
katonai felsőoktatást folytató intézményben (jogelőd intézményében) gazdálkodási (gazdasági) szakon szerzett
szakképzettség; okleveles kriminológus szakképzettség; közigazgatás-szervező szakképzettség; nemzetközi
közszolgálati menedzser szakképzettség; igazságügyi szervező szakképzettség.
Jogi segítségnyújtási feladatkörben:
Vezetői munkakört betöltő: jogász szakképzettség.
Jogi segítségnyújtási szakreferens/ügyintéző: jogász, okleveles közigazgatási menedzser és okleveles közigazgatási
szakértő, főiskolai szintű igazgatásszervező vagy igazságügyi ügyintéző szakképzettség; igazságügyi szervező
szakképzettség.
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Áldozatsegítési feladatkörben:
Vezetői munkakört betöltő: jogász szakképzettség; okleveles kriminológus szakképzettség.
Áldozatsegítő szakreferens/ügyintéző: jogász, okleveles szociális munkás vagy pszichológus szakképzettség;
okleveles kriminológus szakképzettség; igazságügyi szervező szakképzettség.
Pártfogó felügyelői feladatkörben:
Vezetői munkakört betöltő: szakirányú felsőfokú iskolai végzettség vagy felsőfokú iskolai végzettség és szakirányú
továbbképzési szakon szerzett szakképzettség; okleveles kriminológus szakképzettség.
Pártfogó felügyelő: jogász, okleveles közigazgatási menedzser és okleveles közigazgatási szakértő, pszichológus,
szociálpolitikus, szociológus vagy teológus; egyetemi vagy főiskolai szintű pedagógus, vagy szociális munkás;
főiskolai szintű gyógypedagógus, igazgatásszervező vagy szociálpedagógus; felsőfokú iskolai végzettség és
szakirányú továbbképzési szakon szerzett – így különösen addiktológiai konzultáns, gyermek- és ifjúságvédelmi
tanácsadó, mentálhigiénés – szakképzettség; okleveles kriminológus szakképzettség; igazságügyi szervező
szakképzettség.
Pártfogó felügyelői asszisztens, pártfogó felügyelői szakreferens/ügyintéző: szakirányú felsőfokú iskolai végzettség
vagy felsőfokú iskolai végzettség és szakirányú továbbképzési szakon szerzett szakképzettség; okleveles
kriminológus szakképzettség; igazságügyi szervező szakképzettség.
Egyéb, más feladatkörbe nem sorolható vezetői munkakört betöltő: jogász szakképzettség; okleveles kriminológus
szakképzettség.”
2. A Kkr. 3. melléklet 79. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„79. Központi közigazgatási szerv rendészeti, rendészettechnikai feladatköre
Az I. besorolási osztályban:
jogász szakképzettség; főiskolai szintű igazgatásszervező, közigazgatási menedzser vagy közigazgatási szakértő
szakon, katonai felsőoktatást folytató intézményben (jogelőd intézményében) vagy rendészeti felsőoktatásban
szerzett szakképzettség; közgazdasági, bölcsészettudományi, államigazgatási és szociális igazgatási felsőoktatásban
szerzett szakképzettség és OKJ szerint: migrációs ügyintéző (vagy a korábbi megnevezés szerinti migrációs
ügyintéző I. vagy migrációs ügyintéző II.) szakképesítés; okleveles kriminológus szakképzettség; közigazgatásszervező szakképzettség; nemzetközi közszolgálati menedzser szakképzettség.
A II. besorolási osztályban:
érettségi végzettség; ügyfélszolgálati feladatkört is érintő munkakörben érettségi végzettség és OKJ szerint:
migrációs ügyintéző (vagy a korábbi megnevezés szerinti migrációs ügyintéző II.) szakképesítés vagy érettségi
végzettség és jogi asszisztens szakképesítés.”
3. A Kkr. 3. melléklet a következő 130a. ponttal egészül ki:
„130a. Halgazdálkodási igazgatás feladatkör
Az I. besorolási osztályban:
főiskolai vagy egyetemi szintű agrár-felsőoktatásban szerzett szakképzettség, ha a képzés főbb területei között
a halgazdálkodási ismeretek szerepelnek; egyetemi szintű agrár-felsőoktatásban szerzett állatorvos doktor
szakképzettség; egyetemi szintű biológus, zoológus vagy ökológus szakképzettség, szakirányú továbbképzésben
szerzett halászati szakmérnök, halászati szaküzemmérnök vagy halászati-halgazdálkodási szakmérnök
szakképzettség; külföldi egyetemen szerzett halászati mérnök szakképzettség, és halgazdálkodási szakirányú
tudományos fokozat.
A II. besorolási osztályban:
érettségi végzettség és halász szakmunkás szakképesítés; érettségi végzettség és az OKJ szerint: halász,
haltenyésztő vagy halász szaktechnikus szakképesítés.”
4. A Kkr. 3. melléklet
1.
1. pontjában, 22. pontjában, 26–27. pontjában, 32. pontjában, 42–43. pontjában, 46. pontjában,
51. pontjában, 54–55. pontjában, 62–63. pontjában, 78. pontjában, 82. pontjában, 87–88. pontjában,
98. pontjában, 104. pontjában, 108–109. pontjában, 111. pontjában, 127. pontjában, az egyes közszolgálati
tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 415/2012. (XII. 29.) Korm. rendelettel megállapított
142. pontjában, 145. pontjában és 148. pontjában a „középiskolai” szövegrész helyébe az „érettségi”,
2.
2–4. pontjában, 6. pontjában, 8–14. pontjában, 18. pontjában, 20. pontjában, 25. pontjában,
30–31. pontjában, 33–35. pontjában, 39–40. pontjában, 44. pontjában, 45. pontjában, 47. pontjában,
50. pontjában, 52. pontjában, 56. pontjában, 58. pontjában, 66–67. pontjában, 69. pontjában,
73. pontjában, 81. pontjában, 83. pontjában, 85. pontjában, 92. pontjában, 102. pontjában, 107. pontjában,
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3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.

18.
19.

20.

21.

113–116. pontjában, 123–125. pontjában, 126. pontjában, 128–131. pontjában, 134. pontjában,
138. pontjában, 144. pontjában és 150. pontjában a „középiskolai” szövegrészek helyébe az „érettségi”,
2. pontjában és 6. pontjában a „felsőfokú pénzügyi, számviteli szakképesítés” szövegrész helyébe a „felsőfokú
pénzügyi, számviteli szakképesítés; közigazgatás-szervező szakképzettség; nemzetközi közszolgálati
menedzser szakképzettség”,
3. pontjában és 11–13. pontjában a „felsőfokú pénzügyi, számviteli szakképesítés” szövegrész helyébe
a „felsőfokú pénzügyi, számviteli szakképesítés; okleveles kriminológus szakképzettség; közigazgatásszervező szakképzettség; nemzetközi közszolgálati menedzser szakképzettség”,
4. pontjában a „társadalombiztosítási szakképesítés” szövegrész helyébe a „társadalombiztosítási
szakképesítés; okleveles kriminológus szakképzettség; közigazgatás-szervező szakképzettség; nemzetközi
közszolgálati menedzser szakképzettség”,
5. pontjában, 7. pontjában és 99. pontjában a „számviteli szakképesítés” szövegrész helyébe a „számviteli
szakképesítés; okleveles kriminológus szakképzettség; közigazgatás-szervező szakképzettség; nemzetközi
közszolgálati menedzser szakképzettség”,
9. pontjában a „revizori szakképesítés” szövegrész helyébe a „revizori szakképesítés; okleveles kriminológus
szakképzettség; közigazgatás-szervező szakképzettség; nemzetközi közszolgálati menedzser szakképzettség”,
valamint a „felsőfokú pénzügyi-számviteli szakképesítés” szövegrész helyébe a „felsőfokú pénzügyi-számviteli
szakképesítés; okleveles kriminológus szakképzettség; közigazgatás-szervező szakképzettség; nemzetközi
közszolgálati menedzser szakképzettség”,
10. pontjában a „felsőfokú pénzügyi-számviteli szakképesítés” szövegrész helyébe a „felsőfokú pénzügyiszámviteli szakképesítés; okleveles kriminológus szakképzettség; közigazgatás-szervező szakképzettség;
nemzetközi közszolgálati menedzser szakképzettség”,
15. pontjában a „szakképzettség” szövegrész helyébe a „szakképzettség; okleveles kriminológus
szakképzettség”,
16. pontjában az „aktuáriusi szakképzettség” helyébe az „aktuáriusi szakképzettség; okleveles kriminológus
szakképzettség; közigazgatás-szervező szakképzettség; nemzetközi közszolgálati menedzser szakképzettség”,
20. pontjában a „jogász szakképzettség” szövegrész helyébe a „jogász szakképzettség; közigazgatás-szervező
szakképzettség; nemzetközi közszolgálati menedzser szakképzettség”,
23. pontjában, 49. pontjában, 52. pontjában, 59. pontjában, 68–69. pontjában, 101. pontjában,
122. pontjában, 125. pontjában és 140–141. pontjában a „közigazgatási szakértő” szövegrész helyébe
a „közigazgatási menedzser és okleveles közigazgatási szakértő”,
26. pontjában a „természettudományi felsőoktatásban szerzett szakképzettség” szövegrész helyébe
a „természettudományi felsőoktatásban szerzett szakképzettség; okleveles kriminológus szakképzettség”,
27. pontjában a „rendszerszervező szakképzettség” szövegrész helyébe a „rendszerszervezői szakképzettség;
közigazgatás-szervező szakképzettség; nemzetközi közszolgálati menedzser szakképzettség”,
28. pontjában a „végzettség” szövegrész helyébe a „végzettség; okleveles kriminológus szakképzettség”,
30. pontjában a „rendszerszervezői szakképesítés” szövegrész helyébe a „rendszerszervezői szakképesítés;
közigazgatás-szervező szakképzettség; nemzetközi közszolgálati menedzser szakképzettség”,
31. pontjában az „és társadalombiztosítási, pénzügyi, végrehajtó-behajtói, munkaügyi, személyügyi,
informatikai, számítástechnikai szakképesítés” szövegrész helyébe az „és társadalombiztosítási, pénzügyi,
végrehajtó-behajtói, munkaügyi, személyügyi, informatikai, számítástechnikai szakképesítés; közigazgatásszervező szakképzettség; nemzetközi közszolgálati menedzser szakképzettség”,
32. pontjában és 96. pontjában az „igazgatási szakképzettség” szövegrész helyébe az „igazgatási
szakképzettség; közigazgatás-szervező szakképzettség; nemzetközi közszolgálati menedzser szakképzettség”,
35. pontjában az „agrár-felsőoktatásban szerzett szakképzettség; államigazgatási” szövegrész helyébe
az „agrár-felsőoktatásban szerzett szakképzettség; okleveles kriminológus szakképzettség; közigazgatásszervező szakképzettség; nemzetközi közszolgálati menedzser szakképzettség; államigazgatási”,
41. pontjában, 122. pontjában és 131. pontjában az „igazgatási felsőoktatásban szerzett szakképzettség”
szövegrész helyébe az „igazgatási felsőoktatásban szerzett szakképzettség; okleveles kriminológus
szakképzettség; közigazgatás-szervező szakképzettség; nemzetközi közszolgálati menedzser szakképzettség”,
42. pontjában a „szakigazgatás-szervező szakképzettség” szövegrész helyébe a „szakigazgatás-szervező
szakképzettség; közigazgatás-szervező szakképzettség; nemzetközi közszolgálati menedzser szakképzettség”,
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43. pontjában, 76. pontjában és 104. pontjában az „igazgatási felsőoktatásban szerzett szakképzettség”
szövegrész helyébe az „igazgatási felsőoktatásban szerzett szakképzettség; közigazgatás-szervező
szakképzettség; nemzetközi közszolgálati menedzser szakképzettség”,
45. pont 45.1. és 45.3. alpontjában, valamint 71. pontjában a „szerzett szakképzettség” szövegrész helyébe
a „szerzett szakképzettség; közigazgatás-szervező szakképzettség; nemzetközi közszolgálati menedzser
szakképzettség”,
45. pont 45.5. alpontjában az „okleveles közigazgatási menedzser” szövegrész helyébe az „okleveles
közigazgatási menedzser és okleveles közigazgatási szakértő”, valamint a „vidékfejlesztési agrármérnök”
szövegrész helyébe a „vidékfejlesztési agrármérnök; közigazgatás-szervező szakképzettség; nemzetközi
közszolgálati menedzser szakképzettség”,
48. pontjában az „okleveles közigazgatási menedzser” szövegrész helyébe az „okleveles közigazgatási
menedzser és okleveles közigazgatási szakértő”, valamint a „gyakorlat; általános” szövegrész helyébe
a „gyakorlat; okleveles kriminológus szakképzettség; általános”,
49. pontjában a „szakképzettség; egyetemi” szövegrész helyébe a „szakképzettség; okleveles kriminológus
szakképzettség; egyetemi”,
50. pontjában a „szakon szerzett szakképzettség” szövegrész helyébe a „szakon szerzett szakképzettség;
közigazgatás-szervező szakképzettség; nemzetközi közszolgálati menedzser szakképzettség”,
58. pontjában a „végrehajtó-behajtói szakképesítés” szövegrész helyébe a „végrehajtó-behajtói szakképesítés;
közigazgatás-szervező szakképzettség; nemzetközi közszolgálati menedzser szakképzettség”,
63. pontjában a „szakképzettség; főiskolai” szövegrész helyébe a „szakképzettség; okleveles kriminológus
szakképzettség; közigazgatás-szervező szakképzettség; nemzetközi közszolgálati menedzser szakképzettség;
főiskolai”,
64. pontjában, 97. pontjában, 143. pontjában, 146. pontjában, 147. pontjában és 149. pontjában
a „szakképesítés” szövegrész helyébe a „szakképesítés; közigazgatás-szervező szakképzettség; nemzetközi
közszolgálati menedzser szakképzettség”,
74. pontjában a „megfelelő – szakképzettség” szövegrész helyébe a „megfelelő – szakképzettség; okleveles
kriminológus szakképzettség; közigazgatás-szervező szakképzettség; nemzetközi közszolgálati menedzser
szakképzettség”,
77. pontjában a „számviteli szakképzettség” szövegrész helyébe a „számviteli szakképzettség; közigazgatásszervező szakképzettség; nemzetközi közszolgálati menedzser szakképzettség”,
78. pontjában a „társadalombiztosítási szakképesítés” szövegrész helyébe a „társadalombiztosítási
szakképesítés; közigazgatás-szervező szakképzettség; nemzetközi közszolgálati menedzser szakképzettség”,
82. pontjában a „szakképzettség és legalább” szövegrész helyébe a „szakképzettség; okleveles kriminológus
szakképzettség; közigazgatás-szervező szakképzettség; nemzetközi közszolgálati menedzser szakképzettség
és legalább”,
83. pontjában a „vagy kormányablak ügyintézői vizsga” szövegrész helyébe a „vagy kormányablak ügyintézői
vizsga; közigazgatás-szervező szakképzettség; nemzetközi közszolgálati menedzser szakképzettség”,
86. pontjában, 98. pontjában és 127. pontjában az „intézményében) szerzett szakképzettség” szövegrész
helyébe az „intézményében) szerzett szakképzettség; közigazgatás-szervező szakképzettség; nemzetközi
közszolgálati menedzser szakképzettség”,
89. pontjában a „középiskolai érettségi” szövegrészek helyébe az „érettségi végzettség”,
102. pontjában a „számítástechnikai szakképesítés” szövegrész helyébe a „ számítástechnikai szakképesítés;
közigazgatás-szervező szakképzettség; nemzetközi közszolgálati menedzser szakképzettség”,
103. pontjában a „szakképesítés” szövegrész helyébe a „szakképesítés; közigazgatás-szervező szakképzettség;
nemzetközi közszolgálati menedzser szakképzettség”,
105. pontjában a „szintű szakképzettség” szövegrész helyébe „szintű szakképzettség; okleveles kriminológus
szakképzettség; közigazgatás-szervező szakképzettség; nemzetközi közszolgálati menedzser szakképzettség”,
108. pontjában a „hostess szakképesítés” szövegrész helyébe a „hostess szakképesítés; közigazgatás-szervező
szakképzettség; nemzetközi közszolgálati menedzser szakképzettség”,
109. pontjában a „biztonságszervező szakképzettség” szövegrész helyébe a „biztonságszervező
szakképzettség; okleveles kriminológus szakképzettség”,
110. pontjában és 136. pontjában a „szakképesítés” szövegrész helyébe a „szakképesítés; okleveles
kriminológus szakképzettség; közigazgatás-szervező szakképzettség; nemzetközi közszolgálati menedzser
szakképzettség”,
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44.

111. pontjában a „katonai képzési területen szerzett szakképzettség” szövegrész helyébe a „katonai képzési
területen szerzett szakképzettség; közigazgatás-szervező szakképzettség; nemzetközi közszolgálati
menedzser szakképzettség”,
45.
112. pontjában, 114. pontjában és 116. pontjában a „szakon szerzett szakképzettség” szövegrész helyébe
a „szakon szerzett szakképzettség; okleveles kriminológus szakképzettség”,
46.
113. pontjában és 115. pontjában a „szakon szerzett szakképzettség” szövegrészek helyébe a „szakon szerzett
szakképzettség; okleveles kriminológus szakképzettség”,
47.
117. pontjában a „főiskolai szakképzettség” szövegrész helyébe a „főiskolai szakképzettség; okleveles
kriminológus szakképzettség; közigazgatás-szervező szakképzettség; nemzetközi közszolgálati menedzser
szakképzettség”,
48.
120. pontjában a „szintű szakképzettség” szövegrész helyébe „szintű szakképzettség; okleveles kriminológus
szakképzettség”,
49.
126. pontjában a „rendszerszervezői szakképesítés” szövegrész helyébe a „rendszerszervezői szakképesítés;
okleveles kriminológus szakképzettség; közigazgatás-szervező szakképzettség; nemzetközi közszolgálati
menedzser szakképzettség”,
50.
128. pontjában az „okmányügyintéző szakképesítés” szövegrész helyébe az „okmányügyintéző szakképesítés;
közigazgatás-szervező szakképzettség; nemzetközi közszolgálati menedzser szakképzettség”,
51.
129. pontjában a „szintű szakképzettség” szövegrész helyébe a „szintű szakképzettség; közigazgatás-szervező
szakképzettség; nemzetközi közszolgálati menedzser szakképzettség”,
52.
133. pontjában a „végzettség” szövegrész helyébe a „végzettség; közigazgatás-szervező szakképzettség;
nemzetközi közszolgálati menedzser szakképzettség”,
53.
137. pontjában a „közgazdasági szakképezettség” szövegrész helyébe a „közgazdasági szakképezettség;
okleveles kriminológus szakképzettség; közigazgatás-szervező szakképzettség; nemzetközi közszolgálati
menedzser szakképzettség”,
54.
138. pontjában a „szakügyintézői szakképesítés” szövegrész helyébe a „szakügyintézői szakképesítés;
közigazgatás-szervező szakképzettség; nemzetközi közszolgálati menedzser szakképzettség”,
55.
141. pontjában az „igazgatásszervező szakképzettség” szövegrész helyébe az „igazgatásszervező
szakképzettség; okleveles kriminológus szakképzettség; közigazgatás-szervező szakképzettség; nemzetközi
közszolgálati menedzser szakképzettség”,
56.
az egyes közszolgálati tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 415/2012. (XII. 29.) Korm. rendelettel
megállapított 142. pontjában a „szakügyintéző szakképesítés” szövegrész helyébe a „szakügyintéző
szakképesítés; közigazgatás-szervező szakképzettség; nemzetközi közszolgálati menedzser szakképzettség”,
57.
144. pontjában a „számítástechnikai szakképesítés” szövegrész helyébe a „ számítástechnikai szakképesítés;
okleveles kriminológus szakképzettség; közigazgatás-szervező szakképzettség; nemzetközi közszolgálati
menedzser szakképzettség”,
58.
145. pontjában és 148. pontjában a „szakellenőr, pénzügyi-számviteli ügyintéző, számviteli szakügyintéző
szakképesítés” szövegrész helyébe a „szakellenőr, pénzügyi-számviteli ügyintéző, számviteli szakügyintéző
szakképesítés; közigazgatás-szervező szakképzettség; nemzetközi közszolgálati menedzser szakképzettség”,
59.
151. pontjában a „rendészeti felsőoktatásban szerzett szakképzettség” szövegrész helyébe a „rendészeti
felsőoktatásban szerzett szakképzettség; közigazgatás-szervező szakképzettség; nemzetközi közszolgálati
menedzser szakképzettség”, valamint a „középiskolai érettségi” szövegrész helyébe az „érettségi”
szöveg lép.
5. Hatályát veszti a Kkr. 130. pontjában
a)
az „és halászati”,
b)
a „ , halászati szakmérnök”, valamint
c)
a „halászati szaktechnikus,”
szövegrész.
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A Kormány 444/2016. (XII. 16.) Korm. rendelete
a lakástakarékpénztár általános szerződési feltételeiről szóló 47/1997. (III. 12.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány a lakástakarékpénztárakról szóló 1996. évi CXIII. törvény 26. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
A lakástakarékpénztár általános szerződési feltételeiről szóló 47/1997. (III. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
Ászfr.)
a)
1. § (3) bekezdés c) pontjában, 11. § (1) bekezdésében és 13. § (2) bekezdésében a „három” szövegrész
helyébe a „kettő”,
b)
13. § (4) bekezdésében a „4-nél” szövegrész helyébe a „hatnál”
szöveg lép.
2. §		
Az Ászfr. a következő 19. §-sal egészül ki:
„19. § A lakástakarékpénztár általános szerződési feltételeiről szóló 47/1997. (III. 12.) Korm. rendelet módosításáról
szóló 444/2016. (XII. 16.) Korm. rendelet 1. §-ával megállapított 1. § (3) bekezdés c) pontját, 11. § (1) bekezdését,
valamint 13. § (2) és (4) bekezdését a 2017. július 1-jét követően megkötött lakás-előtakarékossági szerződésekre
kell alkalmazni.”
3. §		
Ez a rendelet 2017. július 1-jén lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 445/2016. (XII. 16.) Korm. rendelete
az energiával kapcsolatos termékek energia- és egyéb erőforrás-fogyasztásának címkézéssel és előírt
termékismertetővel történő megadásáról szóló 193/2011. (IX. 22.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 15. cikk
(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
Az energiával kapcsolatos termékek energia- és egyéb erőforrás-fogyasztásának címkézéssel és előírt
termékismertetővel történő megadásáról szóló 193/2011. (IX. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 2. §-a
a következő 13. és 14. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában:)
„13. távértékesítés: csomagküldő szolgálat igénybevétele, katalógus alapján történő értékesítés, telemarketing,
internetes értékesítés, illetve a termék egyéb olyan módon történő kínálása eladásra, bérletre vagy bérletvételre,
melynek során a végfelhasználó a bemutatott terméket a termék megvásárlása előtt nem tudja megtekinteni;
14. új modellazonosítóval ellátott termék: az 518/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletben
meghatározott időpontok szerinti új modellek és a meglévő modellek továbbfejlesztett változatai.”
2. §

(1) Az R. 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Energiával kapcsolatos termék akkor hozható forgalomba vagy helyezhető üzembe, ha megfelel az energiával
kapcsolatos adott termék energiafogyasztásának címkézésére vonatkozó részletes követelményeket meghatározó
harmonizációs szabályozás rendelkezéseinek, és ezt a beszállító vagy a kereskedő a termékre vonatkozó adatlappal
és a termékre helyezett címkével, távértékesítés esetén a termékre vonatkozó adatlap és a címke elektronikus
változatának rendelkezésre bocsátásával igazolja.”
(2) Az R. 3. § (4) és (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(4) Az e rendelet és az energiával kapcsolatos adott termék energiafogyasztásának címkézésére vonatkozó
részletes követelményeket meghatározó harmonizációs szabályozás rendelkezéseinek megfelelően a termékre
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vonatkozó adatlappal és a termékre helyezett címkével, távértékesítés esetén a termékismertető adatlap és a címke
elektronikus változatával ellátott energiával kapcsolatos termék forgalomba hozatala, üzembe helyezése nem
tiltható meg, és nem korlátozható a harmonizációs szabályozásban meghatározott címkézési követelményekre
történő hivatkozással abban az esetben, ha az megfelel a harmonizációs szabályozás vonatkozó rendelkezéseinek.
(5) Tilos a terméken, illetve a termék elektronikus termékismertetőjében, a termékismertető adatlapon és címkén
olyan, az e rendelet és az energiával kapcsolatos adott termék energiafogyasztásának címkézésére vonatkozó
részletes követelményeket meghatározó harmonizációs szabályozás rendelkezéseinek meg nem felelő jelzés, címke,
szimbólum vagy felirat feltüntetése, amely félrevezetheti vagy megtévesztheti a végfelhasználókat a használat
közbeni energia- vagy egyéb alapvető erőforrás-fogyasztás tekintetében.”
3. §		
Az R. 4. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki:
„(9) A címke és a termékismertető adatlap interneten való megjeleníthetősége érdekében a beszállítók az energiával
kapcsolatos termékek minden új modellazonosítóval ellátott termékéhez átadják a kereskedőknek a címke és
a termékismertető adatlap elektronikus változatát.”
4. §		
Az R. 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„5. § (1) A kereskedő köteles jól látható és olvasható módon elhelyezni a terméken a címkét, továbbá
a végfelhasználó részére az adatlapot a termékismertető kiadványban vagy egyéb termékismertető
dokumentációban, távértékesítés során pedig elektronikus formában hozzáférhetővé tenni.
(2) A kereskedő köteles az energiával kapcsolatos termék bemutatásakor a termék energiafogyasztásának
címkézésére vonatkozó részletes követelményeket meghatározó harmonizációs szabályozásban meghatározott
címkét jól látható helyen és magyar nyelven elhelyezni, távértékesítés során elektronikus formában hozzáférhetővé
tenni.”
5. §		
Az R. 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A piacfelügyeleti hatóság kérésére a beszállító köteles a termékre vonatkozó adatlapon, a termékre helyezett
címkén, távértékesítés esetén a termékismertető adatlap és a címke elektronikus változatán közölt információ
hitelességét igazolni.”
6. §		
Az R. a következő 10. §-sal egészül ki:
„10. § Ez a rendelet az 1059/2010/EU, az 1060/2010/EU, az 1061/2010/EU, az 1062/2010/EU, a 626/2011/EU,
a 392/2012/EU, a 874/2012/EU, a 665/2013/EU, a 811/2013/EU és a 812/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági
rendeletnek az energiával kapcsolatos termékek internetes címkézése tekintetében történő módosításáról
szóló, 2014. március 5-i 518/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet végrehajtásához szükséges
rendelkezéseket állapít meg.”
7. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba.
8. §		
Ez a rendelet az 1059/2010/EU, az 1060/2010/EU, az 1061/2010/EU, az 1062/2010/EU, a 626/2011/EU,
a 392/2012/EU, a 874/2012/EU, a 665/2013/EU, a 811/2013/EU és a 812/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági
rendeletnek az energiával kapcsolatos termékek internetes címkézése tekintetében történő módosításáról
szóló, 2014. március 5-i 518/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet végrehajtásához szükséges
rendelkezéseket állapít meg.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 446/2016. (XII. 16.) Korm. rendelete
a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról szóló 343/2011. (XII. 29.)
Korm. rendelet módosításáról
A Kormány a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény 38. § (1) bekezdés a), e) és g) pontjában kapott
felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról szóló 343/2011. (XII. 29.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § (1) A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény (a továbbiakban: Ktdt.) 3. § (6) bekezdése
szerinti kötelezett vevője írásban tesz nyilatkozatot, amelyet teljesíthet alkalmanként az egyes ügyletek során eseti
nyilatkozattal vagy időszakra szólóan. A nyilatkozat mintáját a 3. melléklet tartalmazza.
(2) A Ktdt. 3. § (6) bekezdése szerinti esetben a kötelezett a tényhelyzetet tükröző nyilvántartást vezet az egyes
nyilatkozók felé történő forgalomba hozatalról, és negyedéves bevallásában a 4. melléklet szerinti adattartalommal
adatot szolgáltat az állami adó- és vámhatóság részére.
(3) A Ktdt. 3. § (9) bekezdés a)–c) pontja szerinti esetben a kötelezett nyilvántartásának tartalmaznia kell
a) a termékdíjköteles termék alapanyagként történő felhasználása esetén a termékdíjköteles termék:
aa) megnevezését és vámtarifaszámát,
ab) CsK vagy KT kódját,
ac) saját azonosítószámát vagy ennek hiányában a termék globális kereskedelmi áruazonosító számát
(a továbbiakban: GTIN) számát, és
ad) az egységnyi végtermék előállításához felhasználásra kerülő alapanyagok meghatározását, anyagnormáját;
b) a hulladékká vált egyéb kőolajtermékből újrafinomítás vagy más célra történő újrahasználat esetén
– a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségről szóló kormányrendeletben
meghatározottakon túl – a létrejött termékdíjköteles termék
ba) megnevezését és vámtarifaszámát,
bb) KT kódját,
bc) a vevő nevét, címét, adószámát,
bd) a forgalomba hozatalhoz kapcsolódóan kiállított számla vagy egyéb bizonylat sorszámát és kiállításának
dátumát;
c) az újrahasználatra előkészítés vagy a használt termék újbóli felhasználásra történő előkészítése esetén
ca) a közvetlen anyagként, alapanyagként felhasznált termék megnevezését, mennyiségét (db), egységnyi tömegét
(kg/db), tömegét (kg),
cb) az előállított termékdíjköteles termék megnevezését, CsK vagy KT kódját, mennyiségét (db), egységnyi tömegét
(kg/db), tömegét (kg),
cc) a tevékenység és a felhasznált anyagok rövid leírását,
cd) anyagmérleget, amely pontosan bemutatja az újrahasználatra előkészítéshez vagy újbóli felhasználásra
előkészítéshez közvetlen anyagként felhasznált termékdíjköteles termékek mennyiségét, a létrejött termékdíjköteles
termék mennyiségét, és az egységnyi termékdíjköteles termék létrehozásához felhasznált anyagok mennyiségét,
anyagnormáját.”
2. §		
A Vhr. 9. §-a helyébe következő rendelkezés lép:
„9. § (1) A termékdíj-kötelezettség szerződés alapján való átvállalása esetén a szerződés
a) a szerződő felek nevét, címét, adószámát vagy adószám hiányában adóazonosító jelét,
b) a termékdíjköteles termék megnevezését, vámtarifaszámát, KT vagy CsK kódjának első három jegyét,
c) az átvállalás időszakának a meghatározását és
d) az átvállalás jogcímének pontos jogszabályi helyét
tartalmazza.
(2) Az átvállaló az átvállalt kötelezettség teljesítését
a) külföldre történő értékesítés esetén az értékesítésről kiállított számlával és az értékesítéshez tartozó
fuvarokmánnyal, fuvarokmány hiányában a vevő átvételt igazoló nyilatkozatával,
b) bérgyártás esetén a bérgyártást igazoló számlával,
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c) termelői szerveződésen keresztüli forgalomba hozatal esetében az átvételhez és a továbbértékesítéshez kiállított
számlával,
d) csomagolószer változatlan formában és állapotban vagy más kiszerelésben történő továbbértékesítése esetén
a továbbértékesítést alátámasztó beszerzési és értékesítési számlákkal vagy a felhasználását igazoló bizonylattal,
e) a Ktdt. 14. § (5) bekezdés e) pontja esetén a csomagolószer csomagolás részeként történő forgalomba hozatalát
vagy felhasználását igazoló bizonylattal vagy
f ) csomagolóanyagból anyagában, méretében, megjelenésében továbbfeldolgozott csomagolóanyag,
csomagolóeszköz, illetve csomagolási segédanyag előállítása esetén anyagmérleggel, amely pontosan bemutatja
a gyártáshoz közvetlen anyagként felhasznált csomagolóanyag mennyiségét, illetve a létrejött csomagolószer
mennyiségét, továbbá az ahhoz kötődő, a termék előállításához felhasznált anyagok anyagnorma szerinti
mennyiségével
igazolja.
(3) Szerződéses átvállalás esetén a belföldi forgalomba hozatalról szóló számlán – a számla tételeire hivatkozva –
a következő szöveget kell feltüntetni: „a termékdíj-kötelezettség a Ktdt. 14. § (5) bekezdés ...) pontja ...) alpontja
alapján a vevőt terheli”.”
3. §		
A Vhr. 23. § (8) bekezdés b) pont nyitó szövegrésze helyébe a következő rendelkezés lép:
[A Ktdt. 25. § (1) bekezdés g) és h) pontja szerinti jogcímen történő visszaigénylés esetén a visszaigénylő
nyilvántartásának tartalmaznia kell]
„b) a beszerzett termékdíjköteles csomagolóanyag, csomagolási segédanyag vagy kereskedelmi csomagolószer”
4. §

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

A Vhr. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
A Vhr. 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
A Vhr. 4. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
A Vhr. 5. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

5. §		
A Vhr.
a)
3. § (2) bekezdésében a „bevallási kötelezettség” szövegrész helyébe a „bevallási, adatszolgáltatási
kötelezettség” szöveg,
b)
12. § (2) bekezdésében a „Ht.-ben” szövegrész helyébe a „hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvényben
(a továbbiakban: Ht.)” szöveg,
c)
16. § (1) bekezdésében a „munkaviszonyban álló személy,” szövegrész helyébe a „munkaviszonyban vagy
közszolgálati jogviszonyban álló személy,” szöveg,
d)
27. § (7) bekezdésében a „hulladék termékdíjkódja” szövegrész helyébe a „hulladék kódja” szöveg,
e)
29. § (5) bekezdés c) pontjában a „Ht. szerinti” szövegrész helyébe „a hulladékgazdálkodással kapcsolatos
ártalmatlanítási és hasznosítási műveletek felsorolásáról szóló miniszteri rendeletben meghatározott” szöveg
lép.
6. §		
Hatályát veszti a Vhr. 15. § (2) bekezdés e) pontjában és (3) bekezdés f ) pontjában a „technológiai” szövegrész.
7. §		
Ez a rendelet 2017. január 1-jén lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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1. melléklet a 446/2016. (XII. 16.) Korm. rendelethez
„1. melléklet a 343/2011. (XII. 29.) Korm. rendelethez
A) cím
CsK kódok
1. A CsK kód felépítése
a) 1. karakter: csomagolóeszközként, csomagolóanyagként, csomagolási segédanyagként is felhasználható terméket
jelölő kód vagy speciális csomagolószer jellegét jelölő kód
b) 2–3. karakter: a termék anyagát jelölő kód
c) 4–5. karakter: pénzügyi státuszkód, amely a kötelezettség keletkezését vagy annak hiányát jelöli
d) 6–7. karakter: a termék újrahasználhatóságát vagy speciális csomagolószer jellegét jelölő kód
2. A CsK kódok adattartalma:
a) a CsK kód 1. karaktere
A

B

1.

Kód
(1. karakter)

Megnevezés

2.

A

Csomagolóanyag vagy csomagolóanyagként is felhasználható termék

3.

B

Az eladótérben megtöltésre tervezett, megtöltésre szánt, felhasználásra kerülő (eladótéri)
műanyag zsák, zacskó

4.

E

Csomagolóeszköz vagy csomagolóeszközként is felhasználható termék

5.

H

Újrahasználatra vagy újbóli felhasználásra előkészítést követően létrejött csomagolószer

6.

K

Kereskedelmi csomagolószer

7.

M

Műanyag bevásárló reklámtáska

8.

S

Csomagolási segédanyag vagy csomagolási segédanyagként is felhasználható termék

9.

Z

Elkülönített hulladék gyűjtő műanyag zsák

b) a CsK kód 2–3. karaktere
A

B

1.

Kód
(2–3. karakter)

Megnevezés

2.

Műanyag

3.

01

polietilén-tereftalát (PET)

4.

02

nagysűrűségű polietilén (HDPE)

5.

03

poli(vinil-klorid) (PVC)

6.

04

kissűrűségű polietilén (LDPE)

7.

05

polipropilén (PP)

8.

06

polisztirol (PS)

9.

07

poliamid

10.

08

poliuretán

11.

09

poli(vinil-alkohol)

12.

18

megújuló nyersanyagból előállított biológiailag lebomló biopolimer

13.

19

más műanyag (műanyag/műanyag), külföldről behozott csomagolás műanyag összetevője
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Papír és karton

15.

20

hullámpapírlemez (PAP)

16.

21

nem hullámpapírlemez jellegű karton (PAP)

17.

22

papír (PAP)

18.

29

külföldről behozott csomagolás papír, karton összetevője

20.

40

acél (FE)

21.

41

alumínium (ALU)

22.

49

más fém

24.

50

fa (FOR)

25.

51

parafa (FOR)

26.

59

más természetes anyag

28.

60

gyapot (TEX)

29.

61

juta, kender (TEX)

30.

69

más természetes alapú anyag

32.

70

színtelen üveg (GL)

33.

71

zöld üveg (GL)

34.

72

barna üveg (GL)

35.

79

más üveg

19.

23.

27.

31.

36.

Fém

Fa

Textil

Üveg

Társított

37.

80

társított: papír és karton/különböző fémek

38.

81

rétegzett italkarton: papír és karton/műanyag

39.

82

társított: papír és karton/alumínium

40.

83

társított: papír és karton/ónozott lemez

41.

84

rétegzett italkarton: papír és karton/műanyag/alumínium

42.

85

társított: papír és karton/műanyag/alumínium/ónozott lemez

43.

86

társított: papír és karton/más

44.

90

társított: műanyag/alumínium

45.

91

társított: műanyag/ónozott lemez

46.

92

társított: műanyag/különböző fémek

47.

93

társított: műanyag/más

48.

94

társított: egyéb anyag/egyéb anyag

49.

95

társított: üveg/műanyag

50.

96

társított: üveg/alumínium
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51.

97

társított: üveg/ónozott lemez

52.

98

társított: üveg/különböző fémek

99

egyéb anyag

53.
54.

Egyéb

c) a CsK kód 4–5. karaktere
A

B

1.

Kód
(4–5. karakter)

Megnevezés

2.

Belföldi előállítású csomagolószer

3.

10

teljes díjtétel, a Ktdt. 2. melléklete alapján (kollektív teljesítés)

4.

11

egyéni teljesítő, a Ktdt. 3. melléklete alapján számított díjtétel

5.

12

a termékdíj nem kerül megfizetésre a vevő Ktdt. 3. § (6) bekezdés b) pont bb) alpontja szerint
adott nyilatkozata alapján

6.

1B

teljes díjtétel, a Ktdt. 2. melléklete alapján (kollektív teljesítés) termékdíj raktárból belföldre
történő kiszállítás, saját célú felhasználás esetén

7.

1C

egyéni teljesítő, a Ktdt. 3. melléklete alapján számított díjtétel termékdíj raktárból belföldre
történő kiszállítás, saját célú felhasználás esetén

8.

13

teljes díjtétel a Ktdt. 2. melléklete alapján (kollektív teljesítés), eltérő felhasználás esetén

9.

14

a termékdíj nem kerül megfizetésre a vevő Ktdt. 3. § (6) bekezdés a) pontja szerint adott
nyilatkozata alapján

10.

15

a termékdíj nem kerül megfizetésre a vevő Ktdt. 3. § (6) bekezdés b) pont ba) vagy bb)
alpontja szerint adott nyilatkozata alapján

11.

16

a termékdíj nem kerül megfizetésre a vevő Ktdt. 3. § (6) bekezdés c) pont ca) vagy cb)
alpontja szerint adott nyilatkozata alapján

12.

17

a termékdíj-kötelezettséget az első belföldi vevő a Ktdt. 14. § (5) bekezdés a) pont aa)
alpontja alapján szerződéssel átvállalta

13.

1J

a termékdíj nem kerül megfizetésre a Ktdt. 3. § (9) bekezdés c) pontja alapján

14.

1K

a termékdíj nem kerül megfizetésre a Ktdt. 3. § (9) bekezdés d) pontja alapján

15.

1L

a termékdíj nem kerül megfizetésre a Ktdt. 3. § (9) bekezdés e) pontja alapján

16.

1U

a termékdíj nem kerül megfizetésre a Ktdt. 3/A. § (1) bekezdése alapján

17.

1A

a termékdíj-kötelezettséget a belföldi vevő a Ktdt. 14. § (5) bekezdés a) pont ab) alpontja
alapján szerződéssel átvállalta

18.

18

a termékdíj-kötelezettséget a Ktdt. 14. § (5) bekezdés b) pontja szerinti bérgyártó
szerződéssel átvállalta

19.

19

a termékdíj-kötelezettséget a Ktdt. 14. § (5) bekezdés c) pontja szerinti termelői szerveződés
szerződéssel átvállalta

20.

1R

a termékdíj nem kerül megfizetésre a termékdíj raktárba beszállító vevő nyilatkozata alapján

21.

20

a termékdíj-kötelezettséget az első belföldi vevő a Ktdt. 14. § (5) bekezdés d) pontja alapján
szerződéssel átvállalta

22.

21

a termékdíj-kötelezettséget az első belföldi vevő a Ktdt. 14. § (5) bekezdés e) pont ea)
alpontja alapján szerződéssel átvállalta

23.

2E

a termékdíj-kötelezettséget a belföldi vevő a Ktdt. 14. § (5) bekezdés e) pont eb) alpontja
alapján szerződéssel átvállalta

24.

2F

a termékdíj-kötelezettséget az első belföldi vevő a Ktdt. 14. § (5) bekezdés f) pont fa)
alpontja alapján szerződéssel átvállalta
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25.

F2

a termékdíj-kötelezettséget a belföldi vevő a Ktdt. 14. § (5) bekezdés f) pont fb) alpontja
alapján szerződéssel átvállalta

26.

2G

a termékdíj-kötelezettséget az első belföldi vevő a Ktdt. 14. § (5) bekezdés g) pont ga)
alpontja alapján szerződéssel átvállalta

27.

G2

a termékdíj-kötelezettséget a belföldi vevő a Ktdt. 14. § (5) bekezdés g) pont gb) alpontja
alapján szerződéssel átvállalta

28.

2H

a csomagolószer termékdíja a Ktdt. 25. § (1) bekezdés h) pontja alapján visszaigénylésre
kerül

29.

22

a csomagolószer termékdíja a Ktdt. 25. § (1) bekezdés a) pontja alapján visszaigénylésre
kerül

30.

23

a csomagolószer termékdíja a Ktdt. 25. § (1) bekezdés b) pontja alapján visszaigénylésre
kerül

31.

24

a csomagolószer termékdíja a Ktdt. 25. § (1) bekezdés c) pontja alapján visszaigénylésre
kerül

32.

25

a csomagolószer termékdíja a Ktdt. 25. § (1) bekezdés d) pontja alapján visszaigénylésre
kerül

33.

26

a csomagolószer termékdíja a Ktdt. 25. § (1) bekezdés e) pontja alapján visszaigénylésre
kerül, kivéve selejt, hulladék

34.

27

a csomagolószer termékdíja a Ktdt. 25. § (1) bekezdés e) pontja alapján visszaigénylésre
kerülő selejt, hulladék

35.

28

a csomagolószer termékdíja a Ktdt. 25. § (1) bekezdés g) pontja alapján visszaigénylésre
kerül

36.

29

a csomagolószer termékdíja a Ktdt. 25. § (2a) bekezdése alapján visszaigénylésre kerül

37.

2V

a csomagolószer termékdíja ipari termékdíj raktárba történő beszállítása alapján
visszaigénylésre kerül

38.

1E

a termékdíj nem kerül megfizetésre a vevő Ktdt. 3. § (6) bekezdés e) pontja szerint adott
nyilatkozata alapján

39.

1F

a termékdíj nem kerül megfizetésre a vevő Ktdt. 3. § (6) bekezdés f) pontja szerint adott
nyilatkozata alapján

40.

Külföldről behozott csomagolószer

41.

30

teljes díjtétel, a Ktdt. 2. melléklete alapján (kollektív teljesítés)

42.

31

egyéni teljesítő, a Ktdt. 3. melléklete alapján számított díjtétel

43.

3B

teljes díjtétel, a Ktdt. 2. melléklete alapján (kollektív teljesítés) termékdíj raktárból belföldre
történő kiszállítás, saját célú felhasználás esetén

44.

3C

egyéni teljesítő, a Ktdt. 3. melléklete alapján számított díjtétel termékdíj raktárból belföldre
történő kiszállítás, saját célú felhasználás esetén

45.

33

teljes díjtétel a Ktdt. 2. melléklete alapján (kollektív teljesítés), eltérő felhasználás esetén

46.

34

a termékdíj nem kerül megfizetésre a vevő Ktdt. 3. § (6) bekezdés a) pontja szerint adott
nyilatkozata alapján

47.

35

a termékdíj nem kerül megfizetésre a vevő Ktdt. 3. § (6) bekezdés b) pont ba) vagy bb)
alpontja szerint adott nyilatkozata alapján

48.

36

a termékdíj nem kerül megfizetésre a vevő Ktdt. 3. § (6) bekezdés c) pont ca) vagy cb)
alpontja szerint adott nyilatkozata alapján

49.

3K

a termékdíj nem kerül megfizetésre a Ktdt. 3. § (9) bekezdés d) pontja alapján

50.

3L

a termékdíj nem kerül megfizetésre a Ktdt. 3. § (9) bekezdés e) pontja alapján

51.

37

a termékdíj-kötelezettséget az első belföldi vevő a Ktdt. 14. § (5) bekezdés a) pont aa)
alpontja alapján szerződéssel átvállalta

52.

3U

a termékdíj nem kerül megfizetésre a Ktdt. 3/A. § (1) bekezdése alapján
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53.

3A

a termékdíj-kötelezettséget a belföldi vevő a Ktdt. 14. § (5) bekezdés a) pont ab) alpontja
alapján szerződéssel átvállalta

54.

38

a termékdíj-kötelezettséget a Ktdt. 14. § (5) bekezdés b) pontja szerinti bérgyártó
szerződéssel átvállalta

55.

39

a termékdíj-kötelezettséget a Ktdt. 14. § (5) bekezdés c) pontja szerinti termelői szerveződés
szerződéssel átvállalta

56.

3R

a termékdíj nem kerül megfizetésre a termékdíj raktárba beszállító vevő nyilatkozata alapján

57.

40

a termékdíj-kötelezettséget az első belföldi vevő a Ktdt. 14. § (5) bekezdés d) pontja alapján
szerződéssel átvállalta

58.

41

a termékdíj-kötelezettséget az első belföldi vevő a Ktdt. 14. § (5) bekezdés e) pont ea)
alpontja alapján szerződéssel átvállalta

59.

4E

a termékdíj-kötelezettséget a belföldi vevő a Ktdt. 14. § (5) bekezdés e) pont eb) alpontja
alapján szerződéssel átvállalta

60.

4F

a termékdíj-kötelezettséget az első belföldi vevő a Ktdt. 14. § (5) bekezdés f) pont fa)
alpontja alapján szerződéssel átvállalta

61.

F4

a termékdíj-kötelezettséget a belföldi vevő a Ktdt. 14. § (5) bekezdés f) pont fb) alpontja
alapján szerződéssel átvállalta

62.

4G

a termékdíj-kötelezettséget az első belföldi vevő a Ktdt. 14. § (5) bekezdés g) pont ga)
alpontja alapján szerződéssel átvállalta

63.

G4

a termékdíj-kötelezettséget a belföldi vevő a Ktdt. 14. § (5) bekezdés g) pont gb) alpontja
alapján szerződéssel átvállalta

64.

4H

a csomagolószer termékdíja a Ktdt. 25. § (1) bekezdés h) pontja alapján visszaigénylésre
kerül

65.

43

a csomagolószer termékdíja a Ktdt. 25. § (1) bekezdés a) pontja alapján visszaigénylésre
kerül

66.

44

a csomagolószer termékdíja a Ktdt. 25. § (1) bekezdés b) pontja alapján visszaigénylésre
kerül

67.

45

a csomagolószer termékdíja a Ktdt. 25. § (1) bekezdés c) pontja alapján visszaigénylésre
kerül

68.

46

a csomagolószer termékdíja a Ktdt. 25. § (1) bekezdés d) pontja alapján visszaigénylésre
kerül

69.

47

a csomagolószer termékdíja a Ktdt. 25. § (1) bekezdés e) pontja alapján visszaigénylésre
kerül, kivéve selejt, hulladék

70.

48

a csomagolószer termékdíja a Ktdt. 25. § (1) bekezdés e) pontja alapján visszaigénylésre
kerülő selejt, hulladék

71.

49

a csomagolószer termékdíja a Ktdt. 25. § (2a) bekezdése alapján visszaigénylésre kerül

72.

4V

a csomagolószer termékdíja ipari termékdíj raktárba történő beszállítás alapján
visszaigénylésre kerül

73.

3E

a termékdíj nem kerül megfizetésre a vevő Ktdt. 3. § (6) bekezdés e) pontja szerint adott
nyilatkozata alapján

74.

3F

a termékdíj nem kerül megfizetésre a vevő Ktdt. 3. § (6) bekezdés f) pontja szerint adott
nyilatkozata alapján

75.

Külföldről behozott csomagolás részét képező csomagolószer

76.

50

teljes díjtétel, a Ktdt. 2. melléklete alapján (kollektív teljesítés)

77.

51

egyéni teljesítő, a Ktdt. 3. melléklete alapján számított díjtétel

78.

5B

teljes díjtétel, a Ktdt. 2. melléklete alapján (kollektív teljesítés) termékdíj raktárból belföldre
történő kiszállítás, saját célú felhasználás esetén

79.

5C

egyéni teljesítő, a Ktdt. 3. melléklete alapján számított díjtétel termékdíj raktárból belföldre
történő kiszállítás, saját célú felhasználás esetén
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80.

5L

a termékdíj nem kerül megfizetésre a Ktdt. 3. § (9) bekezdés e) pontja alapján

81.

54

a termékdíj-kötelezettséget az első belföldi vevő a Ktdt. 14. § (5) bekezdés a) pont aa)
alpontja alapján szerződéssel átvállalta

82.

5A

a termékdíj-kötelezettséget a belföldi vevő a Ktdt. 14. § (5) bekezdés a) pont ab) alpontja
alapján szerződéssel átvállalta

83.

5R

a termékdíj nem kerül megfizetésre a termékdíj raktárba beszállító vevő nyilatkozata alapján

84.

55

a termékdíj a Ktdt. 25. § (1) bekezdés a) pontja alapján visszaigénylésre kerül

85.

56

a termékdíj a Ktdt. 25. § (1) bekezdés b) pontja alapján visszaigénylésre kerül

86.

57

a termékdíj a Ktdt. 25. § (1) bekezdés c) pontja alapján visszaigénylésre kerül

87.

58

a termékdíj a Ktdt. 25. § (1) bekezdés d) pontja alapján visszaigénylésre kerül

88.

59

a termékdíj a Ktdt. 25. § (1) bekezdés e) pontja alapján visszaigénylésre kerül

89.

60

90.

61

a termékdíja a Ktdt. 25. § (2a) bekezdése alapján visszaigénylésre kerül

91.

6V

a csomagolószer termékdíja ipari termékdíj raktárba történő beszállítás alapján
visszaigénylésre kerül

a termékdíj a Ktdt. 25. § (1) bekezdés f) pontja alapján visszaigénylésre kerül

d) CsK kód 6–7. karaktere

1.
2.

A

B

Kód
(6–7. karakter)

Megnevezés

Külföldről behozott csomagolás részét képező csomagolószer esetén

3.

97

külföldről behozott áru részét képező, visszaszállításra kerülő újrahasználható csomagolószer

4.

98

külföldről behozott áru részét képező csomagolószer, a visszaszállításra kerülő újrahasználható
csomagolószer kivételével

5.

Csomagolószer esetén, az eladótéri műanyag zsák, zacskó, a műanyag bevásárló reklámtáska, továbbá az
elkülönített hulladék gyűjtésére szolgáló műanyag zsák kivételével

6.

01

egyszer használható

7.

02

többször használható, az országos környezetvédelmi hatóság újrahasználható csomagolószer
nyilvántartásába felvett csomagolószer

8.

03

többször használható, az országos környezetvédelmi hatóság újrahasználható csomagolószer
nyilvántartásába fel nem vett csomagolószer

9.

04

újrahasználatra előkészítést követően létrejött csomagolószer

10.

05

újbóli felhasználásra előkészítést követően létrejött csomagolószer

11.

Eladótéri műanyag zsák, zacskó, továbbá a műanyag bevásárló reklámtáska esetén

12.

14

15 mikronnál kisebb falvastagságú

13.

50

15 mikron vagy annál nagyobb, de 50 mikront el nem érő falvastagságú

14.

51

50 mikron vagy azt meghaladó falvastagságú
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15.

Elkülönített hulladék gyűjtésére szolgáló műanyag zsák esetén

16.

58

100 liternél kisebb űrtartalmú

17.

59

100 liter vagy azt meghaladó űrtartalmú
B) cím
KT kódok

1. A következő táblázatok az aktuális KT kódok első 3 jegyét tartalmazzák.
a) akkumulátor KT kódjai

1.

A

B

Termék megnevezése

KT kód

2.

Akkumulátor, elektrolittal feltöltött

501

3.

Újrahasználatra vagy újbóli felhasználásra előkészítést követően létrejött elektrolittal feltöltött
akkumulátor

511

4.

Akkumulátor, elektrolittal fel nem töltött

502

5.

Újrahasználatra vagy újbóli felhasználásra előkészítést követően létrejött elektrolittal fel nem töltött
akkumulátor

512

b) egyéb kőolajtermék KT kódjai

1.
2.

A

B

Termék megnevezése

KT kód

Kenőolaj

601

c) elektromos, elektronikai berendezés KT kódjai

1.

A

B

Termékkör megnevezése

KT kód

2.

Nagygép

101

3.

Újrahasználatra vagy újbóli felhasználásra előkészítést követően létrejött nagygép

111

4.

Kisgép

102

5.

Újrahasználatra vagy újbóli felhasználásra előkészítést követően létrejött kisgép

112

6.

Információs (IT) és távközlési berendezés, kivéve rádiótelefon készülék

103

7.

Újrahasználatra vagy újbóli felhasználásra előkészítést követően létrejött információs (IT) és
távközlési berendezés, kivéve rádiótelefon készülék

113

8.

Szórakoztatóelektronikai cikk

104

9.

Újrahasználatra vagy újbóli felhasználásra előkészítést követően létrejött szórakoztatóelektronikai
cikk

114

10.

Elektromos és elektronikus barkácsgép, szerszám, kivéve a helyhez kötött, nagyméretű ipari
szerszám

105

11.

Újrahasználatra vagy újbóli felhasználásra előkészítést követően létrejött elektromos és elektronikus
barkácsgép, szerszám, kivéve a helyhez kötött, nagyméretű ipari szerszám

115
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12.

Játék, szabadidős és sportfelszerelés

106

13.

Újrahasználatra vagy újbóli felhasználásra előkészítést követően létrejött játékok, szabadidős és
sportfelszerelés

116

14.

Ellenőrző, vezérlő és megfigyelő eszköz

107

15.

Újrahasználatra vagy újbóli felhasználásra előkészítést követően létrejött ellenőrző, vezérlő és
megfigyelő eszköz

117

16.

Adagoló automata

108

17.

Újrahasználatra vagy újbóli felhasználásra előkészítést követően létrejött adagoló automata

118

18.

Rádiótelefon-készülék

109

19.

Újrahasználatra vagy újbóli felhasználásra előkészítést követően létrejött rádiótelefon-készülék

119

d) gumiabroncs KT kódja

1.

A

B

Termék megnevezése

KT kód

2.

Gumiabroncs

211

3.

Újrahasználatra vagy újbóli felhasználásra előkészítést követően létrejött gumiabroncs

212

e) reklámhordozó papír KT kódja

1.
2.

A

B

Termék megnevezése

KT kód

Reklámhordozó papírok

900

f) egyéb műanyagtermék KT kódja

1.
2.

A

B

Termék megnevezése

KT kód

Műanyag művirág, levél- és gyümölcsutánzat és ezek részei; ezekből készült áru

301

g) egyéb vegyipari termék KT kódja

1.

A

B

Termék megnevezése

KT kód

2.

Szappan, szerves felületaktív anyag, mosószer

701

3.

Szépség- vagy testápoló készítmény

702

h) irodai papírok környezetvédelmi termékkódjai

1.
2.

Irodai papír

A

B

Termék megnevezése

KT kód
801
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i) a gépjármű termékdíjköteles alkotórésze, tartozéka után meghatározott összegű termékdíjátalány alkalmazásának KT
kódja

1.

A

B

Vtsz. és megnevezés

KT kód

2.

8702 10 Kompressziós gyújtású, dugattyús, belső égésű (dízel vagy féldízel) motorral működő

J02

3.

8702 90 Más gépjármű a vezetőt is beleértve 10 vagy annál több személy szállítására

J03

4.

8703 10 Speciálisan, havon való közlekedésre tervezett járművek; golfkocsik és hasonló járművek

J13

5.

8703 21 Más szikragyújtású, dugattyús, belső égésű motorral működő jármű legfeljebb
1000 cm3 hengerűrtartalommal

J21

6.

8703 22 Más szikragyújtású, dugattyús, belső égésű motorral működő jármű 1000 cm3 -t meghaladó,
de legfeljebb 1500 cm3 hengerűrtartalommal

J22

7.

8703 23 Más szikragyújtású, dugattyús, belső égésű motorral működő jármű 1500 cm3-t meghaladó,
de legfeljebb 3000 cm3 hengerűrtartalommal

J23

8.

8703 24 Más szikragyújtású, dugattyús, belső égésű motorral működő jármű 3000 cm3-t meghaladó
hengerűrtartalommal

J24

9.

8703 31 Más kompressziós gyújtású, dugattyús, belső égésű (dízel vagy féldízel) motorral működő
legfeljebb 1500 cm3 hengerűrtartalommal

J31

10.

8703 32 Más kompressziós gyújtású, dugattyús, belső égésű (dízel vagy féldízel) motorral működő
1500 cm3-t meghaladó, de legfeljebb 2500 cm3hengerűrtartalommal

J32

11.

8703 33 Más kompressziós gyújtású, dugattyús, belső égésű (dízel vagy féldízel) motorral működő
2500 cm3-t meghaladó hengerűrtartalommal

J33

12.

8703 90 Más (elektromos motorral, más)

J90

13.

8704 10 Áruszállító gépjármű, dömper, terepjáró kivitelű

J41

14.

8704 21 Más, áruszállító gépjármű kompressziós gyújtású, dugattyús, belső égésű (dízel vagy
féldízel) motorral működő, legfeljebb 5 tonna össztömegű

J42

15.

8704 22 Más, áruszállító gépjármű kompressziós gyújtású, dugattyús, belső égésű (dízel vagy
féldízel) motorral működő, 5 tonnát meghaladó, de legfeljebb 20 tonna össztömegű

J43

16.

8704 23 Más, áruszállító gépjármű kompressziós gyújtású, dugattyús, belső égésű (dízel vagy
féldízel) motorral működő, 20 tonna össztömeget meghaladó

J44

17.

8704 31 Más, áruszállító gépjármű, szikragyújtású, dugattyús, belső égésű motorral működő,
legfeljebb 5 tonna össztömegű

J45

18.

8704 32 Más, áruszállító gépjármű, szikragyújtású, dugattyús, belső égésű motorral működő,
5 tonna össztömeget meghaladó

J46

19.

8704 90 Más áruszállító gépjármű

J47

20.

8711 10 Motorkerékpár (beleértve a segédmotoros kerékpárt [moped] is), oldalkocsival is; legfeljebb
50 cm3 hengerűrtartalmú, dugattyús, belső égésű motorral működő

J10

21.

8711 20 Motorkerékpár (beleértve a segédmotoros kerékpárt [moped] is), oldalkocsival is; 50 cm3-t
meghaladó, de legfeljebb 250 cm3 hengerűrtartalmú, dugattyús, belső égésű motorral működő

J20

22.

8711 30 Motorkerékpár (beleértve a segédmotoros kerékpárt [moped] is), oldalkocsival is; 250 cm3-t
meghaladó, de legfeljebb 500 cm3 hengerűrtartalmú, dugattyús, belső égésű motorral működő

J30
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23.

8711 40 Motorkerékpár (beleértve a segédmotoros kerékpárt [moped] is), oldalkocsival is; 500 cm3-t
meghaladó, de legfeljebb 800 cm3 hengerűrtartalmú, dugattyús, belső égésű motorral működő

J40

24.

8711 50 Motorkerékpár (beleértve a segédmotoros kerékpárt [moped] is), oldalkocsival is; 800 cm3-t
meghaladó hengerűrtartalmú, dugattyús, belső égésű motorral működő

J50

2. A következő táblázat az elévülési időn belüli visszaigénylések során alkalmazható KT kódok első 3 jegyét
tartalmazzák
A 2011. évben alkalmazott kereskedelmi csomagolás környezetvédelmi termékdíj kódjai
A

B

Csomagolás típusa

KT kód

1.

Műanyag [kivéve műanyag (bevásárló-reklám) táska]

4MA

2.

Műanyag (bevásárló-reklám) táska

4MT

3.

Üveg

4ÜV

4.

Társított csomagolás

5.

Rétegzett italcsomagolás

4RI

6.

Egyéb

4TE

7.

Fém (kivéve alumínium)

4FM

8.

Alumínium

4LU

9.

Egyéb anyagok

4EG

10.

Gyűjtő kód újrahasználható csomagolás levonásához

4ÚL

11.

Gyűjtő kód nem újrahasználható csomagolás a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes
termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló 1995. évi LVI. törvény 5/E. § (1) bekezdés szerinti
levonásához

4OC

3. A KT kód 4–5. jegye:
A

B
Megnevezés

1.

KT kód

2.

01

ha a termékdíj megfizetése a Ktdt. 2. mellékletében foglalt díjtételekkel történik (kollektív teljesítés)

3.

02

ha a termékdíj megfizetése a Ktdt. 3. mellékletében foglalt számított díjtételekkel történik

4.

03

ha a termékdíjátalány megfizetése a Ktdt. 4. mellékletben foglalt díjtételekkel történik

5.

04

ha a termékdíj megfizetése a Ktdt. 2. mellékletében foglalt díjtételekkel történik (kollektív teljesítés)
termékdíj raktárból belföldre történő kiszállítás, saját célú felhasználás esetén

6.

05

ha a termékdíj megfizetése a Ktdt. 3. mellékletében foglalt számított díjtételekkel történik termékdíj
raktárból belföldre történő kiszállítás, saját célú felhasználás esetén

7.

06

ha a termékdíjátalány megfizetése a Ktdt. 4. mellékletben foglalt díjtételekkel történik termékdíj
raktárból belföldre történő kiszállítás, saját célú felhasználás esetén

8.

71

ha a termékdíjat az egyéb kőolajtermék alapanyagként történő felhasználása esetén nem kell
megfizetni

9.

72

ha a termékdíjat az egyéb kőolajtermék R9 eljárással történő előállítása esetén nem kell megfizetni

10.

73

ha a termékdíj-kötelezettség az egyéb kőolajtermék után számlán átvállalásra került
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11.

74

ha a termékdíjat az újrahasználatra vagy újbóli felhasználásra előkészítést követően létrejött termék
után nem kell megfizetni

12.

77

ha a termékdíj-kötelezettség a Ktdt. 14. § (5) bekezdés a) pontja alapján szerződéssel átvállalásra
került

13.

78

ha a termékdíj-kötelezettség a Ktdt. 14. § (5) bekezdés b) pontja alapján szerződéssel átvállalásra
került

14.

7R

ha a termékdíj nem kerül megfizetésre a termékdíj raktár engedélyes vevő nyilatkozata alapján

15.

81

ha a termékdíj megfizetésre került és az visszaigénylésre kerül a Ktdt. 25. § (1) bekezdés a) pontja
alapján

16.

82

ha a termékdíj megfizetésre került és az visszaigénylésre kerül a Ktdt. 25. § (1) bekezdés b) pontja
alapján

17.

83

ha a termékdíj megfizetésre került és az visszaigénylésre kerül a Ktdt. 25. § (1) bekezdés c) pontja
alapján

18.

84

ha a termékdíj megfizetésre került és az visszaigénylésre kerül a Ktdt. 25. § (1) bekezdés d) pontja
alapján

19.

85

ha a termékdíj megfizetésre került és az visszaigénylésre kerül a Ktdt. 25. § (1) bekezdés e) pontja
alapján

20.

86

ha a termékdíj megfizetésre került és az anyagában történő hasznosítás következtében
visszaigénylésre kerül a Ktdt. 25. § (2) bekezdése alapján

21.

89

ha a termékdíj megfizetésre került és a visszaigénylésre egyéb jogcímen kerül sor

22.

8V

ha a termékdíj visszaigénylésre kerül az ipari termékdíj raktárba történő beszállítás alapján

4. A KT kód 6–7. kiegészítő jegye:
A

B
Megnevezés

1.

KT kód

2.

B1

belföldi előállítású, saját vámtarifaszáma alapján termékdíjköteles termék esetén

3.

B2

belföldi előállítású, nem termékdíjköteles termék termékdíjköteles alkotórésze, tartozéka esetén

4.

B3

a Ktdt. 14. § (5) bekezdés a) pontja alapján szerződéssel átvállalt termékre vonatkozó fizetési
kötelezettség beállta esetén

5.

B4

újrahasználatra előkészítést követően létrejött termék

6.

B5

újbóli felhasználásra előkészítést követően létrejött termék

7.

K1

külföldről behozott, saját vámtarifaszáma alapján termékdíjköteles termék esetén

8.

K2

külföldről behozott, nem termékdíjköteles termék termékdíjköteles alkotórésze, tartozéka esetén

5. A 7 számjegyű HKT kód felépítése
A

B

C

1. pozíció

1

– a belföldön keletkező és belföldön kezelt hulladék esetén

2.

2

– a belföldön keletkező, de külföldön kezelt hulladék esetén

3.

9

– a belföldön keletkező és belföldön, valamint külföldön kezelt hulladék összesen (1+2)

4.

3

– országon kívül keletkező, de belföldön kezelt hulladék esetén

1.

5.

2–4. pozíció: 900

6.

010

– hulladékkezelés esetén (belső technikai kód)
– visszavett hulladék mennyisége összesen (011+012)

82482

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2016. évi 205. szám

7.

011

– lakosságtól visszavett hulladék mennyisége esetén

8.

012

– nem lakosságtól visszavett hulladék mennyisége esetén

9.

100

– gyűjtött hulladék mennyisége esetén (101+102)

10.

101

– lakossági szelektív hulladékgyűjtésből gyűjtött hulladék mennyisége esetén

11.

102

– nem lakossági szelektív hulladékgyűjtésből gyűjtött hulladék mennyisége esetén

12.

200

– készletezett hulladék mennyisége esetén

13.

300

– előkezelt hulladék mennyisége esetén

14.

310

– előkezelt (válogatás) hulladék mennyisége esetén

15.

320

– előkezelt (bontás) hulladék mennyisége esetén

16.

400

– összes hasznosított hulladék mennyisége esetén

17.

410

– anyagában hasznosított hulladék mennyisége esetén

18.

411

– biológiai úton anyagában hasznosított hulladék mennyisége esetén

19.

412

– újrafeldolgozással anyagában hasznosított hulladék mennyisége esetén

20.

413

– visszanyeréssel alapanyaggá átalakított, anyagában hasznosított hulladék mennyisége
esetén

21.

414

– egyéb, anyagában hasznosított hulladék mennyisége esetén

22.

420

– energetikai úton hasznosított hulladék mennyisége esetén

23.

421

– hulladékégetőben energetikai hasznosítással történő elégetés esetén

24.

422

– energia visszanyerés esetén

25.

430

– más módon hasznosított hulladék mennyisége esetén

26.

500

– ártalmatlanított hulladék mennyisége esetén

27.

510

– elégetéssel ártalmatlanított hulladék mennyisége esetén

28.

520

– lerakással ártalmatlanított hulladék mennyisége esetén

29.

530

– más kémiai, biológiai, fizikai eljárással ártalmatlanított hulladék mennyisége esetén

30.

5–7. pozíció: 1**

– elektromos, elektronikai berendezés hulladéka
** a KT kód 2–3. karaktere szerint

31.

2**

– gumiabroncs hulladéka
** a KT kód 2–3. karaktere szerint

32.

4**

– csomagolás hulladéka
** a CsK kód 2–3. karaktere szerint
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33.

5**
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– akkumulátor hulladéka
** a KT kód 2–3. karaktere szerint

34.

6**

– kenőolaj hulladéka
** a KT kód 2–3. karaktere szerint
„

2. melléklet a 446/2016. (XII. 16.) Korm. rendelethez
1. A Vhr. 2. melléklet I. Alapadatok pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„I. Alapadatok
A termékdíj-kötelezett adatai”
2. A Vhr. 2. melléklet II. alcím c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A termékdíj-kötelezettséggel kapcsolatos bejelentés adatai:)
„c) egyéni hulladékkezelés választása anyagáramonként, a kibocsátás tényleges vagy tervezett és tárgyévi kezelni
tervezett mennyisége,”

3. melléklet a 446/2016. (XII. 16.) Korm. rendelethez
1. A Vhr. 4. melléklet II. 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Összesített adatok nettó kötelezettségekről)
„3. A termékdíj-előleg összege”
2. A Vhr. 4. melléklete a következő X. alcímmel egészül ki:
„X. Eladótéri műanyag zsák, zacskó, műanyag bevásárló reklámtáska, továbbá elkülönített hulladék gyűjtésére
szolgáló műanyag zsák esetén
1. Termékdíj fajtája KT, CsK kód szerinti bontásban
2. Termékdíjköteles termék megnevezése
3. Mennyisége (db)
4. Termékdíj-fizetési kötelezettség összegének megállapítása
a) Termékdíjköteles termék fizetési kötelezettség alapját képező mennyisége (kg)
b) Termékdíjtételek
c) Környezetvédelmi termékdíj-fizetési kötelezettség összege soronként és összesen.”
3. A Vhr. 4. melléklet III. alcímében a „termékdíj-fizetési kötelezettség” szövegrész helyébe a „termékdíj-kötelezettség”
szöveg lép.

4. melléklet a 446/2016. (XII. 16.) Korm. rendelethez
A Vhr. 5. melléklet 4. és 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A termékdíjköteles termék:)
„4. mennyisége (kg) és műanyag zacskó, zsák esetében darabszáma vagy gépjármű esetében darabszáma,
5. termékdíjtétele és összege vagy az átalány-termékdíj összege,”
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A Kormány 447/2016. (XII. 16.) Korm. rendelete
a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet és a kiemelt nemzeti
emlékhely használatának rendjéről szóló 119/2014. (IV. 8.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány
a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 9. alpontjában,
a 2. alcím tekintetében a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 93. § (1) bekezdés t) és u) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva – a kulturális
örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 93. § (1) bekezdés t) és u) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró
Kiemelt Nemzeti Emlékhely Bizottság javaslatára és véleményének kikérésével – a következőket rendeli el:

1. A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet módosítása
1. §		
A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet 1. §-a helyébe a következő
rendelkezés lép:
„1. § (1) E rendelet a Magyarország területén lévő közutakon és közforgalom elől el nem zárt magánutakon folyó
közlekedést szabályozza.
(2) A kiemelt nemzeti emlékhelyen történő közlekedésre kormányrendelet e rendelet rendelkezéseitől eltérő
szabályokat állapíthat meg.”

2. A kiemelt nemzeti emlékhely használatának rendjéről szóló 119/2014. (IV. 8.) Korm. rendelet
módosítása
2. §

(1) A kiemelt nemzeti emlékhely használatának rendjéről szóló 119/2014. (IV. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.)
1. §-a a következő 1a. és 1b. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában)
„1a. kerékpár: olyan keréken gördülő jármű, amelyet
a) emberi erő hajt, és ezt legfeljebb 300 W teljesítményű motor segíti,
b) motor hajt, és legnagyobb sebessége nem haladja meg a 20 km/óra sebességet,
1b. segítő kutya: a fogyatékossággal élő személyt az egyenlő esélyű hozzáféréshez fűződő joga gyakorlásában,
önálló életvitelének elősegítésében, illetve veszélyhelyzet elhárításában segítő, habilitációs, rehabilitációs
feladatokat ellátó, jogszabályban meghatározott állategészségügyi követelményeknek megfelelő – kutyakiképzésre
jogosult kiképző szervezet logóját is tartalmazó megkülönböztető jelzéssel ellátott – kutya,”
(2) Az R. 1. §-a a következő 3. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában)
„3. védett várakozási övezet: a kiemelt nemzeti emlékhelynek a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.)
KPM–BM együttes rendelet 14. § (1) bekezdés n) pontjában meghatározott módon kijelölt olyan területe, ahová
a behajtás, továbbá ahol a várakozás feltételekhez kötött.”

3. §		
Az R. 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„10. § (1) A használati szerződés megkötése esetén fizetendő használati díjat a főigazgató – a (3)–(5) bekezdésben
foglaltak kivételével – az 1. melléklet szerint állapítja meg.
(2) A használati díjat a használati szerződésben meghatározott módon a tárgyidőszakra előre kell megfizetni.
(3) A főigazgató korlátlan mértékben csökkentett használati díjat állapíthat meg, vagy a használati díj fizetésétől
eltekinthet, ha a kiemelt nemzeti emlékhely használatára
a) közfeladat ellátása céljából, a közfeladat ellátásához szükséges mértékben vagy
b) nemzeti emléknaphoz, illetve a magyar nemzet szempontjából kiemelkedő jelentőségű eseményhez köthető
állami, kormányzati rendezvények – ide nem értve a 3. § (1) bekezdés c) pontja szerinti rendezvényeket –
lebonyolítása érdekében
kerül sor.
(4) A főigazgató legfeljebb 90%-kal csökkentett mértékű használati díjat állapíthat meg
a) humanitárius és karitatív célok érdekében végzett tevékenység esetében,
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b) az Igazságügyi Minisztérium, a Miniszterelnökség, a Néprajzi Múzeum, a Földművelésügyi Minisztérium, a fővárosi
önkormányzat, a Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata és a Magyar Honvédség által
szervezett rendezvények esetében.
(5) A főigazgató a kiemelt nemzeti emlékhely területi sajátosságaira figyelemmel a (3) és (4) bekezdésben nem
szabályozott esetekben legfeljebb 50%-kal csökkentett mértékű használati díjat állapíthat meg.”
4. §		
Az R. a következő 13/A–13/D. §-sal egészül ki:
„13/A. § (1) A védett várakozási övezetbe – a (2)–(4) bekezdésben meghatározott kivétellel – nem lehet behajtani.
(2) A védett várakozási övezetbe
a) a villamos és az ennek közlekedtetéséhez szükséges kiszolgáló jármű hozzájárulás nélkül,
b) az Országos Mentőszolgálat, a Magyar Honvédség és a rendvédelmi szervek sürgősségi betegellátást végző,
a hivatásos katasztrófavédelmi szervek, az önkormányzati tűzoltóság, a főfoglalkozású létesítményi tűzoltóság,
a beavatkozó önkéntes tűzoltó egyesület, az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv közvetlen
helyszíni beavatkozásra rendszeresített (vonuló), megkülönböztető fény- és hangjelzéssel felszerelt – és azt
jogszerűen használó – járműve hozzájárulás nélkül,
c) a védett személyek és a kijelölt létesítmények védelméről szóló 160/1996. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdés
c)–f ) pontjában meghatározott személyek biztosítását szolgáló jármű a látogatás ideje alatt hozzájárulás nélkül,
d) az Országgyűlési Őrség, a terrorizmust elhárító szerv és a nemzetbiztonsági szolgálatok járműve
– a vagyonkezelővel kötött megállapodás alapján –
behajthat.
(3) A védett várakozási övezetbe kerékpár hozzájárulás nélkül behajthat, és a kiemelt nemzeti emlékhely
vagyonkezelője által kijelölt és jól látható módon jelzett területen közlekedhet.
(4) A védett várakozási övezetbe behajtáshoz – a kiemelt nemzeti emlékhely fenntartásának és működtetésének
zavartalan biztosítása érdekében – a vagyonkezelő hozzájárulása szükséges.
13/B. § (1) A védett várakozási övezetben – a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel – nem lehet várakozni.
(2) A védett várakozási övezetben hozzájárulás nélkül várakozhat
a) a 13/A. § (2) bekezdésében meghatározott jármű a tevékenysége végzésének ideje alatt,
b) a kiépített kerékpártárolóban elhelyezett kerékpár.
(3) A védett várakozási övezetbe behajtáshoz és várakozáshoz – a kiemelt nemzeti emlékhely fenntartásának és
működtetésének zavartalan biztosítása érdekében – a vagyonkezelő hozzájárulása szükséges.
13/C. § A közterület-felügyeletről szóló törvényben meghatározott feltételek mellett a védett várakozási övezet
területén a közterület-felügyelő kerékbilincset alkalmazhat.
13/D. § A vagyonkezelői behajtási, illetve behajtási és várakozási hozzájárulás kiadására az e rendeletben
meghatározott használati szerződésre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.”
5. §		
Az R. 14. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„14. § (1) A kiemelt nemzeti emlékhely területére – a (2)–(5) bekezdésben foglalt kivétellel – állatot beengedni vagy
bevinni tilos.
(2) A kiemelt nemzeti emlékhely területére az Országos Mentőszolgálat, a Magyar Honvédség, a rendvédelmi
szervek és a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal és a közfeladatokat ellátó
őrszolgálatok feladatainak ellátását szolgáló állat beengedhető vagy bevihető.
(3) A kiemelt nemzeti emlékhely területére segítő kutya beengedhető vagy bevihető. A segítő kutyának nem
minősülő kutya a vagyonkezelő által az (5) bekezdés alapján meghatározott területre pórázon beengedhető vagy
bevihető.
(4) A kiemelt nemzeti emlékhely területére a vagyonkezelő hozzájárulásával állat
a) a 3. § (1) bekezdés c) és d) pontja szerinti rendezvényre, továbbá
b) használati szerződésben foglaltak szerint
engedhető vagy vihető be.
(5) A vagyonkezelő meghatározza, hogy segítő kutyának nem minősülő kutya a kiemelt nemzeti emlékhely mely
területére engedhető be vagy vihető be, ezt a honlapján közzéteszi, valamint a kiemelt nemzeti emlékhely területén
jól látható módon jelzi.”
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6. §		
Az R. a következő 14/A. §-sal egészül ki:
„14/A. § (1) A Kötv. 61/L. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási bírság (a továbbiakban: bírság) és a Kötv.
61/L. § (3) bekezdése szerinti helyszíni bírság (a továbbiakban: helyszíni bírság) a 14. §-ban meghatározott szabályok
megsértése esetén szabható ki.
(2) A bírság kiszabására irányuló eljárás a Kötv. 61/L. § (2) bekezdése szerinti eljáró hatóságnak (e §-ban
a továbbiakban: eljáró hatóság) a jogsértésről való tudomásszerzéstől számított három hónapon belül, de
legkésőbb a jogsértés bekövetkezését követő egy éven belül indítható meg.
(3) A bírság és a helyszíni bírság kiszabásáról rendelkező határozatnak a közigazgatási hatósági eljárás és
szolgáltatás általános szabályairól szóló törvényben meghatározottakon túl tartalmaznia kell az eljáró hatóság
fizetési számlájának számát.
(4) Az eljáró hatóság a határozathoz mellékeli a meghatározott fizetési számlára történő készpénzátutalási
megbízást (a továbbiakban: csekkszelvény). A csekkszelvény tartalmazza:
a) a határozat egyedi azonosítására alkalmas ügyszámot,
b) az eljáró hatóság megnevezését,
c) az eljáró hatóság számlaszámát, a nemzetközi fizetési számlaszámát (IBAN), a nemzetközi banki azonosító (BIC)
kódját és
d) a bírság összegét.
(5) A bírságból származó bevételt az eljáró hatóság célelszámolási számlán kezeli és arról elkülönített analitikus
nyilvántartást vezet.
(6) Az eljáró hatóság a központosított bevételt az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 131. § (1) bekezdésében foglaltak szerint köteles a Magyar Államkincstár által
megjelölt számlára átutalni.
(7) Az eljáró hatóság részletfizetés engedélyezése esetén valamennyi részlet befizetéséhez szükséges, az egyes
részletek meghatározását tartalmazó csekkszelvényt biztosít az ügyfél részére.
(8) A bírság, illetve a helyszíni bírság összegét a bírság, illetve a helyszíni bírság kiszabásáról rendelkező határozat
jogerőre emelkedésétől számított tizenöt napon belül a csekkszelvény feladásával, az eljáró hatóságnak
a (3) bekezdésben meghatározott fizetési számlájára utalással, vagy postai úton történő készpénzbefizetéssel kell
megfizetni.
(9) A bírságnak, illetve a helyszíni bírságnak az eljáró hatóság fizetési számlájára utalással vagy postai befizetéssel
történő teljesítése esetén a közlemény rovatban fel kell tüntetni a „kiemelt nemzeti emlékhely bírság” szöveget,
a határozat számát és a bírságfizetésre kötelezett nevét.
(10) A bírság, illetve a helyszíni bírság befizetési határidejének elmulasztását követő nyolc napon belül az eljáró
hatóság a végrehajtás érdekében megkeresi a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adóhatóságot.
Ha a bírságfizetésre kötelezett a végrehajtás elrendelését követően a bírság, illetve a helyszíni bírság befizetését
hitelt érdemlően igazolja, az eljáró hatóság nyolc napon belül intézkedik a végrehajtás megszüntetéséről.”
7. §		
Ez a rendelet 2017. január 1-jén lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány tagjainak rendeletei

A belügyminiszter 52/2016. (XII. 16.) BM rendelete
az igazságügyi szakértői intézménynél foglalkoztatott igazságügyi alkalmazottak részére adható
juttatásokról, támogatásokról és a kegyeleti gondoskodással kapcsolatos egyes feladatokról
Az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény 135. § (4) bekezdés a) pont
ab) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.)
Korm. rendelet 21. § 22. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről
szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 79. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró igazságügyi miniszterrel
egyetértésben – a következőket rendelem el:

I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. §		
E rendelet alkalmazásában
1.
alapellátó orvos: az igazságügyi szakértői intézménynél foglalkoztatott igazságügyi alkalmazottak
egészségügyi alkalmasságáról szóló miniszteri rendelet szerinti alapellátó orvos,
2.
főigazgató: az igazságügyi szakértői intézmény vezetője,
3.
igényjogosult: az e rendeletben meghatározottak szerint szociális és kegyeleti gondoskodásban részesíthető
és a támogatás jogosultsági feltételeivel rendelkező
a)
igazságügyi alkalmazott, valamint
b)
– a rá vonatkozó mértékben – az igazságügyi alkalmazott Polgári Törvénykönyvben meghatározott
közeli hozzátartozója (a továbbiakban: közeli hozzátartozó),
4.
illetményalap: a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott, a kormánytisztviselőkre
vonatkozó illetményalap,
5.
igazságügyi alkalmazott: az igazságügyi szakértői intézménnyel igazságügyi alkalmazotti szolgálati
jogviszonyban álló személy,
6.
személyügyi szerv: az igazságügyi szakértői intézménynél működő személyügyi feladatokat ellátó
munkaszervezet.
2. §

(1) Az igazságügyi szakértői intézmény önálló költségvetési szervként az éves költségvetésében a szociális és kegyeleti
gondoskodás pénzügyi fedezetére külön keretet (a továbbiakban: szociális és kegyeleti keret) köteles képezni.
Ennek mértéke az éves rendszeres személyi juttatásainak legalább 0,3%-a, legfeljebb 0,5%-a.
(2) A rendészetért felelős miniszter hatáskörébe tartozó szociális és kegyeleti gondoskodás pénzügyi fedezetére
a központi igazgatás cím költségvetésében kell fedezetet biztosítani.
(3) Az igazságügyi szakértői intézmény pénzügyi szerve és a személyügyi szerv az éves költségvetés összeállítása
során együttesen gondoskodik a szociális és kegyeleti feladatok ellátásához szükséges források tervezéséről.
A költségvetés jóváhagyása után az elfogadott előirányzat alapján az elemi költségvetés tervezésénél kerül
megállapításra a szociális és kegyeleti kiadásokra rendelkezésre álló keret. A főigazgató az elfogadott keretről
tájékoztatja a szociális bizottságot.

II. FEJEZET
SZOCIÁLIS ÉS KEGYELETI GONDOSKODÁSSAL KAPCSOLATOS FELADATOK
1. Szociális bizottság
3. §

(1) Az igazságügyi szakértői intézménynél az igazságügyi alkalmazottal, valamint a közeli hozzátartozókkal kapcsolatos
szociális és kegyeleti feladatok körültekintő végrehajtásának elősegítésére javaslattevő jogkörrel a főigazgató
mellett működő szociális bizottságot kell létrehozni.
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(2) A főigazgató az igazságügyi alkalmazottat, illetve a közeli hozzátartozót érintő pénzbeli szociális támogatásról
szóló döntést csak a szociális bizottság véleményének kikérése után hozhat. A szociális bizottság javaslatától eltérő
döntését a főigazgatónak írásban indokolnia kell.
4. §

(1) A szociális bizottságot 9 fővel kell létrehozni és működtetni.
(2) A szociális bizottság tagjait a főigazgató nevezi ki azzal, hogy legalább 1 fő a személyügyi szerv állományának tagja.
(3) A szociális bizottság tagjai maguk közül elnököt választanak. A titkári teendőket a szociális bizottságnak
a személyügyi szerv állományába tartozó tagja látja el.
(4) A szociális bizottság tagjai a főigazgató által visszahívhatóak. A pénzbeli szociális támogatásról szóló döntés
meghozatalát megelőző öt napon belül a szociális bizottság tagja csak kivételesen indokolt esetben hívható vissza.
A megüresedett helyek betöltésekor a (2) bekezdésben foglaltak szerint kell eljárni.
(5) A szociális bizottság ügyrendjét az igazságügyi szakértői intézmény sajátosságainak megfelelően a főigazgató
hagyja jóvá.

2. Szociális gondoskodás
5. §

(1) Az igazságügyi alkalmazott, valamint a közeli hozzátartozó a szociális helyzetére figyelemmel, rászorultság
alapján pénzbeli szociális támogatásban részesíthető. A rászorultság egyedileg, a tényleges szociális helyzet
figyelembevételével állapítható meg.
(2) A szociális és kegyeleti keret terhére a következő pénzbeli szociális támogatások nyújthatóak:
a)
szociális segély,
b)
családalapítási támogatás,
c)
beiskolázási támogatás, valamint
d)
temetési támogatás.

6. §

(1) A pénzbeli szociális támogatások körültekintő felhasználásának biztosításáról, az igazságügyi alkalmazott,
valamint a közeli hozzátartozók szociális helyzetének folyamatos figyelemmel kíséréséről, az igényjogosultság
megállapításáról és elbírálásáról – a szociális bizottsággal együttműködve – a főigazgató a személyügyi szerv útján
intézkedik.
(2) A személyügyi szerv az (1) bekezdésben meghatározott feladatai keretében felvilágosítást ad az igazságügyi
alkalmazott, valamint a közeli hozzátartozók részére a szociális ügyeik intézéséhez.

3. Szociális segély
7. §

(1) Szociális segélyben azt az igazságügyi alkalmazottat, valamint közeli hozzátartozót lehet részesíteni, akinek
jövedelemcsökkenés vagy váratlan, nagy összegű kiadások miatt a megélhetése átmenetileg – önhibáján kívüli
okból – veszélybe került.
(2) A szociális segély egyszeri, bruttó összege – a (3) bekezdésben meghatározott kivétellel – legfeljebb
az illetményalap 600%-a. A szociális segély folyósításáról
a)
az illetményalap 480%-át meg nem haladóan a főigazgató,
b)
az illetményalap 480%-át meghaladóan, de az illetményalap 600%-át meg nem haladóan a rendészetért
felelős miniszter
a részére biztosított keret terhére dönt.
(3) Kivételesen méltányolható esetben a rendészetért felelős miniszter az illetményalap 800%-ának megfelelő összegű
szociális segélyt adhat.
(4) Az ugyanazon személynek juttatott szociális segélyek éves bruttó összege nem haladhatja meg az illetményalap
800%-ának megfelelő összeget.

4. Családalapítási támogatás
8. §

(1) Családalapítási támogatásban részesíthető az igazságügyi alkalmazott, ha gyermeke született és annak ellátásáról,
neveléséről saját háztartásában gondoskodik.
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(2) A családalapítási támogatás összegét az igazságügyi alkalmazott szociális helyzetétől függően kell megállapítani
úgy, hogy a családalapítási támogatás bruttó összege – gyermekenként – legalább az illetményalap felét elérje, de
ne haladja meg az illetményalap 150%-át.

5. Beiskolázási támogatás
9. §

(1) Az igazságügyi alkalmazott a tankötelezettség alapján oktatásban részt vevő, vagy középfokú köznevelési
intézményben nappali tanulmányokat folytató tanuló, vele egy háztartásban élő gyermeke – ideértve a nevelt és
az örökbefogadott gyermeket is – után beiskolázási támogatásban részesíthető.
(2) A beiskolázási támogatás bruttó összege az illetményalap legalább 30%-a, de legfeljebb 50%-a.
(3) Beiskolázási támogatásban kell részesíteni az igazságügyi alkalmazottat, ha az (1) bekezdésben meghatározott
feltételeknek megfelel, és
a)
3 vagy több gyermeket nevel,
b)
fogyatékkal élő gyermeket, továbbá tartósan beteg gyermeket nevel,
c)
emelt összegű családi pótlékra jogosult, vagy
d)
gyermekét egyedül neveli.

6. Temetési támogatás
10. §

(1) Temetési támogatásban részesíthető szociális helyzetének figyelembevételével az igazságügyi alkalmazott a közeli
hozzátartozója vagy más olyan hozzátartozója halála esetén, akinek eltartására kötelezett volt, feltéve, hogy
a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény alapján nem részesült temetési segélyben.
(2) Temetési támogatásban részesíthető az igazságügyi alkalmazott elhunyt közeli hozzátartozójának házastársa,
élettársa, gyermeke, szülője, ezek hiányában más hozzátartozója is, ha a temetéssel járó kiadások elsődlegesen rá
hárulnak.
(3) Csak különösen indokolt esetben folyósítható temetési támogatás akkor, ha az igazságügyi szakértői intézmény
a temetés költségeit legalább 50%-ban átvállalta.
(4) A temetési támogatás legkisebb bruttó összege az illetményalap 75%-a, legmagasabb bruttó összege
az illetményalap 280%-a. A temetési támogatás odaítéléséről
a)
az illetményalap 150%-áig a főigazgató,
b)
az illetménylap 150%-át meghaladóan, de az illetményalap 280%-át meg nem haladóan a rendészetért
felelős miniszter
dönt.

7. A pénzbeli szociális támogatások közös szabályai
11. §

(1) A pénzbeli szociális támogatások odaítélésénél előnyben kell részesíteni
a)
azt, akinek rokkantságát, megváltozott munkaképességű személyek ellátására való jogosultságát foglalkozási
megbetegedés vagy üzemi baleset miatt állapították meg, valamint
b)
a foglalkozási megbetegedésben vagy üzemi balesetben elhunyt igazságügyi alkalmazott közeli
hozzátartozóit.
(2) Azonos feltételek esetén előnyben kell részesíteni azt az igazságügyi alkalmazottat, valamint közeli hozzátartozót,
aki
a)
3 vagy több gyermeket nevel,
b)
fogyatékkal élő gyermeket nevel, vagy
c)
gyermekét egyedül neveli.
(3) A pénzbeli szociális támogatásokat terhelő közterheket a szociális és kegyeleti keretből kell fedezni.
(4) Pénzbeli szociális támogatásban csak az részesíthető, aki a szociális helyzete megítéléséhez és az igazságügyi
szakértői intézményt terhelő befizetések elszámolásához szükséges adatokat a valóságnak megfelelően
rendelkezésre bocsátja és igazolja.
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8. A kegyeleti gondoskodás
12. §

(1) Igazságügyi alkalmazotti szolgálati jogviszonnyal összefüggőnek kell tekinteni azt a halálesetet, amely
a)
a jogviszonnyal összefüggő kötelezettségek teljesítése, a munkaköri feladatok ellátás során a munkavégzés
helyén vagy máshol, vagy
b)
a munkaköri feladatellátással összefüggő utazás közben – ideértve a munkavégzés helyére vagy
a munkavégzés helyéről történő utazást is –
következett be, kivéve, ha a bekövetkezett haláleset nincs összefüggésben a munkaköri feladatok ellátásával.
(2) Az elhunyt személy az igazságügyi szakértői intézmény halottjává minősíthető, ha legalább 15 év tényleges
igazságügyi alkalmazotti szolgálati jogviszonyban töltött idővel rendelkezett, feladatait átlag feletti
eredményességgel látta el, magatartása példamutató volt, és jelentősen hozzájárult az igazságügyi szakértői
intézmény eredményes működéséhez.
(3) A (2) bekezdés szempontjából szolgálati jogviszonyban töltött időként figyelembe vehető az általános rendőrségi
feladatok ellátására létrehozott szervnél töltött hivatásos szolgálati, kormányzati szolgálati, közszolgálati,
közalkalmazotti jogviszonyban, igazságügyi szakértői intézmény állományában vagy munkaviszonyban eltöltött idő.

13. §		
Az igazságügyi szakértői intézmény halottjává minősítésre a főigazgató jogosult.
14. §

(1) A kegyeleti kiadásokra vonatkozó költségnormákat az 1. melléklet tartalmazza.
(2) Az igazságügyi szakértői intézmény halottjává minősített elhunyt, illetve a nem minősített elhunyt esetében
a kegyeleti költségeket – a halottszállítás költségére, a sírhelyköltségre, valamint a szolgáltatási költségekre és
a kellékekre vonatkozó korlátozások figyelembevételével – a szolgáltató által kiállított eredeti számla alapján,
legfeljebb 50%-ban lehet megtéríteni.

III. FEJEZET
EGYÉB JUTTATÁSOK, KÖLTSÉGTÉRÍTÉSEK, KEDVEZMÉNYEK, TÁMOGATÁSOK
15. §

(1) Az igazságügyi alkalmazott
a)
fogászati ellátással,
b)
a képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi és biztonsági követelményeiről szóló 50/1999. (IX. 3.)
EüM rendelet (a továbbiakban: EüM rendelet) 2. § d) pontjában meghatározott szemüveg (a továbbiakban:
képernyős szemüveg) készítésével, valamint
c)
a képernyős szemüveggel történő ellátásba nem tartozó látásjavító szemüveg, kontaktlencse
(a továbbiakban: látásjavító szemüveg vagy kontaktlencse) készítésével
kapcsolatos költségtérítésre jogosult.
(2) Az igazságügyi alkalmazott a próbaidő tartama alatt nem jogosult az (1) bekezdésben meghatározott
költségtérítésre.

9. Fogászati ellátással kapcsolatos költségtérítés
16. §

(1) Az igazságügyi alkalmazott akkor jogosult fogászati költségei megtérítésére, ha a fogászati ellátás igénybevételét
megelőző egy éven belül fogászati szűrővizsgálaton vett részt, és erről igazolást kapott.
(2) Fogászati költségtérítésként a fogászati szolgáltatást nyújtó egészségügyi szolgáltató által megállapított költség
75%-a, de évente összesen legfeljebb az illetményalap 150%-ának megfelelő összeg téríthető meg.

17. §

(1) Az igazságügyi alkalmazott fogászati költségeinek megtérítése iránti, 2. melléklet szerinti kérelmét az igazságügyi
szakértői intézmény munkáltatói jogkört gyakorló vezetőjénél terjesztheti elő. A kérelemhez mellékelni kell
a fogászati szűrővizsgálaton való részvételről kiállított igazolást, a fogászati ellátást végző orvos igazolását
az elvégzett beavatkozásról, valamint az igazságügyi szakértői intézmény nevére és címére kiállított, az igazságügyi
alkalmazott nevével ellátott, a beavatkozás szerint részletezett számlát.
(2) Az igazságügyi szakértői intézmény munkáltatói jogkört gyakorló vezetője az igazságügyi alkalmazott kérelme
alapján, a fogászati ellátást végző orvos igazolása és a részletes számla benyújtását követő 30 napon belül
intézkedik a kifizetésről.
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10. Látásjavító szemüveg vagy kontaktlencse, valamint képernyős szemüveg készítésével kapcsolatos
költségtérítés
18. §

(1) A látásjavító szemüveg vagy kontaktlencse esetében évente összesen legfeljebb az illetményalap 30%-ának
megfelelő összeg téríthető meg.
(2) Az igazságügyi alkalmazott a látásjavító szemüveg vagy kontaktlencse költségeinek megtérítése iránti, 2. melléklet
szerinti kérelmét az igazságügyi szakértői intézmény munkáltatói jogkört gyakorló vezetőjénél terjesztheti elő.
A kérelemhez csatolni kell az alapellátó orvos igazolását a látásjavítószemüveg- vagy kontaktlencse-használat
indokoltságáról, valamint az igazságügyi szakértői intézmény nevére és címére kiállított, az igazságügyi alkalmazott
nevével ellátott részletes számlát.
(3) A kifizetésre a 17. § (2) bekezdését kell alkalmazni.

19. §

(1) Ha az alapellátó orvos által végzett látásvizsgálat eredményeként az igazságügyi alkalmazott részére képernyős
szemüveget kell biztosítani, az alapellátó orvos az EüM rendelet 1. számú melléklete szerinti beutalóval szemészeti
szakvizsgálatra utalja be az igazságügyi alkalmazottat.
(2) A szemészeti szakvizsgálat eredményeként meghatározott képernyős szemüveget az igazságügyi alkalmazott
készítteti el. A képernyős szemüveg-készítés költségeinek megtérítésére irányuló, 2. melléklet szerinti kérelemhez
csatolni kell az igazságügyi szakértői intézmény nevére és címére kiállított, az igazságügyi alkalmazott nevével
ellátott, a szemüveglencse és a keret árát külön-külön feltüntető részletes számlát, valamint az alapellátó orvos által
a képernyős szemüveg viselésének indokoltságáról szóló igazolást.
(3) Az igazságügyi alkalmazott a képernyős szemüveg költségeinek megtérítése iránti kérelmet az igazságügyi
szakértői intézmény munkáltatói jogkört gyakorló vezetőjénél terjesztheti elő.
(4) A képernyős szemüveg esetében a szemüveglencse, a becsiszolás, a felületkezelés és az optikai szolgáltatások teljes
ára, valamint a keret árából az illetményalap 10%-ának megfelelő összeg, de legfeljebb összesen az illetményalap
150%-ának megfelelő összeg téríthető meg. A költségtérítési igény legfeljebb kétévente terjeszthető elő.
(5) A kifizetésre a 17. § (2) bekezdését kell alkalmazni.

20. §		
Ha az igazságügyi alkalmazott egyidejűleg készíttet látásjavító szemüveget és képernyős szemüveget is, és azt egy
szemüveglencsébe csiszoltan készítteti el – feltéve, hogy az alapellátó orvos mind a kettő szemüveg viselésének
indokoltságát igazolja –, az elkészíttetett szemüveg költségtérítésekor a képernyős szemüvegre vonatkozó
rendelkezéseket kell alkalmazni.

IV. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
21. §		
Ez a rendelet 2017. január 1-jén lép hatályba.
22. §		
E rendelet hatálybalépése nem érinti az igazságügyi alkalmazott részére e rendelet hatálybalépését
megelőzően megállapított szociális vagy kegyeleti gondoskodást. Az az igazságügyi alkalmazott, aki e rendelet
hatálybalépésekor szociális vagy kegyeleti gondoskodásban részesül, arra a 2017. január 1-jét megelőzően
megállapítottak szerint továbbra is jogosult.
23. §		
Hatályát veszti
a)
az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv szakértői és bűnügyi technikai feladatokat ellátó
szervénél foglalkoztatott igazságügyi alkalmazottak részére adható szociális támogatásról és a kegyeleti
gondoskodással kapcsolatos egyes feladatokról szóló 17/2014. (II. 28.) BM rendelet,
b)
az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv szakértői és bűnügyi technikai feladatokat
ellátó szervénél foglalkoztatott igazságügyi alkalmazottak részére adható juttatásokról, kedvezményekről és
támogatásokról szóló 16/2014. (II. 28.) BM rendelet.
		

Dr. Pintér Sándor s. k.,

		

belügyminiszter
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1. melléklet az 52/2016. (XII. 16.) BM rendelethez
I. Kegyeleti kiadásként elszámolható költségnormák
1. Halottszállítás költsége: a temetőn kívüli helyi és helyközi szállítás számlával igazolt összege. E szállítási költség
– a temetőn belüli szállítást kivéve – nem terheli a 3. pont szerinti szolgáltatási költségeket.
2. Sírhelyköltség:
a)
A sírhely (urnasírhely, urnafülke) költségeit a ténylegesen felmerült, számlával igazolt, legfeljebb azonban
az illetményalap kétszeresének megfelelő összeg képezi.
b)
Templomban vagy kápolnában elhelyezett urnasírhely (urnakripta) esetén a számla szerinti összeg, legfeljebb
azonban az illetményalap kétszeresének megfelelő összeg.
c)
Kettős sírhely (többes urnasírhely) váltása esetén az 1 sírhelyre eső, de legfeljebb az a) alpont szerint
maximált összeg.
3. Szolgáltatási költségek és kellékek: számlával igazolt, legfeljebb azonban az illetményalap négyszeresének
megfelelő összeg.

II. A kegyeleti költségnormát nem terhelő kiadások
1. Koszorúköltségek: az igazságügyi szakértői intézmény halottja és nem minősített elhunyt temetésén 1 db koszorú.
2. Gyászközlemény költsége: az igazságügyi szakértői intézmény halottja temetése esetén a sajtóban történő
közzétételének számla szerinti összege.
3. A tiszteletadás költségei (ideértve az igazságügyi szakértői intézmény temetéssel összefüggő utazási költségeit).

2. melléklet az 52/2016. (XII. 16.) BM rendelethez
KÉRELEM
szemüveg/fogászati ellátás árának megtérítése iránt
Név: ...............................................................................................................................................................................................................................
Hivatali egység: ........................................................................................................................................................................................................
Telefonszám: ..............................................................................................................................................................................................................
Adóazonosító jel: .....................................................................................................................................................................................................
A vonatkozó jogszabály és a mellékelt számla alapján kérem szemüvegem/kontaktlencsém/fogászati kezelésem
árának részbeni megtérítését.
Kijelentem, hogy tárgyévben fogászati/látásjavító
költségtérítésben:
a)
nem részesültem
b)
............. forint összegben részesültem.

szemüveg

vagy

kontaktlencse/képernyős

Melléklet: ....................... db
		
		
JAVASOLOM:
P. H.
.............................................
vezető
Pénzügyi ellenjegyzés:
...........................................
P. H.

.............................................................
aláírás

szemüveg
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A belügyminiszter 53/2016. (XII. 16.) BM rendelete
az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvénynek az igazságügyi
szakértői intézmény igazságügyi alkalmazotti állományát érintő végrehajtásáról
Az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény 135. § (4) bekezdés a) pont aa), ac)
és ad) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.)
Korm. rendelet 21. § 22. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről
szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 79. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró igazságügyi miniszterrel
egyetértésben – a következőket rendelem el:
1. §		
Az igazságügyi szakértői intézménynél az igazságügyi alkalmazottak által ellátható munkaköröket, azok fizetési
osztályait, valamint a veszélyességi pótlékra jogosultságot az 1. melléklet tartalmazza.
2. §

(1) Az igazságügyi szakértői intézmény igazságügyi szakértőjének és szakértőjelöltjének képesítési követelményei
vonatkozásában az igazságügyi szakértői szakterületekről, valamint az azokhoz kapcsolódó képesítési és egyéb
szakmai feltételekről szóló miniszteri rendelet (a továbbiakban: Iszr.) rendelkezései az irányadók.
(2) Ha az Iszr. az igazságügyi szakértői névjegyzékbe való felvételhez egyetemi vagy főiskolai alapképzésben szerzett
végzettségen túl szakirányú továbbképzésben szerzett szakképzettség, szakvizsga vagy egyéb szakképesítés
meglétét írja elő, szakértőjelöltté kinevezhető az is, aki az Iszr.-ben az adott szakterülethez előírt egyetemi vagy
főiskolai alapképzésben szerzett végzettséggel és szakképzettséggel rendelkezik és vállalja, hogy az Iszr.-ben előírt
további szakirányú továbbképzésben szerzett szakképzettséget, szakvizsgát vagy egyéb szakképesítést a kinevezési
(munkáltatói) jogkör gyakorlója által előírt határidőben megszerzi.
(3) A technikusok esetében az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának
eljárásrendjéről szóló kormányrendeletben szereplő szakképesítés vagy – ha jogszabály másként nem rendelkezik –
azzal a munkakör betöltése szempontjából egyenértékű más, államilag elismert szakképesítés fogadható el.
(4) Az igazságügyi szakértői intézmény tisztviselőire és technikusaira vonatkozó képesítési követelményeket
a 2. melléklet tartalmazza.
(5) Az igazságügyi szakértői intézmény fizikai dolgozóira vonatkozó képesítési követelményeket a 3. melléklet tartalmazza.
(6) A (4) és (5) bekezdésben megjelölt igazságügyi alkalmazottak részére – ide nem értve a gazdasági vezető, a belső
ellenőr és a jogtanácsos munkakört – a kinevezési (munkáltatói) jogkör gyakorlója a képesítés megszerzésére,
kivételesen indokolt esetben – határidő megjelölésével, de legfeljebb 3 évre – halasztást engedélyezhet.
(7) Az igazságügyi szakértői intézmény vezetői munkaköreit a 4. melléklet tartalmazza.

3. §		
Az igazságügyi szakértői intézmény igazságügyi alkalmazottai munkájának értékelése körébe kell vonni
a)
a szakszerűség, jogszerűség betartását,
b)
az általános és szakmai (elméleti, gyakorlati) ismeretek elsajátítását,
c)
az önfejlesztés, önképzés minőségét és szintjét,
d)
az eljárási határidők és az ügyviteli szabályok megtartását,
e)
az igazságügyi szakértők kirendelő szervek felé történő együttműködési, tájékoztatási és értesítési
kötelezettségének teljesítését,
f)
a terhelhetőség szintjét,
g)
a magatartási, viselkedési és öltözködési szabályok betartását,
h)
a csapatmunka, az együttműködés és a problémamegoldás szintjét.
4. §		
Ez a rendelet 2017. január 1-jén lép hatályba.
5. §		
Hatályát veszti
a)
az igazságügyi szakértői intézménynél betölthető munkakörök elnevezéseiről és a képesítési követelmények
részletes szabályairól, valamint a veszélyességi pótlékra jogosító munkakörökről szóló 20/2014. (III. 13.)
KIM rendelet,
b)
az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvénynek az általános
rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv szakértői és bűnügyi technikai feladatokat ellátó szerv
igazságügyi alkalmazotti állományát érintő végrehajtásáról szóló 14/2014. (II. 26.) BM rendelet.
		

Dr. Pintér Sándor s. k.,

		

belügyminiszter
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1. melléklet az 53/2016. (XII. 16.) BM rendelethez
Az igazságügyi alkalmazottak által ellátható munkakörök, azok fizetési osztályai, valamint
a veszélyességi pótlékra való jogosultság meghatározása

A
munkakörcsoport/munkakör

B
fizetési osztály

C
veszélyességi pótlékra való
jogosultság

1. Szakértői munkakör
1.1. szakértő (antropológia)

III.

x

1.2. szakértő (igazságügyi toxikológia)

III.

x

1.3. szakértő (pszichiáter)

III.

1.4. szakértő (pszichológus)

III.

1.5. szakértő (patológus)

III.

1.6. szakértő (sebész)

III.

1.7. szakértő (egészségbiztosítás)

III.

1.8. szakértő (gépjármű,
közlekedési-műszaki)

III.

1.9. szakértő (informatika)

III.

1.10. szakértő (közgazdaság, pénzügy)

III.

1.11. szakértő (építésügy)

III.

1.12. szakértő (lakásügy)

III.

1.13. szakértő (egyéb, az Iszr.-ben
meghatározott szakterület)

III.

1.14. szakértő (daktiloszkópia)

III.

x*

1.15. szakértő (kriminalisztika)

III.

x*

1.16. szakértő (genetika)

III.

x

1.17. szakértő (vegyész)

III.

x

1.18. szakértő (orvos)

III.

x*

1.19. szakértő (biológia)

III.

x

1.20. szakértő (fizika)

III.

x*

1.21. szakértő (beszéd és hangazonosító)

III.

1.22. szakértő (egyéb természettudomány)

III.

x*

2.1. szakértőjelölt (antropológia)

III.

x

2.2. szakértőjelölt (igazságügyi toxikológia)

III.

x

2.3. szakértőjelölt (pszichiáter)

III.

2.4. szakértőjelölt (pszichológus)

III.

2.5. szakértőjelölt (patológus)

III.

2.6. szakértőjelölt (sebész)

III.

2.7. szakértőjelölt (egészségbiztosítás)

III.

2.8. szakértőjelölt (gépjármű,
közlekedési-műszaki)

III.

2.9. szakértőjelölt (informatika)

III.

2.10. szakértőjelölt (közgazdaság, pénzügy)

III.

2.11. szakértőjelölt (építésügy)

III.

x

x*

2. Szakértőjelölti munkakör

x

x*
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2.12. szakértőjelölt (lakásügy)

III.

2.13. szakértőjelölt (egyéb, az Iszr.-ben
meghatározott szakterület)

III.

2.14. szakértőjelölt (daktiloszkópia)

III.

x*

2.15. szakértőjelölt (kriminalisztika)

III.

x*

2.16. szakértőjelölt (genetika)

III.

x

2.17. szakértőjelölt (vegyész)

III.

x

2.18. szakértőjelölt (orvos)

III.

x*

2.19. szakértőjelölt (biológia)

III.

x

2.20. szakértőjelölt (fizika)

III.

x*

2.21. szakértőjelölt (beszéd és
hangazonosító)

III.

2.22. szakértőjelölt (egyéb
természettudomány)

III.

x*

III., IV.

x*

III., IV.

x*

3. Technikus munkakör
3.1. technikus
4. Tisztviselői munkakör
4.1. szakügyintéző (pénzügyszámvitel, humánpolitika-személyügy,
informatika, műszaki, bérszámfejtés és
társadalombiztosítás, egyéb)
4.2. belső ellenőr

III.

4.3. jogász

III.

4.4. jogtanácsos

III.

4.5. ügyintéző

III., IV.

4.6. kontroller

III.

x*

5. Fizikai dolgozói munkakör
5.1. hivatalsegéd (kézbesítő)

fizikai

5.2. boncmester

fizikai

x

5.3. takarító (általános, labor-)

fizikai

x*

5.4. gondnok

fizikai

5.5. gépkocsivezető

fizikai

5.6. szakmunkás

fizikai

x*

5.7. segédmunkás

fizikai

x*

* munkakör jellegére figyelemmel adható
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2. melléklet az 53/2016. (XII. 16.) BM rendelethez
Az igazságügyi szakértői intézmény tisztviselőire és technikusaira vonatkozó képesítési
követelmények

1.

2.

A

B

Munkakör megnevezése

Képesítési feltétel

Technikus III. besorolási osztály

Szakirányának megfelelő felsőfokú végzettség

3.

Technikus IV. besorolási osztály

Szakirányának megfelelő középfokú végzettség, vagy
középfokú végzettség és az Országos Képzési Jegyzék
(a továbbiakban: OKJ) szerinti államilag elismert
szakirányú szakképesítés

4.

Szakügyintéző III. besorolási osztály

Szakirányának megfelelő felsőfokú végzettség

Szakügyintéző IV. besorolási osztály

Szakirányának megfelelő középfokú végzettség, vagy
középfokú végzettség és az OKJ szerinti államilag elismert
szakirányú szakképesítés

5.
6.

7.

Szakirányának megfelelő felsőfokú végzettség vagy
Belső ellenőr III. besorolási osztály

felsőfokú végzettség és mérlegképes könyvelői képesítés,
pénzügyi és számviteli szakellenőri képesítés, okleveles
pénzügyi revizori képesítés vagy okleveles könyvvizsgáló
államilag elismert szakképesítés

8.

Jogász III. besorolási osztály

Okleveles jogász szakképzettség

9.

Jogtanácsos III. besorolási osztály

Okleveles jogász szakképzettség és jogi szakvizsga

10.

Ügyintéző III. besorolási osztály

Felsőfokú végzettség

11.

Ügyintéző IV. besorolási osztály

Középiskolai végzettség (szakközépiskolai szakmai
érettségi végzettség, gimnáziumi érettségi végzettség)

12.

Gazdasági ügyintéző III. besorolási
osztály

Szakirányának megfelelő felsőfokú végzettség

13.

Gazdasági ügyintéző IV. besorolási
osztály

Középiskolai végzettség és az OKJ szerinti államilag
elismert szakirányú szakképesítés

14.
15.

Szakirányának megfelelő felsőfokú végzettség vagy
Kontroller III. besorolási osztály

felsőfokú végzettség és pénzügyi-számviteli vagy
mérlegképes könyvelői államilag elismert szakképesítés

3. melléklet az 53/2016. (XII. 16.) BM rendelethez
Az igazságügyi szakértői intézmény fizikai dolgozóira vonatkozó képesítési követelmények

1.

A

B

Munkakör megnevezése

Képesítési feltétel

2.

Hivatalsegéd (kézbesítő)

Alapfokú iskolai végzettség

3.

Boncmester

Alapfokú iskolai végzettség és boncmesteri szakképesítés

4.

Takarító

Alapfokú iskolai végzettség

5.

Gondnok

Szakiskolai végzettség

82497

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2016. évi 205. szám

6.

Szakmunkás

Szakiskolai végzettség

7.

Segédmunkás

Alapfokú iskolai végzettség

8.

Gépkocsivezető

Alapfokú iskolai végzettség és B vagy C kategóriás vezetői
engedély és pályaalkalmassági vizsgálat I.

4. melléklet az 53/2016. (XII. 16.) BM rendelethez
Az igazságügyi szakértői intézmény vezetői munkakörei

1.

A

B

C

vezetői szint

vezetői kategória

vezetői munkakör

2.

magasabb vezető

egyéb igazságügyi szerv vezetője

főigazgató

3.

magasabb vezető

egyéb igazságügyi szerv vezetőjének
helyettese

főigazgató-helyettes

4.

vezető

főosztályvezető

főosztályvezető

5.

vezető

igazgató

intézetvezető

6.

vezető

igazgatóhelyettes

intézetvezető-helyettes

7.

vezető

osztályvezető

osztályvezető

8.

vezető

osztályvezető-helyettes

osztályvezető-helyettes

9.

vezető

csoportvezető

laboratóriumvezető,
csoportvezető

A földművelésügyi miniszter 83/2016. (XII. 16.) FM rendelete
a Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében nyújtott támogatás igénybevételének feltételeiről szóló
egyes miniszteri rendeletek módosításáról
A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás
egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján – a Kormány
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben
eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 4. § 7. pontjában meghatározott
feladatkörében eljáró Miniszterelnökséget vezető miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. A Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében nyújtott támogatás 2013. évi igénybevételének
feltételeiről szóló 56/2013. (VI. 29.) VM rendelet módosítása
1. §		
A Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében nyújtott támogatás 2013. évi igénybevételének feltételeiről szóló
56/2013. (VI. 29.) VM rendelet [a továbbiakban: 56/2013. (VI. 29.) VM rendelet] a következő 19. §-sal egészül ki:
„19. § E rendeletnek a Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében nyújtott támogatás igénybevételének
feltételeiről szóló egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 83/2016. (XII. 16.) FM rendelettel [a továbbiakban:
83/2016. (XII. 16.) FM rendelet] megállapított 9. § (3) bekezdését a 83/2016. (XII. 16.) FM rendelet hatálybalépésekor
folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”
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2. §		
Az 56/2013. (VI. 29.) VM rendelet 9. § (3) bekezdésében a „2016. május 31-ig” szövegrész helyébe
a „2017. május 31-ig” szöveg lép.

2. A Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében nyújtott támogatás 2014. évi igénybevételének
feltételeiről szóló 7/2014. (II. 6.) VM rendelet módosítása
3. §		
A Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében nyújtott támogatás 2014. évi igénybevételének feltételeiről szóló
7/2014. (II. 6.) VM rendelet [a továbbiakban: 7/2014. (II. 6.) VM rendelet] a következő 16. §-sal egészül ki:
„16. § E rendeletnek a Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében nyújtott támogatás igénybevételének
feltételeiről szóló egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 83/2016. (XII. 16.) FM rendelettel [a továbbiakban:
83/2016. (XII. 16.) FM rendelet] megállapított 9. § (3) bekezdését a 83/2016. (XII. 16.) FM rendelet hatálybalépésekor
folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”
4. §		
A 7/2014. (II. 6.) VM rendelet 9. § (3) bekezdésében a „2016. május 31-ig” szövegrész helyébe a „2017. május 31-ig”
szöveg lép.

3. A Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében nyújtott támogatás 2015. évi igénybevételének
feltételeiről szóló 35/2015. (VI. 30.) FM rendelet módosítása
5. §		
A Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében nyújtott támogatás 2015. évi igénybevételének feltételeiről szóló
35/2015. (VI. 30.) FM rendelet [a továbbiakban: 35/2015. (VI. 30.) FM rendelet] 9. § (2) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:
„(2) A nyertes pályázó a pályázatban, az egyedi támogatási kérelmet benyújtó, támogatásban részesülő
ügyfél az egyedi támogatási kérelmében foglaltak megvalósítására vonatkozó tartalmat a hatósági vagy
támogatási szerződés megkötését követően – pályázat esetében a Herman Ottó Intézet felé fennálló bejelentési
kötelezettségének teljesítése mellett – egy alkalommal, a miniszter előzetes jóváhagyásával módosíthatja.”
6. §		
A 35/2015. (VI. 30.) FM rendelet a következő 21. §-sal egészül ki:
„21. § E rendeletnek a Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében nyújtott támogatás igénybevételének
feltételeiről szóló egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 83/2016. (XII. 16.) FM rendelettel [a továbbiakban:
83/2016. (XII. 16.) FM rendelet] megállapított 9. § (2) és (3) bekezdését a 83/2016. (XII. 16.) FM rendelet
hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”
7. §		
A 35/2015. (VI. 30.) FM rendelet 9. § (3) bekezdésében a „2016. április 30-ig” szövegrész helyébe a „2017. május 31-ig”
szöveg lép.

4. Záró rendelkezés
8. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
		
		

Dr. Fazekas Sándor s. k.,
földművelésügyi miniszter
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A nemzeti fejlesztési miniszter 53/2016. (XII. 16.) NFM rendelete
a légijármű és a repülőeszköz személyzet, valamint a repülésüzemi tiszt képzéséről, vizsgáztatásáról,
engedélyeiről és a képzésükben részt vevő képző szervezetek engedélyezéséről
A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 74. § (1) bekezdés l) és w) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 13. pontjában meghatározott feladatkörömben
eljárva a következőket rendelem el:

ELSŐ RÉSZ
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. A rendelet hatálya
1. §		
E rendelet hatálya
a)
az ultralight repülőgépen, autogiron, motoros sárkányrepülő eszközön, a polgári repülés területén közös
szabályokról és az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség létrehozásáról, valamint a 91/670/EGK tanácsi
irányelv, az 1592/2002/EK rendelet és a 2004/36/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. február
20-i 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 216/2008/EK európai parlamenti
és tanácsi rendelet) hatálya alá nem tartozó polgári repülőgépen, helikopteren, vitorlázó repülőgépen,
segédmotoros vitorlázó repülőgépen, ballonon, léghajón, helyből felszálló repülőgépen légijármű vezetői
vagy repülőeszköz vezetői,
b)
fedélzeti mérnöki,
c)
fedélzeti navigátori,
d)
repülésüzemi tiszti,
e)
lábról induló sárkányrepülő eszköz oktatói vagy tandempilóta,
f)
siklóernyős oktatói vagy tandempilóta és
g)
ejtőernyős oktatói vagy tandemugró
tevékenységet végző személyek képzésére, vizsgáztatására és engedélyeire, a képzést végző szervezetekre,
az oktatásban és a vizsgáztatásban részt vevő személyekre, az egyes engedélyek, tanúsítások és tanúsítványok
kiadására, valamint a légiközlekedési hatóságra terjed ki.

2. Értelmező rendelkezések
2. §		
E rendelet alkalmazásában:
1.
AIP: a légiközlekedés számára alapvető fontosságú és tartósan érvényben lévő állandó légiforgalmi adatokat
és tájékoztatásokat tartalmazó kiadvány;
2.
autogiro: a légijárművek gyártásáról, építéséről és műszaki alkalmasságáról szóló 21/2015. (V. 4.)
NFM rendelet 2. § 1. pontjában meghatározott fogalom;
3.
ballon: az 1178/2011/EU bizottsági rendelet I. Mellékletében meghatározott fogalom;
4.
egyedülrepülési idő: olyan repülési idő, amely alatt a növendék a légijárművön vagy repülőeszközön egyedül
tartózkodik;
5.
ejtőernyő: olyan repülőeszköz, amelynek kormányzása aerodinamikai módon történik, a szárny vagy a kupola
alakját az áramlás biztosítja, alkalmas szabadesésben történő nyitásra és rendeltetésszerű használata során
a vezetője a szárnyon vagy a kupolán több felfüggesztési ponthoz csatlakozik;
6.
fedélzeti mérnök: a légijármű személyzetének mérnöki feladatokat ellátó tagja, aki a légijármű
kormányzásában közvetlenül nem vesz részt;
7.
fedélzeti navigátor: a légijármű személyzetének navigátori feladatokat ellátó tagja, aki a légijármű
kormányzásában közvetlenül nem vesz részt;
8.
helikopter: az 1178/2011/EU bizottsági rendelet I. Mellékletében meghatározott fogalom;
9.
gazdasági célú repülés: a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény (a továbbiakban: Lt.) 71. §
6. pontjában meghatározott légijárművel végzett egyéb gazdasági tevékenység vagy az Lt. 71. §
27. pontjában meghatározott gazdasági célú légiközlekedési tevékenység céljából végzett repülés;
10.
helyből felszálló repülőgép: az 1178/2011/EU bizottsági rendelet I. Mellékletében meghatározott fogalom;
11.
hiba: az 1178/2011/EU bizottsági rendelet I. Mellékletében meghatározott fogalom;
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12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

21.
22.
23.
24.
25.

26.
27.
28.
29.
30.

31.
32.
33.

34.

35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

hibakezelés: az 1178/2011/EU bizottsági rendelet I. Mellékletében meghatározott fogalom;
jártassági vizsga: az 1178/2011/EU bizottsági rendelet I. Mellékletében meghatározott fogalom;
jogosítás: szakszolgálati engedélybe tett, jogosultságot igazoló bejegyzés, amely meghatározza
a szakszolgálati engedélyhez kapcsolódó feltételeket, jogosultságokat vagy korlátozásokat;
jóváírás: korábban megszerzett képesítés, képzettség vagy más, az adott személy által elért eredmény
beszámítása;
készségellenőrzés: az 1178/2011/EU bizottsági rendelet I. Mellékletében meghatározott fogalom;
kétkormányos oktatási idő: az 1178/2011/EU bizottsági rendelet I. Mellékletében meghatározott fogalom;
kompetencia felmérés: az oktatói jogosítás és a vizsgáztatói tanúsítás megszerzéséhez, meghosszabbításához
vagy megújításához szükséges gyakorlati vizsga;
lábról induló sárkányrepülő eszköz: hajtóművel felszerelt vagy anélküli, kocsiszerkezettel (a továbbiakban:
trájk) fel nem szerelt sárkányrepülő eszköz;
látvarepülési szabályok: a közös repülési szabályok és a léginavigációs szolgáltatásokra és eljárásokra
vonatkozó működési rendelkezések meghatározásáról, valamint az 1035/2011/EU végrehajtási rendelet
és az 1265/2007/EK, az 1794/2006/EK, a 730/2006/EK, az 1033/2006/EK és a 255/2010/EU rendelet
módosításáról szóló, 2012. szeptember 26-i 923/2012/EU bizottsági végrehajtási rendelet Melléklet
SERA.5005 pontjában meghatározott szabályok;
léghajó: az 1178/2011/EU bizottsági rendelet I. Mellékletében meghatározott fogalom;
légijármű: az Lt. 71. § 5. pontjában meghatározott fogalom;
légijármű-kategória: az 1178/2011/EU bizottsági rendelet I. Mellékletében meghatározott fogalom;
légijárműtípus: az 1178/2011/EU bizottsági rendelet I. Mellékletében meghatározott fogalom;
légijármű vezetői vagy repülőeszköz vezetői tevékenység: az a tevékenység, amelynek során a légijármű
vagy a repülőeszköz vezetője a légijármű vagy a repülőeszköz irányítására vonatkozó repülési feladatot
végrehajtja;
meghosszabbítás: az 1178/2011/EU bizottsági rendelet I. Mellékletében meghatározott fogalom;
megújítás: az 1178/2011/EU bizottsági rendelet I. Mellékletében meghatározott fogalom;
motoros sárkányrepülő eszköz: hajtóművel és trájkkal felszerelt sárkányrepülő eszköz;
NOTAM: a Magyar Köztársaság légterében és repülőterein történő repülések végrehajtásának szabályairól
szóló 14/2000. (XI. 14.) KöViM rendelet Melléklet „R” Függelék 146. pontjában meghatározott fogalom;
növendék: az a végezni kívánt tevékenységnek megfelelő szakszolgálati engedéllyel vagy tanúsítvánnyal még
nem rendelkező személy, aki szakszolgálati engedély, jogosítás, tanúsítás vagy tanúsítvány megszerzésére,
fenntartására vagy megújítására irányuló képzés alatt áll;
osztályjogosítás: annak igazolása, hogy a szakszolgálati engedély által biztosított jogosultságok az adott
osztályú repülőgépen gyakorolhatók;
parancsnokpilóta: az 1178/2011/EU bizottsági rendelet I. Mellékletében meghatározott fogalom;
repülésoktató felügyelete: az a tevékenység, amikor a repülésoktató a növendék oktatása céljából a légijármű
vagy a repülőeszköz fedélzetén tartózkodik, vagy a növendék egyedülrepülése során a repülés előtti
felkészülést felügyeli és a repülés időtartama alatt a növendék repülési tevékenységét a földről figyelemmel
kíséri;
repülési idő: az a teljes időtartam, amely a légijármű vagy a repülőeszköz felszállási céllal történő
megmozdulásakor kezdődik és a repülés befejezése után a légijármű vagy repülőeszköz végleges
megállásáig tart;
repülésre veszélyes helyzet: az 1178/2011/EU bizottsági rendelet I. Mellékletében meghatározott fogalom;
repülésre veszélyes helyzet kezelése: az 1178/2011/EU bizottsági rendelet I. Mellékletében meghatározott
fogalom;
repülésszimulációs oktatóeszköz: az 1178/2011/EU bizottsági rendelet VI. Melléklet ARA.GEN.105 pont
7. alpontjában meghatározott fogalom;
repülőeszköz: a légijárművek gyártásáról, építéséről és műszaki alkalmasságáról szóló 21/2015. (V. 4.)
NFM rendelet 2. § 19. pontjában meghatározott fogalom;
repülőgép: az 1178/2011/EU bizottsági rendelet I. Mellékletében meghatározott fogalom;
repülőgéposztály: az 1178/2011/EU bizottsági rendelet I. Mellékletében meghatározott fogalom;
sárkányrepülő eszköz: légijárművek gyártásáról, építéséről és műszaki alkalmasságáról szóló 21/2015. (V. 4.)
NFM rendelet 2. § 21. pontjában meghatározott fogalom;
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42.
43.
44.
45.

46.
47.
48.
49.

50.
51.
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segédmotoros vitorlázó repülőgép: az 1178/2011/EU bizottsági rendelet I. Mellékletében meghatározott
fogalom;
siklóernyő: légijárművek gyártásáról, építéséről és műszaki alkalmasságáról szóló 21/2015. (V. 4.)
NFM rendelet 2. § 24. pontjában meghatározott fogalom;
siklórepülő eszköz: légijárművek gyártásáról, építéséről és műszaki alkalmasságáról szóló 21/2015. (V. 4.)
NFM rendelet 2. § 25. pontjában meghatározott fogalom;
súlyos repülőesemény: a polgári légiközlekedési balesetek és repülőesemények vizsgálatáról és megelőzéséről
és a 94/56/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2010. október 20-i 996/2010/EU európai parlamenti
és tanácsi rendelet 2. cikk 16. pontjában meghatározott fogalom;
tandempilóta tevékenység: siklórepülő eszköz vezetése olyan repülés során, amikor a siklórepülő eszközön
– a pilótával összekapcsolva – egy további személy is repül;
tandemugró tevékenység: ejtőernyős ugrás végrehajtása olyan ejtőernyős ugrás során, amikor az ejtőernyővel
– az ejtőernyőssel összekapcsolva – egy további személy is ugrik;
típusjogosítás: annak igazolása, hogy a szakszolgálati engedély által biztosított jogosultságok az adott típusú
légijárművön gyakorolhatók;
ultralight repülőgép: legfeljebb két üléssel rendelkező, aerodinamikai kormányzású repülőgép, amelynek
átesési sebessége leszálló konfigurációban vagy állandósult repülés közben a leszálló konfigurációban
a minimális sebessége nem haladja meg a 35 csomó (65 km/óra) CAS-t (Calibrated Air Speed) és
a legnagyobb felszálló tömege nem haladja meg
a)
együléses, szárazföldön üzemelő repülőgép esetén a 300 kg-ot,
b)
kétüléses, szárazföldön üzemelő repülőgép esetén a 450 kg-ot,
c)
együléses, kétéltű vagy úszótalpas repülőgép esetén a 330 kg-ot,
d)
kétüléses, kétéltű vagy úszótalpas repülőgép esetén a 495 kg-ot,
e)
együléses szárazföldön üzemelő, sárkányszerkezetre szerelt ejtőernyős mentőrendszerrel
rendelkező repülőgép esetén a 315 kg-ot, vagy
f)
kétüléses szárazföldön üzemelő, sárkányszerkezetre szerelt ejtőernyős mentőrendszerrel rendelkező
repülőgép esetén a 472,5 kg-ot
azzal, hogy a c) és d) pontban szereplő kétéltű repülőgépek legnagyobb felszálló tömege szárazföldön
üzemelés esetén nem haladhatja meg az a) és b) pontban meghatározott értéket;
útvonalrepülés: az 1178/2011/EU bizottsági rendelet I. Mellékletében meghatározott fogalom;
vitorlázó repülőgép: az 1178/2011/EU bizottsági rendelet I. Mellékletében meghatározott fogalom.

I. FEJEZET
A SZAKSZOLGÁLATI TEVÉKENYSÉGEK ÉS A SZAKSZOLGÁLATI ENGEDÉLY NÉLKÜL VÉGEZHETŐ
TEVÉKENYSÉGEK VÉGZÉSÉNEK FELTÉTELEI
3. Általános feltételek
3. §

(1) Fedélzeti mérnöki, fedélzeti navigátori, valamint ultralight repülőgépen, autogiron, motoros sárkányrepülő
eszközön, valamint a 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet hatálya alá nem tartozó polgári
repülőgépen, helikopteren, vitorlázó repülőgépen, segédmotoros vitorlázó repülőgépen, ballonon, léghajón,
helyből felszálló repülőgépen légijármű vezetői, repülőeszköz vezetői, légijármű oktatói vagy repülőeszköz oktatói
tevékenységet az a személy végezhet, aki
a)
rendelkezik a légiközlekedési hatóság által az adott légijármű vagy repülőeszköz kategóriájának, továbbá
a végezni kívánt tevékenység jellegének megfelelő jogosultságokat biztosító, e rendelet szerint kiadott
hatályos szakszolgálati engedéllyel és az ahhoz kapcsolódóan előírt hatályos jogosítással,
b)
teljesíti a szakszolgálati engedélyének megfelelő folyamatossági követelményeket, és
c)
rendelkezik a polgári légiközlekedési személyzet egészségi alkalmasságának feltételeiről, valamint
az egészségi alkalmasság megállapítását végző szervek kijelölésének és tevékenységének szabályairól szóló
miniszteri rendeletben meghatározott hatályos orvosi minősítéssel.
(2) Repülésüzemi tiszti tevékenységet az a személy végezhet, aki rendelkezik
a)
a légiközlekedési hatóság által az e rendelet szerint kiadott hatályos repülésüzemi tiszt szakszolgálati
engedéllyel, továbbá az ahhoz kapcsolódóan előírt hatályos jogosítással és
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b)

a polgári légiközlekedési személyzet egészségi alkalmasságának feltételeiről, valamint az egészségi
alkalmasság megállapítását végző szervek kijelölésének és tevékenységének szabályairól szóló miniszteri
rendeletben előírt hatályos orvosi minősítéssel.
(3) Lábról induló sárkányrepülő eszközön, siklóernyőn és ejtőernyőn oktatói tevékenységet az a személy végezhet, aki
a)
betöltötte a 21. életévét,
b)
sikeresen teljesítette az e rendeletben meghatározott képzési és vizsga követelményeket,
c)
az oktatás végrehajtására rendelkezik az e rendelet szerinti képző szervezet által kiadott oktatói megbízással,
és
d)
rendelkezik a polgári légiközlekedési személyzet egészségi alkalmasságának feltételeiről, valamint
az egészségi alkalmasság megállapítását végző szervek kijelölésének és tevékenységének szabályairól szóló
miniszteri rendeletben előírt hatályos orvosi minősítéssel.
(4) Lábról induló sárkányrepülő eszközön vagy siklóernyőn tandempilóta tevékenységet, valamint ejtőernyőn
tandemugró tevékenységet az a személy végezhet, aki
a)
betöltötte a 21. életévét,
b)
sikeresen teljesítette az e rendeletben meghatározott képzési és vizsga követelményeket,
c)
rendelkezik a polgári légiközlekedési személyzet egészségi alkalmasságának feltételeiről, valamint
az egészségi alkalmasság megállapítását végző szervek kijelölésének és tevékenységének szabályairól szóló
miniszteri rendeletben előírt hatályos orvosi minősítéssel, és
d)
ha tandempilóta vagy tandemugró
da)
tevékenységét nem gazdasági célból végzi, tevékenységét bejelentette a légiközlekedési
hatóságnak, vagy
db)
tevékenységét gazdasági célból végzi, rendelkezik a légiközlekedési hatóság által az Lt. 22. §-a
szerint kiadott engedéllyel vagy tevékenységét olyan gazdálkodó szervezet alkalmazottjaként végzi,
amely rendelkezik ilyen engedéllyel.
4. §

(1) Növendék egyedülrepülési feladatot csak a képző szervezet által kiadott vagy a repülési naplóba bevezetett
felhatalmazás birtokában és a repülési feladatnak megfelelő szakszolgálati engedéllyel és oktatói megbízással
rendelkező repülésoktató felügyelete mellett végezhet.
(2) Ultralight repülőgép, autogiro és motoros sárkányrepülő eszköz esetében az első egyedülrepülés előtt
a növendéknek be kell töltenie a 16. életévét.

4. A tevékenység végzéséhez szükséges dokumentumok
5. §

(1) A légijármű vezetőjének, a repülőeszköz vezetőjének és a légijármű vagy repülőeszköz vezetői szakszolgálati
engedélyt kérelmező növendéknek a repülési idő nyilvántartására – a légiközlekedési hatóság által rendszeresített
formában és tartalommal – repülési naplót kell vezetnie.
(2) Az ejtőernyős tevékenységet végző személynek és a növendék ejtőernyősnek az ugrások nyilvántartására
– a légiközlekedési hatóság által rendszeresített formában és tartalommal – ugrási naplót kell vezetnie.

6. §

(1) A légijármű vezetőjének, a szakszolgálati engedéllyel vezethető repülőeszköz vezetőjének, a fedélzeti mérnöknek és
a fedélzeti navigátornak a szakszolgálati engedélyét, orvosi minősítését, fényképes, személyazonosításra alkalmas
okmányát és a repülési naplóját a repülés időtartama alatt magánál kell tartania és az ellenőrzés helyszínén be kell
tudnia mutatni az ellenőrzésre jogosult hatóságnak.
(2) A repülésoktató felügyelete mellett végrehajtott repülés során a légijármű vagy repülőeszköz vezetésére jogosító
szakszolgálati engedéllyel vagy tanúsítvánnyal nem rendelkező növendéknek a fényképes, személyazonosításra
alkalmas okmányát, a repülési naplóját, továbbá minden egyedülrepülése során az orvosi minősítését és a képző
szervezet által kiadott felhatalmazását magánál kell tartania és az ellenőrzés helyszínén be kell tudnia mutatni
az ellenőrzésre jogosult hatóságnak.
(3) Ha a növendék már rendelkezik más légijármű vagy repülőeszköz vezetésére jogosító szakszolgálati engedéllyel
vagy tanúsítvánnyal, akkor minden repülése alkalmával magánál kell tartania és az ellenőrzés helyszínén
az ellenőrzésre jogosult hatóságnak be kell tudnia mutatni az orvosi minősítését, fényképes, személyazonosításra
alkalmas okmányát, a repülési naplóját, meglévő szakszolgálati engedélyét vagy tanúsítványát és egyedülrepülése
során a képző szervezet által kiadott felhatalmazását.
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(4) A lábról induló sárkányrepülő eszköz oktatónak, a lábról induló sárkányrepülő eszköz tandempilótának,
a siklóernyős oktatónak, a siklóernyős tandempilótának, az ejtőernyős oktatónak és az ejtőernyős tandemugrónak
tanúsítványát, orvosi minősítését, fényképes, személyazonosításra alkalmas okmányát, továbbá a repülési naplóját
vagy az ugrási naplóját az ellenőrzés helyszínén vagy legkésőbb az ellenőrzéstől számított 1 napon belül be kell
tudnia mutatni az ellenőrzésre jogosult hatóságnak.
(5) A növendék lábról induló sárkányrepülő eszköz oktatónak, a növendék lábról induló sárkányrepülő eszköz
tandempilótának, a növendék siklóernyős oktatónak, a növendék siklóernyős tandempilótának, a növendék
ejtőernyős oktatónak és a növendék ejtőernyős tandemugrónak fényképes, személyazonosításra alkalmas okmányát
és az ugrási naplóját vagy a repülési naplóját, orvosi minősítését és a képző szervezet által kiadott felhatalmazását
az ellenőrzés helyszínén vagy legkésőbb az ellenőrzéstől számított 1 napon belül be kell tudnia mutatni
az ellenőrzésre jogosult hatóságnak.

5. Nyelvismereti kiterjesztés
7. §

(1) A rádióberendezéssel felszerelt légijármű vagy repülőeszköz vezetőjének, valamint a fedélzeti navigátornak
rendelkeznie kell az 1178/2011/EU bizottsági rendeletben meghatározott nyelvismereti igazolással abból a nyelvből,
amelyen repülés közben a rádiókommunikáció folyik.
(2) A nyelvismereti igazolással rendelkező személy szakszolgálati engedélyébe a légiközlekedési hatóság
a nyelvismeretet igazoló bejegyzést tesz (a továbbiakban: nyelvismereti kiterjesztés).

MÁSODIK RÉSZ
A SZAKSZOLGÁLATI ENGEDÉLYEK, A BETÉTLAP ÉS A BEJEGYEZHETŐ JOGOSÍTÁSOK
6. A szakszolgálati engedélyek típusai és a betétlap
8. §		
E rendelet alapján a légiközlekedési hatóság – az adott légijármű kategóriájának vagy a végezni kívánt
tevékenységnek megfelelően – a következő szakszolgálati engedélyeket adja ki:
a)
ultralight repülőgép pilóta szakszolgálati engedély,
b)
autogiro pilóta szakszolgálati engedély,
c)
motoros sárkányrepülő eszköz vezető szakszolgálati engedély,
d)
fedélzeti mérnök szakszolgálati engedély,
e)
fedélzeti navigátor szakszolgálati engedély és
f)
repülésüzemi tiszt szakszolgálati engedély.
9. §

(1) Az 1178/2011/EU bizottsági rendelet szerint kiadott magánpilóta, kereskedelmi pilóta, légitársasági pilóta, vitorlázó
repülőgép pilóta, ballon pilóta és könnyű légijárműre érvényes pilóta szakszolgálati engedély, a kapcsolódó
jogosítások és tanúsítások engedélyese jogosult a 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet hatálya
alá nem tartozó repülőgépen, helikopteren, helyből felszálló repülőgépen, vitorlázó repülőgépen, segédmotoros
vitorlázó repülőgépen, ballonon és léghajón a szakszolgálati engedély, jogosítás vagy tanúsítás által biztosított
jogosultságoknak megfelelő tevékenységet végezni.
(2) A repülőgép, helikopter, helyből felszálló repülőgép és léghajó vezetésére jogosító magánpilóta, kereskedelmi
pilóta és légitársasági pilóta szakszolgálati engedélyek esetében az 1178/2011/EU bizottsági rendelet
alapján kiadott szakszolgálati engedéllyel, jogosítással vagy tanúsítással meg nem szerezhető jogosultságok
a légiközlekedési hatóság által az 1178/2011/EU bizottsági rendelet szerint kiadott szakszolgálati engedélyhez
kiadott betétlappal és az arra bejegyzett jogosítással gyakorolhatók.

7. A szakszolgálati engedélyekbe és a betétlapra bejegyezhető jogosítások
10. §

(1) Az e rendelet alapján kiadott szakszolgálati engedélyekbe bejegyezhető jogosításokat, az általuk biztosított
jogosultságokat és megszerzésük feltételeit a II–VII. Fejezetek és
a)
az ultralight repülőgép pilóta esetében az 1. melléklet,
b)
az autogiro pilóta esetében a 2. melléklet,
c)
a motoros sárkányrepülő eszköz vezető esetében a 3. melléklet,
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d)
a fedélzeti mérnök esetében a 4. melléklet,
e)
a fedélzeti navigátor esetében az 5. melléklet
tartalmazza.
(2) A 9. § (2) bekezdésében meghatározott betétlapra bejegyezhető, repülőgép és helikopter vezetésére jogosító
szakszolgálati engedélyekhez kiadható mezőgazdasági és tűzoltó jogosítások a VIII. Fejezetben és a 6. mellékletben
meghatározott követelmények teljesítése esetén adhatóak meg.
(3) A 9. § (2) bekezdésében meghatározott betétlapra bejegyezhető típusjogosítás megszerzésére az 1178/2011/EU
bizottsági rendelet I. Melléklet H. Alrészében foglalt követelményeket kell megfelelően alkalmazni. A típusjogosítás
bejegyzéséhez szükséges képzést az e rendelet szerinti képző szervezet tartja.

8. A szakszolgálati engedély és a betétlap iránti kérelem és kiadásuk
11. §

(1) A szakszolgálati engedélyt és a betétlapot a légiközlekedési hatóság kérelemre adja ki.
(2) A szakszolgálati engedély, a betétlap, valamint a szakszolgálati engedélybe és a betétlapra bejegyezhető jogosítás
kiadása, meghosszabbítása vagy megújítása iránti kérelmet a légiközlekedési hatóság által rendszeresített
formanyomtatványon kell benyújtani, amelynek a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól szóló törvényben (a továbbiakban: Ket.) foglaltakon túl a következőket kell tartalmaznia:
a)
a kérelmező állampolgársága, az állampolgárságra vonatkozó adatok kezelésére vonatkozó hozzájáruló
nyilatkozattal együtt,
b)
a kérelmező születési helye és ideje,
c)
az e rendeletben előírt képzési és vizsgáztatási feltételek teljesítésére, valamint a meghosszabbítás vagy
a megújítás feltételeinek teljesülésére vonatkozó információk,
d)
a kérelmező aláírása.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott kérelemhez csatolni kell az e rendelet követelményeinek teljesítését igazoló
dokumentumok másolatát.
(4) A szakszolgálati engedély és a betétlap első kiadása esetében a kérelmezőnek be kell mutatnia személyazonosító
igazolványát vagy személyazonosításra alkalmas más okmányát, vagy el kell küldenie annak másolatát a benne
foglalt adatok kezelésére vonatkozó hozzájáruló nyilatkozatával együtt.

12. §

(1) Az e rendelet alapján kiadott szakszolgálati engedélyek és a betétlap általános formai követelményeit és kötelező
tartalmi elemeit a 7. melléklet tartalmazza.
(2) Az elveszett vagy megsemmisült szakszolgálati engedélyt vagy betétlapot a légiközlekedési hatóság kérelemre
pótolja. Megrongálódás esetén a szakszolgálati engedélyt vagy a betétlapot a légiközlekedési hatóság kérelemre
cseréli.
(3) A légiközlekedési hatóság az e rendelet alapján kiadott szakszolgálati engedélyeket és betétlapokat, a bejegyzett
jogosításokat és a nyelvismereti kiterjesztéseket – az Lt. 3/A. § (1) bekezdés a) és b) pontjának megfelelően – nyilvántartja.
(4) A szakszolgálati engedély és a betétlap engedélyese a nevében, a lakcímében és az állampolgárságában
bekövetkezett változást – az állampolgárságára vonatkozó adatok kezeléséhez való hozzájáruló nyilatkozatával
együtt – köteles a változást követő 30 napon belül bejelenteni a légiközlekedési hatóságnak. Adatváltozás esetén
a légiközlekedési hatóság a szakszolgálati engedélyt és a betétlapot cseréli.

9. A szakszolgálati engedély és a betétlap hatályossága
13. §

(1) A szakszolgálati engedély vagy a betétlap hatályosságát a bejegyzett jogosítás és nyelvismereti kiterjesztés,
valamint az orvosi minősítés hatályossága együttesen határozza meg.
(2) A szakszolgálati engedélybe vagy a betétlapra bejegyzett jogosítás időbeli hatályát az e rendeletben meghatározott
hatályossági időtartam figyelembevételével megállapított hónap végéig kell megadni.

14. §

(1) A szakszolgálati engedélybe vagy a betétlapra bejegyzett jogosítás vagy nyelvismereti kiterjesztés időbeli
hatályát a légiközlekedési hatóság kérelemre, az e rendeletben meghatározott követelmények teljesülése esetén
meghosszabbítja.
(2) A meghosszabbítás iránti kérelmet legalább 30 nappal az időbeli hatály lejárta előtt kell a légiközlekedési
hatósághoz benyújtani.
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(3) A szakszolgálati engedélybe vagy a betétlapra bejegyzett jogosítás vagy nyelvismereti kiterjesztés
meghosszabbítása esetén az újabb hatályossági időtartam kezdőnapja a még hatályos jogosítás vagy nyelvismereti
kiterjesztés lejárati napja.
(4) Ha a kérelmet több mint 90 nappal a lejárati dátumot megelőzően nyújtják be, akkor a (3) bekezdésben foglaltaktól
eltérően a meghosszabbítás kezdőnapja
a)
a meghosszabbított jogosítás vagy kiterjesztés kiadásának napja vagy
b)
ha e rendelet a meghosszabbításhoz vizsgát ír elő, akkor a sikeresen teljesített vizsga napja.
(5) A légiközlekedési hatóság a jogosítás időbeli hatályát nem hosszabbítja meg, ha a kérelmező nem rendelkezik
a jogosultság gyakorlásához e rendelet által előírt hatályos nyelvismereti kiterjesztéssel vagy a polgári
légiközlekedési személyzet egészségi alkalmasságának feltételeiről, valamint az egészségi alkalmasság
megállapítását végző szervek kijelölésének és tevékenységének szabályairól szóló miniszteri rendeletben
meghatározott orvosi minősítéssel.
15. §		
A lejárt jogosítást vagy nyelvismereti kiterjesztést a légiközlekedési hatóság kérelemre megújítja, ha a kérelmező
megfelel e rendelet követelményeinek. A jogosítás vagy nyelvismereti kiterjesztés megújítása esetén az újabb
hatályossági időtartam kezdőnapja a megújításhoz előírt, sikeresen teljesített vizsga napja.
16. §		
Ha a szakszolgálati engedély vagy a jogosítás meghosszabbításához e rendelet vizsga vagy kompetencia felmérés
teljesítését írja elő, az a kérelmező, aki szakszolgálati engedélye vagy jogosítása lejárta előtt nem felel meg az előírt
vizsgán vagy kompetencia felmérésen, csak akkor gyakorolhatja a szakszolgálati engedélye vagy jogosítása által
biztosított jogosultságokat, ha a vizsgát vagy kompetencia felmérést sikeresen teljesítette.

10. A szakszolgálati engedély, a betétlap és a jogosítás felfüggesztése és visszavonása
17. §

(1) A légiközlekedési hatóság a szakszolgálati engedélyt, a betétlapot vagy a jogosítást felfüggeszti, ha
a)
az engedélyes akadályozza a légiközlekedési hatóságnak a szakszolgálati vagy oktatói tevékenység
ellenőrzésével kapcsolatos eljárását, az ellenőrzés lehetővé tételéig,
b)
az engedélyes a szakszolgálati vagy oktatói tevékenység ellátásával összefüggésben
ba)
a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.) szerinti vasúti, légi,
vagy vízi közlekedés veszélyeztetése (Btk. 233. §), járművezetés ittas állapotban (Btk. 236. §) vagy
járművezetés bódult állapotban (Btk. 237. §) elkövetésének alapos gyanúja miatt büntetőeljárás
hatálya alá kerül annak jogerős befejezéséig, vagy
bb)
a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről
szóló 2012. évi II. törvény (a továbbiakban: Szabs. tv.) szerinti ittas vezetés (Szabs. tv. 217. §),
a légiközlekedési biztonságát és védelmét szolgáló szabályok megszegése (Szabs. tv. 228. §)
elkövetésének alapos gyanúja esetén szabálysértési eljárás hatálya alá kerül annak lezárásáig, vagy
c)
az engedélyes a polgári légiközlekedési személyzet egészségügyi alkalmasságának feltételeiről, valamint
az egészségi alkalmasság megállapítását végző szervek kijelölésének és tevékenységének szabályairól szóló
miniszteri rendeletben meghatározottak szerint egészségileg alkalmatlan állapotban lát el szakszolgálati
tevékenységet, addig az időpontig, ameddig a repülőorvosi vizsgálat az egészségügyi alkalmasságot meg
nem állapítja.
(2) Az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott esetben – amennyiben a szakszolgálati engedélybe vagy a betétlapra
több jogosítás is be van jegyezve és a megállapított eltérés nem jelenti a többi jogosítás gyakorlásához szükséges
feltételek nem teljesítését – a légiközlekedési hatóság felfüggesztheti csak a szakszolgálati engedélybe vagy
a betétlapra bejegyzett azon jogosítást is, amellyel összefüggésben a légiközlekedési szabályokat az engedélyes
megszegte.
(3) Ha a légiközlekedési hatóság a szakszolgálati engedélyt, a betétlapot vagy a jogosítást az (1) bekezdés b) pontja
alapján függeszti fel, a határozatban rendelkeznie kell a szakszolgálati engedély, a betétlap vagy a jogosítás
visszaadásához szükséges, e rendelettel összhangban lévő képzési vagy vizsgáztatási követelményekről is.
(4) A szakszolgálati engedély, a betétlap vagy a jogosítás engedélyese a szakszolgálati engedélyéhez, a betétlapjához
vagy a felfüggesztett jogosításához kapcsolódó jogosultságokat a felfüggesztés időtartama alatt nem gyakorolhatja.

18. §

(1) A légiközlekedési hatóság a szakszolgálati engedélyt, a betétlapot vagy a jogosítást visszavonja, ha
a)
az engedélyes a kérelemben valótlan adatokat jelölt meg,
b)
a 17. § (1) bekezdés c) pontjában foglaltak közül bármelyik ismétlődően következik be,
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c)

az engedélyest a bíróság a 17. § (1) bekezdés b) pont ba) alpontjában felsorolt valamelyik bűncselekmény
elkövetése miatt jogerősen elítélte vagy a bíróság az engedélyest a légijármű-vezetés gyakorlásától
jogerősen eltiltotta,
d)
a 17. § (1) bekezdés b) pont bb) alpontjában foglalt szabálysértések közül, engedélyes általi bármelyik
ismételt elkövetését a szabálysértési hatóság vagy a bíróság jogerősen megállapította.
(2) A szakszolgálati engedély, a betétlap vagy a jogosítás visszavonását követően új szakszolgálati engedély, betétlap
vagy jogosítás kiadása során a kérelmezőnek ismételten teljesítenie kell az e rendelet szerinti követelményeket és
a visszavonás előtt szerzett ismeret és tapasztalat nem számítható be az e rendeletben meghatározott ismereti és
tapasztalati követelményekbe.
19. §

(1) A 17. § (1) bekezdésében és a 18. § (1) bekezdésében meghatározott esetben a légiközlekedési hatóság
intézkedésként a szakszolgálati engedélyt vagy a betétlapot azonnali hatállyal bevonja és a szakszolgálati engedélyt
vagy a betétlapot elveszi, amelyről átvételi elismervényt állít ki. Az átvételi elismervénynek tartalmaznia kell
a bevonás e rendeletben meghatározott jogalapját.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott bevonás esetén a légiközlekedési hatóság a szakszolgálati engedély, a betétlap
vagy a jogosítás felfüggesztéséről, visszavonásáról vagy visszaadásáról 5 napon belül dönt.
(3) Ha a szakszolgálati engedély vagy a betétlap felfüggesztése a 17. § (2) bekezdésében foglaltak szerint nem érinti
a jogosult valamennyi jogosítását, a légiközlekedési hatóság a jogosult részére új, csak a felfüggesztéssel nem
érintett jogosítások gyakorlását lehetővé tevő szakszolgálati engedélyt vagy betétlapot állít ki és ad vissza.

11. A szakszolgálati tevékenység folyamatos ellátásának követelményei
20. §

(1) Az ultralight repülőgép pilóta szakszolgálati engedély engedélyese csak akkor gyakorolhatja a szakszolgálati
engedélye által biztosított jogosultságokat, ha ultralight repülőgépen az előző 24 hónapban teljesített
a)
legalább 12 óra repülési időt parancsnokpilótaként, amely magában foglal 12 fel- és leszállást, valamint
b)
legalább egy óra teljes repülési idővel, oktatóval végrehajtott ismeretfrissítő oktatást.
(2) Az ultralight pilóta szakszolgálati engedély időbeli hatályán belül éjszakai jogosítással éjszakai repülést
az a légijármű-vezető végezhet, aki legalább 1 fel- és leszállást végrehajtott éjszaka a repülést megelőző 90 napban.
(3) Az ultralight repülőgép vontató jogosítás jogosultságainak gyakorlása érdekében a jogosítás engedélyesének
teljesítenie kell legalább 5 – a jogosításának megfelelő – vontatást az előző 24 hónap során.
(4) Amennyiben az ultralight repülőgép vontató jogosítás engedélyese nem felel meg a (3) bekezdés előírásainak,
a jogosítás által biztosított jogosultság ismételt gyakorlása előtt köteles a hátralévő vontatásokat oktatóval vagy
oktató felügyelete mellett teljesíteni.
(5) Az autogiro pilóta szakszolgálati engedély engedélyese csak akkor gyakorolhatja a szakszolgálati engedélye által
biztosított jogosultságait, ha autogiron az előző 24 hónapban teljesített
a)
legalább 12 óra repülési időt parancsnokpilótaként, amely magában foglal 12 fel- és leszállást, valamint
b)
legalább egy óra teljes repülési idővel, oktatóval végrehajtott ismeretfrissítő oktatást.
(6) A motoros sárkányrepülő eszköz vezető szakszolgálati engedély engedélyese csak akkor gyakorolhatja
a szakszolgálati engedélye által biztosított jogosultságokat, ha motoros sárkányrepülő eszközön az előző
24 hónapban teljesített
a)
legalább 12 óra repülési időt parancsnokpilótaként, amely magában foglal 12 fel- és leszállást és
b)
legalább egy óra teljes repülési idővel, oktatóval végrehajtott ismeretfrissítő oktatást.
(7) A fedélzeti mérnök szakszolgálati engedély időbeli hatályán belül fedélzeti mérnöki tevékenységet az a fedélzeti
mérnök láthat el, aki a repülést megelőző 90 napban azonos típusú légijárművön legalább három útvonalrepülést
hajtott végre.
(8) A fedélzeti navigátor szakszolgálati engedély időbeli hatályán belül fedélzeti navigátori tevékenységet az a fedélzeti
navigátor láthat el, aki a repülést megelőző 90 napban azonos típusú légijárművön legalább három útvonalrepülést
hajtott végre.
(9) Ha az (1)–(2) és az (5)–(8) bekezdésben meghatározott feltételek nem teljesülnek, akkor az engedélyesnek
a)
részt kell vennie egy vizsgáztató által végzett készségellenőrzésen, vagy
b)
teljesítenie kell a hiányzó repülési időt, valamint a felszállásokat és a leszállásokat oktató felügyelete mellett
kétkormányos légijárművön vagy egyedülrepülések során.
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II. FEJEZET
AZ ULTRALIGHT REPÜLŐGÉP PILÓTA SZAKSZOLGÁLATI ENGEDÉLY
12. Az ultralight repülőgép pilóta szakszolgálati engedéllyel rendelkező engedélyes jogosultságai és
az engedély megszerzésének feltételei
21. §

(1) Az ultralight repülőgép pilóta szakszolgálati engedély (a továbbiakban: ULPL) engedélyesének joga van
parancsnokpilótaként tevékenykedni egy- és kétüléses ultralight repülőgépen nappal, látvarepülési szabályok
szerint.
(2) Az ULPL engedélyesének 19. életéve betöltése után joga van kétüléses ultralight repülőgépen a szakszolgálati
engedélyébe bejegyzett hatályos jogosításának megfelelő egyéb gazdasági célú tevékenységet végezni, ha az azt
megelőző 90 napban legalább 3 fel- és leszállást teljesített az adott típusú ultralight repülőgépen.
(3) Az ULPL engedélyesének 19. életéve betöltése után joga van kétüléses ultralight repülőgépen gazdasági célú
repülést végezni, ha a szakszolgálati engedélyének kiadását követően legalább 100 óra repülési időt teljesített
parancsnokpilótaként ultralight repülőgépen.
(4) Az ULPL engedélyese jogosultságait akkor gyakorolhatja éjszaka, látvarepülési szabályok szerint, ha rendelkezik
éjszakai jogosítással (a továbbiakban: NVFR jogosítás). Az NVFR jogosítás megszerzéséhez teljesíteni kell
az 1178/2011/EU bizottsági rendelet I. Melléklet FCL.810 pont a) alpontjában meghatározott követelményeket
ultralight repülőgéppel. A jogosultság csak éjszakai repülésre alkalmas ultralight repülőgépen gyakorolható.
(5) Ha az ULPL engedélyese jogosultságait olyan ultralight repülőgéptípuson kívánja gyakorolni, amely eltér attól
a típustól, amelyen a jártassági vizsgát teljesítette, az engedélyes felelőssége, hogy az eltérő típus üzemeltetésre
vonatkozó sajátosságait megismerje.

22. §		
ULPL-t az a személy kaphat, aki betöltötte a 17. életévét, sikeresen elvégezte az ULPL megszerzésére irányuló
elméleti és gyakorlati képzést és sikeresen letette az ULPL megszerzésére irányuló elméleti és jártassági vizsgát.
23. §

(1) Az ULPL megszerzésére irányuló elméleti és gyakorlati képzés tematikáját a képző szervezet alakítja ki.
A tematikáknak legalább az 1. mellékletben meghatározott témakörökre kell kiterjednie.
(2) Az ULPL megszerzésére irányuló elméleti vizsga keretében a növendéknek bizonyítania kell, hogy az 1. mellékletben
meghatározott elméleti témakörökből rendelkezik azzal a szakismerettel, amely az ULPL engedélyesét megillető
jogosultságoknak megfelel.
(3) A jártassági vizsgát a légiközlekedési hatóság által, az 1. mellékletben meghatározott témakörök
figyelembevételével kialakított vizsgaszabályzat szerint kell lefolytatni. A légiközlekedési hatóság
a vizsgaszabályzatban meghatározza a vizsga végrehajtására vonatkozó tűréshatárokat is.

13. Az ultralight repülőgép repülésoktatói jogosítással rendelkező engedélyes jogosultságai és
a jogosítás megszerzésének feltételei
24. §		
Az ultralight repülőgép repülésoktatói jogosítás [a továbbiakban: FI(UL)] engedélyesének joga van a növendék által
végrehajtott egyedülrepülést felügyelni, valamint ULPL, FI(UL), ultralight repülőgép vontató jogosítás és ultralight
repülőgép pilóta szakszolgálati engedélybe bejegyezhető éjszakai jogosítás kiadása céljából repülésoktatást
végrehajtani, amennyiben rendelkezik
a)
hatályos ULPL-lel,
b)
hatályos FI(UL) jogosítással és
c)
a képzési feladatnak megfelelő, hatályos jogosítással.
25. §		
FI(UL)-t az a személy kaphat, aki betöltötte a 21. életévét, rendelkezik hatályos ULPL-lel, sikeresen elvégezte a FI(UL)
megszerzésére irányuló elméleti és gyakorlati képzést, sikeresen teljesítette a FI(UL) megszerzésére irányuló
kompetencia felmérést és rendelkezik legalább 200 óra repülési idővel ultralight repülőgépen parancsnokpilótaként.
26. §

(1) A FI(UL) megszerzésére irányuló elméleti és gyakorlati képzés tematikáját a képző szervezet alakítja ki.
A tematikáknak legalább az 1. mellékletben meghatározott témakörökre kell kiterjednie.
(2) A FI(UL) megszerzésére irányuló képzés után a növendéknek kompetencia felmérésen kell részt vennie.
A kompetencia felmérésnek legalább az 1. mellékletben meghatározottakat kell tartalmaznia.
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14. A FI(UL) időbeli hatálya
27. §		
A FI(UL) a kiadástól számított 3 évig hatályos.
28. §

(1) Ha a FI(UL) engedélyese a FI(UL) időbeli hatályán belül az alábbi három követelményből legalább kettőt teljesít,
akkor a légiközlekedési hatóság kérelemre a jogosítást 3 évre meghosszabbítja:
a)
legalább 50 órányi repülésoktatást teljesített a megfelelő légijármű kategóriában a jogosítás időbeli hatályán
belül oktatóként,
b)
részt vett egy oktatói ismeretfrissítő oktatáson, a jogosítás időbeli hatályán belül,
c)
megfelelt egy kompetencia felmérésen a jogosítás időbeli hatályának lejártát megelőző 12 hónapon belül.
(2) A FI(UL) engedélyesének legalább minden második meghosszabbítás alkalmával meg kell felelnie egy kompetencia
felmérésen.

29. §		
Megújítás esetén a FI(UL) kérelmezőnek
a)
részt kell vennie egy oktatói ismeretfrissítő oktatáson, és
b)
meg kell felelnie egy kompetencia felmérésen.

15. Az ultralight repülőgép vontató jogosítással rendelkező engedélyes jogosultságai és a jogosítás
megszerzésének feltételei
30. §

(1) Az ultralight repülőgép vontató jogosítás engedélyesének joga van arra alkalmas ultralight repülőgéppel vitorlázó
repülőgépet vontatni.
(2) Az ultralight repülőgép vontató jogosítás engedélyesének joga van arra alkalmas ultralight repülőgéppel
transzparenst vontatni.

31. §		
Ultralight repülőgép vontató jogosítást az a személy kaphat, aki
a)
rendelkezik hatályos ULPL-lel, és
b)
teljesítette az 1. mellékletben a vitorlázó repülőgép vagy a transzparens vontatására jogosító vontató
jogosításra vonatkozóan meghatározott elméleti és gyakorlati képzést, valamint
c)
vitorlázó repülőgép vontatására jogosító vontató jogosítás esetében teljesített legalább 60 óra repülési időt
parancsnokpilótaként, valamint 60 fel- és leszállást ultralight repülőgépen az ultralight repülőgép pilóta
szakszolgálati engedély kiadása után vagy
d)
transzparens vontatására jogosító vontató jogosítás esetében teljesített legalább 100 óra repülési időt
parancsnokpilótaként, valamint 200 fel- és leszállást ultralight repülőgépen az ultralight repülőgép pilóta
szakszolgálati engedély kiadása után.

III. FEJEZET
AZ AUTOGIRO PILÓTA SZAKSZOLGÁLATI ENGEDÉLY
16. Az autogiro pilóta szakszolgálati engedéllyel rendelkező engedélyes jogosultságai és az engedély
megszerzésének feltételei
32. §

(1) Az autogiro pilóta szakszolgálati engedély (a továbbiakban: AGPL) engedélyesének joga van parancsnokpilótaként
tevékenykedni bármely egy- és kétüléses autogiron nappal, látvarepülési szabályok szerint.
(2) Az AGPL engedélyesének 19. életéve betöltése után joga van kétüléses autogiron a szakszolgálati engedélyébe
bejegyzett hatályos jogosításának megfelelő egyéb gazdasági célú tevékenységet végezni, ha a megelőző
90 napban legalább 3 fel- és leszállást teljesített az adott típusú autogiron.
(3) Az AGPL engedélyesének 19. életéve betöltése után joga van kétüléses autogiron gazdasági célú repülést végezni,
ha a szakszolgálati engedélyének kiadását követően legalább 100 óra repülési időt teljesített parancsnokpilótaként
autogiron.
(4) Ha az AGPL engedélyese jogosultságait olyan autogiro típuson kívánja gyakorolni, amely eltér attól a típustól,
amelyen a jártassági vizsgát teljesítette, az engedélyes felelőssége, hogy az eltérő típus üzemeltetésre vonatkozó
sajátosságait megismerje.

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2016. évi 205. szám

82509

33. §		
AGPL-t az a személy kaphat, aki betöltötte a 17. életévét, sikeresen elvégezte az AGPL megszerzésére irányuló
elméleti és gyakorlati képzést, valamint sikeresen letette az AGPL megszerzésére irányuló elméleti és jártassági
vizsgát.
34. §

(1) Az AGPL megszerzésére irányuló elméleti és gyakorlati képzés tematikáját a képző szervezet alakítja ki.
A tematikáknak legalább a 2. mellékletben meghatározott témakörökre kell kiterjednie.
(2) Az AGPL megszerzésére irányuló elméleti vizsga keretében a növendéknek bizonyítania kell, hogy a 2. mellékletben
meghatározott elméleti témakörökből rendelkezik azzal a szakismerettel, amely az AGPL engedélyesét megillető
jogosultságoknak megfelel.
(3) A jártassági vizsgát a légiközlekedési hatóság által a 2. mellékletben meghatározott témakörök figyelembevételével
kialakított vizsgaszabályzat szerint kell lefolytatni. A légiközlekedési hatóság a vizsgaszabályzatban meghatározza
a vizsga végrehajtására vonatkozó tűréshatárokat is.

17. Az autogiro repülésoktatói jogosítással rendelkező engedélyes jogosultságai és a jogosítás
megszerzésének feltételei
35. §		
Az autogiro repülésoktatói jogosítás [a továbbiakban: FI(AG)] engedélyesének joga van a növendék által
végrehajtott egyedülrepülést felügyelni, valamint AGPL és FI(AG) kiadása céljából repülésoktatást végrehajtani.
36. §		
FI(AG)-t az a személy kaphat, aki betöltötte a 21. életévét, rendelkezik hatályos AGPL-lel, sikeresen elvégezte a FI(AG)
megszerzésére irányuló elméleti és gyakorlati képzést, sikeresen teljesítette a FI(AG) megszerzésére irányuló
kompetencia felmérést és rendelkezik legalább 200 óra repülési idővel autogiron parancsnokpilótaként.
37. §

(1) A FI(AG) megszerzésére irányuló elméleti és gyakorlati képzés tematikáját a képző szervezet alakítja ki.
A tematikáknak legalább a 2. mellékletben meghatározott témakörökre kell kiterjednie.
(2) A FI(AG) megszerzésére irányuló képzés után a növendéknek kompetencia felmérésen kell részt vennie.
A kompetencia felmérésnek legalább a 2. mellékletben meghatározottakat kell tartalmaznia.

18. A FI(AG) időbeli hatálya
38. §		
A FI(AG) a kiadástól számított 3 évig hatályos.
39. §

(1) Ha a FI(AG) engedélyese a FI(AG) időbeli hatályán belül az alábbi három követelményből legalább kettőt teljesít,
akkor a légiközlekedési hatóság kérelemre a jogosítást 3 évre meghosszabbítja:
a)
legalább 50 órányi repülésoktatást teljesített a megfelelő légijármű kategóriában a jogosítás időbeli hatályán
belül oktatóként,
b)
részt vett egy oktatói ismeretfrissítő oktatáson, a jogosítás időbeli hatályán belül,
c)
megfelelt egy kompetencia felmérésen a jogosítás időbeli hatályának lejártát megelőző 12 hónapon belül.
(2) A FI(AG) engedélyesének legalább minden második meghosszabbítás alkalmával meg kell felelnie egy kompetencia
felmérésen.

40. §		
Megújítás esetén a FI(AG) kérelmezőjének
a)
részt kell vennie egy oktatói ismeretfrissítő oktatáson, és
b)
meg kell felelnie egy kompetencia felmérésen.

IV. FEJEZET
A MOTOROS SÁRKÁNYREPÜLŐ ESZKÖZ VEZETŐ SZAKSZOLGÁLATI ENGEDÉLY
19. A motoros sárkányrepülő eszköz vezető szakszolgálati engedéllyel rendelkező engedélyes
jogosultságai és az engedély megszerzésének feltételei
41. §

(1) A motoros sárkányrepülő eszköz vezető szakszolgálati engedély engedélyesének joga van motoros sárkányrepülő
eszköz vezetői tevékenységet végezni nappal, látvarepülési szabályok szerint, nem gazdasági célú repülés során.
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(2) Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően motoros sárkányrepülő eszköz vezető szakszolgálati engedély engedélyese
100 óra motoros sárkányrepülő eszköz parancsnokpilótaként teljesített repülési idő után szállíthat utast gazdasági
célú repülés során.
(3) Ha a motoros sárkányrepülő eszköz vezető szakszolgálati engedély engedélyese jogosultságait olyan motoros
sárkányrepülő eszköz típuson kívánja gyakorolni, amely eltér attól a típustól, amelyen a jártassági vizsgát teljesítette,
az engedélyes felelőssége, hogy az eltérő típus üzemeltetésre vonatkozó sajátosságait megismerje.
42. §		
Motoros sárkányrepülő eszköz vezető szakszolgálati engedélyt az a személy kaphat, aki betöltötte 16. életévét,
sikeresen elvégezte a motoros sárkányrepülő eszköz vezető szakszolgálati engedély megszerzésére irányuló
elméleti és gyakorlati képzést, valamint sikeresen letette a motoros sárkányrepülő eszköz vezető szakszolgálati
engedély megszerzésére irányuló elméleti és jártassági vizsgát.
43. §

(1) A motoros sárkányrepülő eszköz vezető szakszolgálati engedély megszerzésére irányuló elméleti és gyakorlati
képzés tematikáját a képző szervezet alakítja ki. A tematikáknak legalább a 3. mellékletben meghatározott
témakörökre kell kiterjednie.
(2) A motoros sárkányrepülő eszköz vezető szakszolgálati engedély megszerzésére irányuló elméleti vizsga keretében
a növendéknek bizonyítania kell, hogy a 3. mellékletben meghatározott elméleti témakörökből rendelkezik azzal
a szakismerettel, amely a motoros sárkányrepülő eszköz vezető szakszolgálati engedély engedélyesét megillető
jogosultságoknak megfelel.
(3) A jártassági vizsgát a légiközlekedési hatóság által, a 3. mellékletben meghatározott témakörök figyelembevételével
kialakított vizsgaszabályzat szerint kell lefolytatni. A légiközlekedési hatóság a vizsgaszabályzatban meghatározza
a vizsga végrehajtására vonatkozó tűréshatárokat is.

20. A motoros sárkányrepülő eszköz repülésoktatói jogosítással rendelkező engedélyes jogosultságai
és a jogosítás megszerzésének feltételei
44. §		
A motoros sárkányrepülő eszköz repülésoktatói jogosítás engedélyesének joga van a növendék által végrehajtott
egyedülrepülést felügyelni, valamint motoros sárkányrepülő eszköz vezető szakszolgálati engedély és motoros
sárkányrepülő eszköz oktatói jogosítás kiadása céljából repülésoktatást végrehajtani, amennyiben rendelkezik
hatályos motoros sárkányrepülő eszköz vezető szakszolgálati engedéllyel és hatályos motoros sárkányrepülő eszköz
repülésoktatói jogosítással.
45. §		
Motoros sárkányrepülő eszköz repülésoktatói jogosítást az a személy kaphat, aki betöltötte 21. életévét, rendelkezik
hatályos motoros sárkányrepülő eszköz vezető szakszolgálati engedéllyel, sikeresen elvégezte a motoros
sárkányrepülő eszköz repülésoktatói jogosítás megszerzésére irányuló elméleti és gyakorlati képzést, sikeresen
teljesítette a motoros sárkányrepülő eszköz repülésoktatói jogosítás megszerzésére irányuló kompetencia felmérést
és rendelkezik legalább 150 óra repülési idővel motoros sárkányrepülő eszközön parancsnokpilótaként.
46. §

(1) A motoros sárkányrepülő eszköz repülésoktatói jogosítás megszerzésére irányuló elméleti és gyakorlati képzés
tematikáját a képző szervezet alakítja ki. A tematikáknak legalább a 3. mellékletben meghatározott témakörökre kell
kiterjednie.
(2) A motoros sárkányrepülő eszköz repülésoktatói jogosítás megszerzésére irányuló képzés után a növendéknek
kompetencia felmérésen kell részt vennie. A kompetencia felmérésnek legalább a 3. mellékletben
meghatározottakat kell tartalmaznia.

21. A motoros sárkányrepülő eszköz repülésoktatói jogosítás időbeli hatálya
47. §		
A motoros sárkányrepülő eszköz repülésoktatói jogosítás a kiadástól számított 3 évig hatályos.
48. §

(1) Ha a motoros sárkányrepülő eszköz repülésoktatói jogosítás engedélyese a jogosítás időbeli hatályán belül
az alábbi három követelményből kettőt teljesít, akkor a légiközlekedési hatóság kérelemre a jogosítást 3 évre
meghosszabbítja:
a)
legalább 50 órányi repülésoktatás teljesítése motoros sárkányrepülő eszközön a jogosítás időbeli hatályán
belül oktatóként,
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b)
részvétel egy oktatói ismeretfrissítő oktatáson, a jogosítás időbeli hatályán belül,
c)
megfelelés egy kompetencia felmérésen a jogosítás időbeli hatályának lejártát megelőző 12 hónapon belül.
(2) A motoros sárkányrepülő eszköz repülésoktatói jogosítás engedélyesének legalább minden második
meghosszabbítás alkalmával meg kell felelnie egy kompetencia felmérésen.
49. §		
Megújítás esetén a motoros sárkányrepülő eszköz oktatói jogosítás kérelmezőjének
a)
részt kell vennie egy oktatói ismeretfrissítő oktatáson, és
b)
meg kell felelnie egy kompetencia felmérésen.

22. A motoros sárkányrepülő eszköz vontató jogosítással rendelkező engedélyes jogosultságai és
a jogosítás megszerzésének feltételei
50. §

(1) A lábról induló sárkányrepülő eszköz vontatására jogosító motoros sárkányrepülő eszköz vontató jogosítás
engedélyesének arra alkalmas motoros sárkányrepülő eszközzel lábról induló sárkányrepülő eszközt vontathat.
(2) A transzparens vontatására jogosító motoros sárkányrepülő eszköz vontató jogosítás engedélyesének joga van arra
alkalmas motoros sárkányrepülő eszközzel transzparenst vontatni.

51. §		
Motoros sárkányrepülő eszköz vontató jogosítást az a személy kaphat, aki
a)
rendelkezik hatályos motoros sárkányrepülő eszköz vezető szakszolgálati engedéllyel, és
b)
teljesítette a 3. mellékletben a lábról induló sárkányrepülő eszköz vagy a transzparens vontatására jogosító
vontató jogosításra vonatkozóan meghatározott elméleti és gyakorlati képzést, valamint
c)
lábról induló sárkányrepülő eszköz vontatására jogosító vontató jogosítás esetében teljesített legalább
60 óra repülési időt parancsnokpilótaként, valamint 60 fel- és leszállást motoros sárkányrepülő eszközön
a motoros sárkányrepülő eszköz vezető szakszolgálati engedély kiadása után vagy
d)
transzparens vontatására jogosító vontató jogosítás esetében teljesített legalább 100 óra repülési
időt parancsnokpilótaként, valamint 200 fel- és leszállást motoros sárkányrepülő eszközön a motoros
sárkányrepülő eszköz vezető szakszolgálati engedély kiadása után.

V. FEJEZET
A FEDÉLZETI MÉRNÖK SZAKSZOLGÁLATI ENGEDÉLY
23. A fedélzeti mérnök szakszolgálati engedéllyel rendelkező engedélyes jogosultságai és az engedély
megszerzésének feltételei
52. §

(1) A fedélzeti mérnök szakszolgálati engedély (a továbbiakban: F/E) engedélyesének joga van fedélzeti mérnökként
tevékenykedni bármely olyan típusú légijárművön, amelyre hatályos típusjogosítással rendelkezik. A szakszolgálati
engedélybe legfeljebb 2 hatályos típusjogosítást lehet bejegyezni.
(2) Az F/E első megszerzésekor azt a típusjogosítást kell bejegyezni a szakszolgálati engedélybe, amellyel a jártassági
vizsga teljesítve lett.

53. §		
F/E-t az a személy kaphat, aki betöltötte a 18. életévét, legalább középfokú műszaki iskolai végzettséggel
rendelkezik, sikeresen elvégezte az F/E megszerzésére irányuló elméleti és gyakorlati képzést, valamint sikeresen
letette az F/E megszerzésére irányuló elméleti és jártassági vizsgát.
54. §

(1) Az F/E megszerzésére irányuló elméleti képzés tematikáját a 4. mellékletben meghatározott témakörök alapján
a képző szervezet alakítja ki.
(2) Az F/E megszerzésére irányuló gyakorlati képzés során a 4. mellékletben meghatározottakat kell teljesíteni.
A gyakorlati képzés tematikáját a képző szervezet alakítja ki.
(3) Az F/E megszerzésére irányuló elméleti vizsga keretében a növendéknek bizonyítania kell, hogy a 4. mellékletben
meghatározott elméleti témakörökből rendelkezik azzal a szakismerettel, amely az F/E engedélyesét megillető
jogosultságoknak megfelel.
(4) Az F/E megszerzésére irányuló képzés befejezése után a növendéknek jártassági vizsga keretében bizonyítania
kell, hogy az F/E engedélyesére vonatkozó jogosultságoknak megfelelő szakértelemmel képes a 4. mellékletben
meghatározott feladatokat és eljárásokat az adott típusú légijárművön fedélzeti mérnökként végrehajtani.
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24. Az F/E-be bejegyezhető típusjogosítás megszerzésének feltételei
55. §

(1) Ha az F/E megszerzésére irányuló képzést követően a növendék bizonyítja jártasságát és szakismeretét az F/E első
kiadásához, a képzésen és a vizsgán használt légijármű típusának megfelelő típusjogosítást a szakszolgálati
engedélybe be kell jegyezni.
(2) A további légijármű típusjogosítás megszerzéséhez elméleti és gyakorlati képzést kell végezni, valamint sikeres
elméleti és jártassági vizsgát kell tenni.
(3) Az F/E-be bejegyezhető további légjármű típusjogosítás megszerzésére irányuló elméleti képzés tematikáját
a 4. mellékletben meghatározott témakörök alapján a képző szervezet alakítja ki.
(4) Az F/E-be bejegyezhető további légjármű típusjogosítás megszerzésére irányuló gyakorlati képzés során
a 4. mellékletben meghatározottakat kell teljesíteni. A gyakorlati képzés tematikáját a képző szervezet alakítja ki.
(5) A típusjogosítás megszerzésére irányuló elméleti vizsga keretében a növendéknek bizonyítania kell, hogy képes
a fedélzeti mérnöki feladatait ellátni a 4. mellékletben meghatározott témakörökben, az adott típusú légijárművön.
(6) A típusjogosítás megszerzésére irányuló képzés befejezése után a növendéknek jártassági vizsga keretében
bizonyítania kell, hogy az F/E engedélyesére vonatkozó jogosultságoknak megfelelő szakértelemmel képes
a 4. mellékletben meghatározott feladatokat és eljárásokat az adott típusú légijárművön fedélzeti mérnökként
végrehajtani.

25. Az F/E-be bejegyezhető típusjogosítás időbeli hatálya
56. §		
A típusjogosítás a kiadástól számított 1 évig hatályos.
57. §

(1) Ha a típusjogosítás engedélyese a típusjogosítás lejárati dátumát megelőző 12 hónapban legalább 10 fel- és
leszállást végrehajtott, valamint legalább 200 óra repülési időt teljesített az adott típussal, akkor a típusjogosítás
időbeli hatálya újabb 1 évre meghosszabbítható.
(2) Ha a típusjogosítás engedélyese az (1) bekezdésben meghatározott feltételeket nem teljesíti, akkor gyakorlatba
hozó repülésen kell részt vennie egy légiközlekedési hatóság által kijelölt felügyelő mellett, amit a repülési naplóban
e rendeletre való hivatkozással rögzíteni kell, továbbá a 4. melléklet 2.4. pontjában meghatározottak szerinti
készségellenőrzést kell végrehajtania.
(3) Az (1) bekezdésben a 12 hónapra előírt 200 óra repülési időbe beszámítható az azonos vagy más típuson, pilóta
beosztásban teljesített repülési idő is abban az esetben, ha a kérelmező fedélzeti mérnökként legalább 100 óra
repülési időt teljesített.

58. §		
Megújítás esetén a típusjogosítás kérelmezőjének legalább három vagy annyi gyakorlatba hozó repülést kell
végrehajtania, amely biztosítja a 4. melléklet 2.4. pontjában meghatározottak szerinti készségellenőrzéshez
szükséges ismeretszintet. A gyakorló repüléseket egy légiközlekedési hatóság által kijelölt felügyelő mellett kell
teljesíteni és a repülési naplóban e rendeletre való hivatkozással rögzíteni kell. A gyakorló repüléseket követően
végre kell hajtania a 4. melléklet 2.4. pontjában meghatározottak szerinti készségellenőrzést.

VI. FEJEZET
A FEDÉLZETI NAVIGÁTOR SZAKSZOLGÁLATI ENGEDÉLY
26. A fedélzeti navigátor szakszolgálati engedéllyel rendelkező engedélyes jogosultságai és
az engedély megszerzésének feltételei
59. §

(1) A fedélzeti navigátor szakszolgálati engedély (a továbbiakban: F/N) engedélyesének joga van fedélzeti
navigátorként tevékenykedni bármely olyan típusú légijárművön, amelyre hatályos típusjogosítással rendelkezik.
A szakszolgálati engedélyben legfeljebb 2 hatályos típusjogosítás lehet.
(2) Az F/N első megszerzésekor azt a típusjogosítást kell bejegyezni a szakszolgálati engedélybe, amellyel a jártassági
vizsga teljesítve lett.

60. §		
F/N-t az a személy kérelmezhet, aki betöltötte a 18. életévét, legalább középfokú iskolai végzettséggel rendelkezik,
sikeresen elvégezte az F/N megszerzésére irányuló elméleti és gyakorlati képzést, valamint sikeresen letette
az F/N megszerzésére irányuló elméleti és jártassági vizsgát.
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(1) Az F/N megszerzésére irányuló elméleti képzés tematikáját az 5. mellékletben meghatározott témakörök alapján
a képző szervezet alakítja ki.
(2) Az F/N megszerzésére irányuló gyakorlati képzés során az 5. mellékletben meghatározottakat kell teljesíteni.
A gyakorlati képzés tematikáját a képző szervezet alakítja ki.
(3) Az F/N megszerzésére irányuló elméleti vizsga keretében a növendéknek bizonyítania kell, hogy az 5. mellékletben
meghatározott elméleti témakörökből rendelkezik azzal a szakismerettel, amely az F/N engedélyesét megillető
jogosultságoknak megfelel.
(4) Az F/N megszerzésére irányuló képzés befejezése után a növendéknek jártassági vizsga keretében bizonyítania
kell, hogy az F/N engedélyesére vonatkozó jogosultságoknak megfelelő szakértelemmel képes az 5. mellékletben
meghatározott feladatokat és eljárásokat az adott típusú légijárművön fedélzeti navigátorként végrehajtani.

27. Az F/N-be bejegyezhető típusjogosítás megszerzésének feltételei
62. §

(1) Ha az F/N megszerzésére irányuló képzést követően a növendék bizonyítja jártasságát és szakismeretét az F/N első
kiadásához, a képzésen és a vizsgán használt légijármű típusának megfelelő típusjogosítást a szakszolgálati
engedélybe be kell jegyezni.
(2) A további légijármű típusjogosítás megszerzéséhez elméleti és gyakorlati képzést kell végezni, valamint sikeres
elméleti és jártassági vizsgát kell tenni.
(3) Az F/N-be bejegyezhető további légijármű típusjogosítás megszerzésére irányuló elméleti képzés tematikáját
az 5. mellékletben meghatározott témakörök alapján a képző szervezet alakítja ki.
(4) Az F/N-be bejegyezhető további légjármű típusjogosítás megszerzésére irányuló gyakorlati képzés során
az 5. mellékletben meghatározottakat kell teljesíteni. A gyakorlati képzés tematikáját a képző szervezet alakítja ki.
(5) A típusjogosítás megszerzésére irányuló elméleti vizsga keretében a növendéknek bizonyítania kell, hogy
képes a fedélzeti navigátori feladatait ellátni az 5. mellékletben meghatározott témakörökben, az adott típusú
légijárművön.
(6) A típusjogosítás megszerzésére irányuló képzés befejezése után a növendéknek jártassági vizsga keretében
bizonyítania kell, hogy az F/N engedélyesére vonatkozó jogosultságoknak megfelelő szakértelemmel képes
az 5. mellékletben meghatározott feladatokat és eljárásokat az adott típusú légijárművön fedélzeti navigátorként
végrehajtani.

28. A típusjogosítás időbeli hatálya
63. §		
A típusjogosítás a kiadástól számított 1 évig hatályos.
64. §

(1) Ha a típusjogosítás engedélyese a típusjogosítás lejárati dátumát megelőző 12 hónapban legalább 10 fel- és
leszállást végrehajtott, valamint legalább 200 óra repülési időt teljesített az adott típussal, akkor a típusjogosítás
időbeli hatálya újabb 1 évre meghosszabbítható.
(2) Ha a típusjogosítás engedélyese az (1) bekezdésben meghatározott feltételeket nem teljesíti, akkor gyakorlatba
hozó repülésen kell részt vennie egy légiközlekedési hatóság által kijelölt felügyelő mellett, amit a repülési naplóban
e rendeletre való hivatkozással rögzíteni kell, továbbá az 5. melléklet 2.4. pontjában meghatározottak szerinti
készségellenőrzést kell végrehajtania.
(3) Az (1) bekezdésben a 12 hónapra előírt 200 óra repülési időbe beszámítható az azonos vagy más típuson pilóta
beosztásban teljesített repülési idő is abban az esetben, ha a kérelmező fedélzeti navigátorként legalább 100 óra
repülési időt teljesített.

65. §		
Megújítás esetén a típusjogosítás kérelmezőjének legalább három, vagy annyi gyakorlatba hozó repülést kell
végrehajtania, amely biztosítja az 5. melléklet 2.4. pontjában meghatározottak szerinti készségellenőrzéshez
szükséges ismeretszintet. A gyakorló repüléseket egy légiközlekedési hatóság által kijelölt felügyelő mellett kell
teljesíteni és a repülési naplóban e rendeletre való hivatkozással rögzíteni kell. A gyakorló repüléseket követően
végre kell hajtania az 5. melléklet 2.4. pontjában meghatározottak szerinti készségellenőrzést.
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VII. FEJEZET
A REPÜLÉSÜZEMI TISZT SZAKSZOLGÁLATI ENGEDÉLY
29. A repülésüzemi tiszt szakszolgálati engedéllyel rendelkező engedélyes jogosultságai és
az engedély megszerzésének feltételei
66. §		
A repülésüzemi tiszt szakszolgálati engedély engedélyesének joga van a szakszolgálati engedélyébe bejegyzett
jogosításának megfelelő tevékenységet végezni.
67. §		
Repülésüzemi tiszt szakszolgálati engedélyt az a személy kaphat, aki betöltötte a 21. életévét, legalább középfokú
iskolai végzettséggel rendelkezik és teljesítette a repülésüzemi tiszt szakszolgálati engedély megszerzésére
vonatkozóan e rendeletben előírt követelményeket.
68. §

(1) A repülésüzemi tiszt szakszolgálati engedély megszerzéséhez a kérelmezőnek – a képző szervezet által
meghatározott, a (2) bekezdésben meghatározott témakörökre kiterjedő tematika szerint – meg kell szereznie
az alábbi jogosítások valamelyikét:
a)
repülőtér-felügyelő,
b)
forgalmi felügyelő,
c)
előtér-ügyeletes tiszt,
d)
terhelés- és súlypontszámító tiszt,
e)
navigációs tiszt.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogosítás megszerzéséhez a kérelmezőnek a következő tantárgyakból kell
elméleti képzésben részesülnie:
a)
légijog és emberi tényezők,
b)
általános repülési és műszaki ismeretek,
c)
repülési meteorológia,
d)
üzemeltetési ismeretek – kereskedelmi (veszélyes áruk),
e)
üzemeltetési ismeretek – kereskedelmi (utas),
f)
repülőtéri ismeretek és kényszerhelyzeti eljárások és
g)
a jogosításnak megfelelő szakmai tantárgy.

69. §		
A repülésüzemi tiszt szakszolgálati engedély kérelmezőjének legalább 3 hónapos munkahelyi gyakorlatot kell
teljesítenie a kérelmezett jogosításnak megfelelő jogosítással rendelkező repülésüzemi tiszt felügyelete alatt.
70. §		
Repülésüzemi tiszt szakszolgálati tevékenységet az a személy láthat el, aki angol nyelvből a jogosításához
kapcsolódó jogosultságok gyakorlásához szükséges általános és szakmai nyelvtudással rendelkezik. A nyelvtudás
szintjét a munkaadó határozza meg és folyamatosan ellenőrzi. A munkaadó szükség esetén frissítő nyelvoktatást
szervez a nyelvismeret megfelelő szintjének fenntartása és az új ismeretek megszerzése céljából.
71. §		
A repülésüzemi tiszt szakszolgálati engedély kérelmezőjének elméleti vizsga keretében kell bizonyítania, hogy
megfelelő szinten ismeri a kérelmezett szakszolgálati engedélybe bejegyzendő jogosításnak megfelelő szakterület
sajátosságait.

30. A repülésüzemi tiszt szakszolgálati engedély időbeli hatálya
72. §		
A repülésüzemi tiszt szakszolgálati engedély 3 évig hatályos.
73. §

(1) A repülésüzemi tiszt szakszolgálati engedély újabb 3 évre meghosszabbítható kivéve, ha az engedélyes
a szakszolgálati engedély lejárati dátumát megelőző 36 hónap során 6 hónapnál hosszabb ideig nem gyakorolta
a szakszolgálati engedélye által biztosított jogosultságokat.
(2) Megújítás esetében, vagy ha a szakszolgálati engedélye által biztosított jogosultságokat 6 hónapnál hosszabb ideig
nem gyakorolta, a kérelmezőnek
a)
részt kell vennie egy repülésüzemi tiszti ismeretfrissítő oktatáson, és
b)
sikeresen teljesítenie kell egy a 71. § szerinti vizsgát.
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VIII. FEJEZET
A MEZŐGAZDASÁGI ÉS A TŰZOLTÓ JOGOSÍTÁS
31. A mezőgazdasági jogosítással rendelkező engedélyes jogosultságai és a jogosítás megszerzésének
feltételei
74. §		
A mezőgazdasági jogosítás engedélyesének joga van mezőgazdasági repülések végrehajtására.
75. §		
Mezőgazdasági jogosítást az a személy kaphat, aki
a)
betöltötte a 21. életévét,
b)
sikeresen elvégezte a mezőgazdasági jogosítás megszerzésére irányuló elméleti és gyakorlati képzést,
valamint sikeresen letette a mezőgazdasági jogosítás megszerzésére irányuló elméleti és jártassági vizsgát,
c)
rendelkezik legalább 200 óra repülési idővel a kérelmezett jogosításnak megfelelő légijárművön, és
d)
repülőgép mezőgazdasági jogosítás megszerzésére irányuló képzésben részt vevő növendék esetén
rendelkezik repülőgép magán, repülőgép kereskedelmi vagy repülőgép légitársasági pilóta szakszolgálati
engedéllyel és hatályos – mezőgazdasági repülésre alkalmas – osztály- vagy típusjogosítással vagy
e)
helikopter mezőgazdasági jogosítás megszerzésére irányuló képzésben részt vevő növendék esetén
rendelkezik helikopter magán, helikopter kereskedelmi vagy helikopter légitársasági pilóta szakszolgálati
engedéllyel és hatályos – mezőgazdasági repülésre alkalmas – típusjogosítással.
76. §

(1) A repülőgép és a helikopter mezőgazdasági jogosítás megszerzésére irányuló elméleti képzések tematikáit
a légiközlekedési hatóság adja ki. A tematikáknak legalább a 6. mellékletben meghatározott témakörökre kell
kiterjednie.
(2) A mezőgazdasági jogosítás megszerzésére irányuló gyakorlati képzés során a növendéknek kétkormányos
oktatásban kell részesülnie a kérelmezett mezőgazdasági jogosításnak megfelelő légijárművön.
(3) Az oktatónak gondoskodnia kell arról, hogy a mezőgazdasági jogosítás megszerzésére irányuló gyakorlati képzés
során a növendék a képző szervezet által kialakított, a kérelmezett jogosításnak megfelelő légijárműre vonatkozó
tematika szerinti oktatásban részesüljön.
(4) A mezőgazdasági jogosítás megszerzésére irányuló elméleti vizsga keretében a növendéknek bizonyítania
kell, hogy rendelkezik azzal a szakismerettel, amely a kérelmezett mezőgazdasági jogosításnak megfelel,
a 6. mellékletben meghatározott elméleti témakörökben.
(5) A mezőgazdasági jogosítás megszerzésére irányuló jártassági vizsgán a növendéknek bizonyítania kell, hogy képes
mezőgazdasági repüléseket végrehajtani a kérelmezett mezőgazdasági jogosításnak megfelelő légijárművön.
A jártassági vizsgának tartalmaznia kell legalább a 6. mellékletben meghatározott elemeket.

32. A mezőgazdasági jogosítás időbeli hatálya
77. §		
A mezőgazdasági jogosítás a kiadástól számított 2 évig hatályos.
78. §

(1) Ha a mezőgazdasági jogosítás engedélyese a jogosítás lejárati dátumát megelőző 2 évben évenként legalább
35 mezőgazdasági felszállást hajtott végre, akkor a jogosítás 2 évre meghosszabbítható.
(2) Ha a mezőgazdasági jogosítás engedélyese az (1) bekezdésben meghatározott feltételeket nem teljesíti, akkor
gyakorlatba hozó repülésen kell részt vennie a kérelmezett jogosításnak megfelelő légijárműre vonatkozó
mezőgazdasági jogosítással rendelkező repülésoktató felügyelete alatt, amelyet a repülési naplóban az e rendeletre
való hivatkozással rögzíteni kell, továbbá a 6. mellékletben meghatározottak szerint készségellenőrzést kell
végrehajtania a kérelmezett jogosításnak megfelelő légijárműre vonatkozó mezőgazdasági jogosítással rendelkező
vizsgáztatóval.

79. §		
Megújítás esetén a kérelmezőnek a mezőgazdasági jogosítás megszerzésére vonatkozó követelményeket kell
teljesítenie.
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33. A tűzoltó jogosítással rendelkező engedélyes jogosultságai és a jogosítás megszerzésének
feltételei
80. §		
A tűzoltó jogosítás engedélyesének joga van tűzoltó repülések végrehajtására.
81. §		
Tűzoltó jogosítást az a személy kaphat, aki
a)
betöltötte a 21. életévét,
b)
sikeresen elvégezte a tűzoltó jogosítás megszerzésére irányuló elméleti és gyakorlati képzést, valamint
sikeresen letette a tűzoltó jogosítás megszerzésére irányuló elméleti és jártassági vizsgát,
c)
rendelkezik legalább 400 óra repülési idővel a kérelmezett jogosításnak megfelelő légijárművön és
d)
repülőgép tűzoltó jogosítás megszerzésére irányuló képzésben részt vevő növendék esetén rendelkezik
repülőgép kereskedelmi vagy repülőgép légitársasági pilóta szakszolgálati engedéllyel és hatályos – tűzoltó
repülésre alkalmas – osztály- vagy típusjogosítással, vagy
e)
helikopter tűzoltó jogosítás megszerzésére irányuló képzésben részt vevő növendék esetén rendelkezik
helikopter kereskedelmi vagy helikopter légitársasági pilóta szakszolgálati engedéllyel és hatályos – tűzoltó
repülésre alkalmas – típusjogosítással.
82. §

(1) A repülőgép és a helikopter tűzoltó jogosítás megszerzésére irányuló elméleti képzések tematikáit a képző szervezet
alakítja ki. A tematikáknak legalább a 6. mellékletben meghatározott témakörökre kell kiterjednie.
(2) A tűzoltó jogosítás megszerzésére irányuló gyakorlati képzés során a növendéknek kétkormányos oktatásban kell
részesülnie a kérelmezett tűzoltó jogosításnak megfelelő légijárművön.
(3) Az oktatónak gondoskodnia kell arról, hogy a tűzoltó jogosítás megszerzésére irányuló gyakorlati képzés során
a növendék a képző szervezet által kialakított, a kérelmezett jogosításnak megfelelő légijárműre vonatkozó tematika
szerinti oktatásban részesüljön.
(4) A tűzoltó jogosítás megszerzésére irányuló elméleti vizsga keretében a növendéknek bizonyítania kell, hogy
rendelkezik azzal a szakismerettel, amely a kérelmezett tűzoltó jogosításnak megfelel, a 6. mellékletben
meghatározott témakörökben.
(5) A tűzoltó jogosítás megszerzésére irányuló jártassági vizsgán a növendéknek bizonyítania kell, hogy képes tűzoltó
repüléseket végrehajtani a kérelmezett tűzoltó jogosításnak megfelelő légijárművön. A vizsgarepülést imitált
szituációban kell végrehajtani.

34. A tűzoltó jogosítás időbeli hatálya
83. §		
A tűzoltó jogosítás a kiadástól számított 2 évig hatályos.
84. §

(1) Ha a tűzoltó jogosítás engedélyese a jogosítás lejárati dátumát megelőző 2 évben félévenként legalább 5 tűzoltó
felszállást teljesített, akkor a jogosítás 2 évre meghosszabbítható.
(2) Ha a tűzoltó jogosítás engedélyese az (1) bekezdésben meghatározott feltételeket nem teljesíti, akkor gyakorlatba
hozó repülésen kell részt vennie a kérelmezett jogosításnak megfelelő légijárműre vonatkozó tűzoltó jogosítással
rendelkező repülési oktató felügyelete alatt, amit a repülési naplóban e rendeletre való hivatkozással rögzíteni kell,
továbbá a 6. mellékletben meghatározottak szerint készségellenőrzést kell végrehajtania a kérelmezett jogosításnak
megfelelő légijárműre vonatkozó tűzoltó jogosítással rendelkező vizsgáztatóval.

85. §		
Megújítás esetén a kérelmezőnek a tűzoltó jogosítás megszerzésére vonatkozó követelményeket kell teljesítenie.

HARMADIK RÉSZ
A SZAKSZOLGÁLATI ENGEDÉLY NÉLKÜL VÉGEZHETŐ TEVÉKENYSÉGEK
86. §		
Szakszolgálati engedély nélkül – az e rendeletben meghatározott képzési, vizsga és egyéb követelmények teljesítése
esetén – a következő tevékenységek végezhetők:
a)
lábról induló sárkányrepülő eszköz oktatói vagy tandempilóta tevékenység,
b)
siklóernyős oktatói vagy tandempilóta tevékenység,
c)
ejtőernyős oktatói vagy tandemugró tevékenység.
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87. §		
A 86. §-ban meghatározott tevékenységek végzéséhez szükséges képzési és vizsga követelményeket
a IX–XI. Fejezetek és
a)
a lábról induló sárkányrepülő eszköz oktatói és tandempilóta tevékenység esetében a 8. melléklet,
b)
a siklóernyős oktatói és tandempilóta tevékenység esetében a 9. melléklet,
c)
az ejtőernyős oktatói és tandemugró tevékenység esetében a 10. melléklet
tartalmazza.

35. A tevékenység végzésének folyamatosságára vonatkozó követelmények
88. §

(1) A lábról induló sárkányrepülő eszköz oktató vagy tandempilóta, a siklóernyős oktató vagy tandempilóta,
valamint az ejtőernyős oktató vagy tandemugró akkor gyakorolhatja e tevékenységét, ha a tevékenység végzését
megelőzően nem volt 12 hónapnál hosszabb megszakítás tevékenységének gyakorlásában.
(2) Ha az (1) bekezdésben foglalt feltétel nem teljesül, akkor a lábról induló sárkányrepülő eszköz oktatónak vagy
tandempilótának, a siklóernyős oktatónak vagy tandempilótának, valamint az ejtőernyős oktatónak vagy
tandemugrónak elméleti és gyakorlati vizsgát kell tennie.

36. A nem gazdasági célú tandempilóta és tandemugró tevékenység bejelentése
89. §

(1) A lábról induló sárkányrepülő eszközzel vagy siklóernyővel nem gazdasági célú tandempilóta tevékenység, valamint
a nem gazdasági célú ejtőernyős tandemugró tevékenység végzésére jogosító tanúsítvánnyal rendelkező személy
e jogosultságát akkor gyakorolhatja, ha a légiközlekedési hatóság erre a célra rendszeresített formanyomtatványán
bejelentette a légiközlekedési hatóságnak. A bejelentésnek legalább a következőket kell tartalmaznia:
a)
a jogosult neve, bejelentett állandó lakcíme és levelezési címe,
b)
a jogosult születési helye és ideje,
c)
a jogosultság meghatározása.
(2) A jogosultnak az (1) bekezdésben meghatározott adataiban bekövetkezett bármilyen változást – beleértve
a jogosultság megszűnését vagy megszüntetését is – a változás bekövetkezését követő 30 napon belül be kell
jelentenie a légiközlekedési hatóságnak, ha a tevékenységét továbbra is gyakorolni kívánja.

IX. FEJEZET
A LÁBRÓL INDULÓ SÁRKÁNYREPÜLŐ ESZKÖZ OKTATÓI ÉS TANDEMPILÓTA TEVÉKENYSÉG
37. A lábról induló sárkányrepülő eszköz oktató és tandempilóta képzése, vizsgáztatása és repülési
tapasztalata
90. §

(1) A lábról induló sárkányrepülő eszköz oktatói vagy tandempilóta tevékenységet végezni kívánó személynek részt
kell vennie egy, az e rendelet szerinti képző szervezet által szervezett, elméleti és gyakorlati képzést tartalmazó
tanfolyamon. A tanfolyamnak biztosítania kell, hogy a növendék megszerezze azokat a kompetenciákat és
ismereteket, amelyek alkalmassá teszik lábról induló sárkányrepülő eszközön oktatói vagy tandempilóta
tevékenység végzésére. A tanfolyam tematikáját a képző szervezet alakítja ki. A tematikának legalább
a 8. mellékletben meghatározott témakörökre kell kiterjednie.
(2) A lábról induló sárkányrepülő eszköz oktatói vagy tandempilóta tevékenységet végezni kívánó személynek
teljesítenie kell az e rendelet szerinti képző szervezet által szervezett elméleti és gyakorlati vizsgát, amelynek
a 8. mellékletben meghatározott valamennyi elméleti és gyakorlati témakört le kell fednie.

91. §		
Lábról induló sárkányrepülő eszköz oktatói tevékenységet az a személy végezhet, aki
a)
rendelkezik legalább 150 óra repülési idővel lábról induló sárkányrepülő eszközön, amely tartalmaz legalább
egy 3 órás vagy annál hosszabb időtartamú repülést és legalább egy 50 kilométeres vagy annál hosszabb
távrepülést, és
b)
képzésben részesült a 8. melléklet 2. pontjában meghatározott témakörökből.
92. §

(1) Lábról induló sárkányrepülő eszköz tandempilóta tevékenységet az a személy végezhet, aki
a)
rendelkezik legalább 50 óra repülési idővel lábról induló sárkányrepülő eszközön, amely tartalmaz legalább
egy 20 kilométeres vagy annál hosszabb távrepülést, és
b)
képzésben részesült a 8. melléklet 3. pontjában meghatározott témakörökből.
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(2) Gazdasági célú tandemrepülés esetében a tandempilóta tevékenységet végző személynek az (1) bekezdésben
foglaltakon felül rendelkeznie kell további 100 óra repülési idővel, amely tartalmaz legalább 50 nem gazdasági célú
tandemrepülést.

38. A lábról induló sárkányrepülő eszköz oktatói és tandempilóta tevékenységhez kapcsolódó
jogosultságok
93. §

(1) A lábról induló sárkányrepülő eszköz oktatói tevékenység végzésére jogosító tanúsítvánnyal rendelkező személynek
joga van lábról induló sárkányrepülő eszközön olyan oktatás végrehajtására, amelyre képző szervezet által kiadott
oktatói megbízással rendelkezik.
(2) A lábról induló sárkányrepülő eszköz oktatói tevékenység végzésére jogosító tanúsítvánnyal rendelkező személy
jogosultságait akkor gyakorolhatja, ha teljesíti a 3. § (3) bekezdésében foglalt további követelményeket is.

94. §		
A lábról induló sárkányrepülő eszköz tandempilóta tevékenység végzésére jogosító tanúsítvánnyal rendelkező
személynek joga van lábról induló sárkányrepülő eszközön tandempilóta tevékenység végzésére, ha teljesíti a 3. §
(4) bekezdésében foglalt további követelményeket is.

X. FEJEZET
A SIKLÓERNYŐS OKTATÓI ÉS TANDEMPILÓTA TEVÉKENYSÉG
39. A siklóernyős oktató és tandempilóta képzése, vizsgáztatása és repülési tapasztalata
95. §

(1) A siklóernyős oktatói vagy tandempilóta tevékenységet végezni kívánó személynek részt kell vennie egy,
az e rendelet szerinti képző szervezet által szervezett, elméleti és gyakorlati képzést tartalmazó tanfolyamon.
A tanfolyamnak biztosítania kell, hogy a növendék megszerezze azokat a kompetenciákat és ismereteket, amelyek
alkalmassá teszik siklóernyőn oktatói vagy tandempilóta tevékenység végzésére. A tanfolyam tematikáját a képző
szervezet alakítja ki. A tematikának legalább a 9. mellékletben meghatározott témakörökre kell kiterjednie.
(2) A siklóernyős oktatói vagy tandempilóta tevékenységet végezni kívánó személynek teljesítenie kell az e rendelet
szerinti képző szervezet által szervezett elméleti és gyakorlati vizsgát, amelynek a 9. mellékletben meghatározott
valamennyi elméleti és gyakorlati témakört le kell fednie.

96. §		
Siklóernyős oktatói tevékenységet az a személy végezhet, aki
a)
rendelkezik legalább 200 óra repülési idővel siklóernyőn, amely tartalmaz legalább egy 50 kilométeres vagy
annál hosszabb távrepülést, és
b)
képzésben részesült a 9. melléklet 2. pontjában meghatározott témakörökből.
97. §

(1) Siklóernyős tandempilóta tevékenységet az a személy végezhet, aki
a)
rendelkezik legalább 50 óra repülési idővel siklóernyőn, amely tartalmaz legalább egy 20 kilométer-es vagy
annál hosszabb távrepülést, és
b)
képzésben részesült a 9. melléklet 3. pontjában meghatározott témakörökből.
(2) Gazdasági célú tandemrepülés esetében a tandempilóta tevékenységet végző személynek az (1) bekezdésben
foglaltakon felül rendelkeznie kell további 100 óra repült idővel, amely tartalmaz legalább 50 nem gazdasági célú
tandemrepülést.

40. A siklóernyős oktatói és tandempilóta tevékenységhez kapcsolódó jogosultságok
98. §

(1) A siklóernyős oktatói tevékenység végzésére jogosító tanúsítvánnyal rendelkező személynek joga van olyan
siklóernyős oktatás végrehajtására, amelyre képző szervezet által kiadott oktatói megbízással rendelkezik.
(2) A siklóernyős oktatói tevékenység végzésére jogosító tanúsítvánnyal rendelkező személy jogosultságait akkor
gyakorolhatja, ha teljesíti a 3. § (3) bekezdésében foglalt további követelményeket is.

99. §

(1) A siklóernyős tandempilóta tevékenység végzésére jogosító tanúsítvánnyal rendelkező személynek joga van
siklóernyős tandempilóta tevékenység végzésére olyan tandem siklóernyőn, amelyen a képzést elvégezte, és
az előírt tapasztalatot megszerezte.
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(2) A siklóernyős tandempilóta tevékenység végzésére jogosító tanúsítvánnyal rendelkező személy jogosultságait
akkor gyakorolhatja, ha teljesíti a 3. § (4) bekezdésében foglalt további követelményeket is.

XI. FEJEZET
AZ EJTŐERNYŐS OKTATÓI ÉS TANDEMUGRÓ TEVÉKENYSÉG
41. Az ejtőernyős oktató és tandemugró képzése, vizsgáztatása és ugrási tapasztalata
100. § (1) Az ejtőernyős oktatói vagy tandemugró tevékenységet végezni kívánó személynek részt kell vennie egy,
az e rendelet szerinti képző szervezet által szervezett, elméleti és gyakorlati képzést tartalmazó tanfolyamon.
A tanfolyamnak biztosítania kell, hogy a növendék megszerezze azokat a kompetenciákat és ismereteket, amelyek
alkalmassá teszik ejtőernyős oktatói vagy tandemugró tevékenység végzésére. A tanfolyam tematikáját a képző
szervezet alakítja ki. A tematikának legalább a 10. mellékletben meghatározott témakörökre kell kiterjednie.
(2) Az ejtőernyős oktatói vagy tandemugró tevékenységet végezni kívánó személynek teljesítenie kell az e rendelet
szerinti képző szervezet által szervezett elméleti és gyakorlati vizsgát, amelynek a 10. mellékletben meghatározott
valamennyi elméleti és gyakorlati témakört le kell fednie.
101. §		
Ejtőernyős oktatói tevékenységet az a személy végezhet, aki
a)
rendelkezik legalább 500 ejtőernyős ugrással, és
b)
képzésben részesült a 10. melléklet 2. pontjában meghatározott témakörökből.
102. §		
Ejtőernyős tandemugró tevékenységet az a személy végezhet, aki
a)
rendelkezik legalább 1000 légcellás ejtőernyős ugrással és 10 óra szabadeső idővel, és
b)
képzésben részesült a 10. melléklet 3. pontjában meghatározott témakörökből.

42. Az ejtőernyős oktatói és tandemugró tevékenységhez kapcsolódó jogosultságok
103. § (1) Az ejtőernyős oktatói tevékenység végzésére jogosító tanúsítvánnyal rendelkező személynek joga van olyan
ejtőernyős ugrás oktatás végrehajtására, amelyre képző szervezet által kiadott oktatói megbízással rendelkezik.
(2) Az ejtőernyős oktatói tevékenység végzésére jogosító tanúsítvánnyal rendelkező személy jogosultságait akkor
gyakorolhatja, ha teljesíti a 3. § (3) bekezdésében foglalt további követelményeket is.
104. § (1) Az ejtőernyős tandemugró tevékenység végzésére jogosító tanúsítvánnyal rendelkező személynek joga van
tandemugró tevékenység végzésére olyan ugrás típusban, amelyre vonatkozóan a képzést elvégezte és az előírt
tapasztalatot megszerezte.
(2) Az ejtőernyős tandemugró tevékenység végzésére jogosító tanúsítvánnyal rendelkező személy jogosultságait akkor
gyakorolhatja, ha teljesíti a 3. § (4) bekezdésében foglalt további követelményeket is.

NEGYEDIK RÉSZ
A KÉPZÉS ÉS A VIZSGÁZTATÁS
XII. FEJEZET
KÉPZŐ SZERVEZETEK, KÉPZÉSI ENGEDÉLY ÉS KÉPZÉS
43. Képző szervezetek
105. § (1) Az e rendelet alapján kiadható szakszolgálati engedélyhez, jogosításhoz vagy tanúsítványhoz kapcsolódó képzést
a 11. mellékletben meghatározott követelményeknek megfelelő képző szervezet végezhet.
(2) Az (1) bekezdésben foglaltakon túl a repülésüzemi tiszt szakszolgálati engedélyhez kapcsolódó képzést
a 12. mellékletben meghatározott követelményeknek megfelelő képző szervezet is végezhet.
(3) Vizsgáztatói tanúsítás megszerzésére irányuló egységesítési tanfolyamot a légiközlekedési hatóság szervezhet.
(4) Az (1) és (2) bekezdés szerinti képző szervezet számára, amennyiben az teljesíti e rendelet előírásait,
a légiközlekedési hatóság képzési engedélyt ad ki.
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106. §		
A 105. §-ban meghatározott képző szervezetek által használt repülésszimulációs oktatóeszközöket üzemeltető
szervezetre, a repülésszimulációs oktatóeszköz minősítésére, valamint az ilyen szervezet és eszköz felügyeletére
az 1178/2011/EU bizottsági rendelet előírásait kell alkalmazni.

44. A képzési engedély kiadása, felfüggesztése és visszavonása
107. § (1) A képző szervezet képzési engedélyét a légiközlekedési hatóság kérelemre adja ki. A kérelem a Ket.-ben foglaltakon
túl a következőket tartalmazza:
a)
a kérelmező telephelyét,
b)
a felelős vezető személy nevét.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kérelemhez csatolni kell az e rendelet követelményeinek teljesítését igazoló
dokumentumok másolatát, továbbá a 11. vagy a 12. mellékletben meghatározott kézikönyveket.
(3) A légiközlekedési hatóság az általa kiadott képzési engedélyekről nyilvántartást vezet, amelyet a honlapján
közzétesz. A nyilvántartás az engedélyben foglalt adatokat tartalmazza.
108. § (1) A képző szervezet biztosítja az e rendeletben meghatározott követelményeknek való folyamatos megfelelést,
amelyet a légiközlekedési hatóság folyamatos ellenőrzés során felügyel.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott folyamatos ellenőrzés keretében a légiközlekedési hatóság ellenőrzi
a tanfolyamok végrehajtását, valamint ellenőrző repülést végezhet növendékekkel.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott folyamatos ellenőrzés keretében a légiközlekedési hatóság négy éves
időszakokban teljes körűen ellenőrzi, hogy a képző szervezet megfelel-e e rendelet előírásainak. A négy éves
felülvizsgálati időszakon belül a légiközlekedési hatóság további felülvizsgálatot végezhet, ha a repülés biztonságát
veszélyeztető hiányosságokat tárt fel a képző szervezet működésében.
(4) A (2) bekezdésben meghatározott ellenőrzések, valamint a (3) bekezdésben meghatározott felülvizsgálati eljárás
során a képző szervezet a légiközlekedési hatóság rendelkezésére bocsátja a képzéssel kapcsolatos valamennyi
nyilvántartást, az engedélyeztetési dokumentumokat, a képzés során használt légijármű vagy repülőeszköz
dokumentációját, az előadások anyagait, a tanjegyzeteket, valamint az eligazítások dokumentumait és bármely más,
a képzésre vonatkozó dokumentumot.
(5) Ha a légiközlekedési hatóság a (2) bekezdésben meghatározott ellenőrzés vagy a (3) bekezdésben meghatározott
teljes körű ellenőrzés során az e rendeletben meghatározott követelményekhez képest eltérést tapasztal, határidő
megjelölésével felhívja a képző szervezetet az eltérés megszüntetése érdekében szükséges javító intézkedés
megtételére.
(6) Ha a képző szervezet a javító intézkedés megtételét elmulasztja, a légiközlekedési hatóság a képző szervezet
engedélyét visszavonja annak a tevékenységnek a tekintetében, amelyben az eltérést tapasztalta.
(7) Ha a képző szervezet által határidőben teljesített javító intézkedés nem biztosítja az e rendeletnek való
megfelelést, a légiközlekedési hatóság a képző szervezet engedélyét – a megfelelés helyreállításáig – felfüggeszti
annak a tevékenységnek a tekintetében, amelyben az eltérést tapasztalta, valamint újabb határidő kitűzésével
felszólítja a szervezetet a megfelelő javító intézkedés meghozatalára. Ha az újabb javító intézkedés sem biztosítja
az e rendeletnek való megfelelést, a légiközlekedési hatóság a (6) bekezdésben foglaltak szerint jár el.
(8) A képzési engedélyhez kapcsolódó jogosultságok a felfüggesztés időtartama alatt nem gyakorolhatók.

45. A képző szervezet működésében vagy eljárásaiban bekövetkező változások
109. § (1) A képzési engedély kiadásához szükséges feltételeket érintő változást – a (2) és a (3) bekezdésben meghatározott
esetek kivételével – a 11. mellékletben meghatározott képző szervezet az üzemeltetési kézikönyvében,
a 12. mellékletben meghatározott képző szervezet a kézikönyvében meghatározott eljárásnak megfelelően vezeti
be és a légiközlekedési hatóságnak – a kézikönyvei módosítással érintett cserelapjainak megküldésével – a változás
bevezetését követő öt munkanapon belül bejelenti. A légiközlekedési hatóság a bejelentést tudomásul veszi.
(2) A képzési engedély kiadásához szükséges feltételeket érintő változások közül
a)
új képzés felvétele,
b)
a képzési tematika módosítása,
c)
a vezető beosztású személyek megváltozása vagy
d)
a szervezet nevének vagy telephelyének megváltozása
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esetén a változást a képző szervezet akkor vezetheti be, ha a változást a légiközlekedési hatóság jóváhagyja.
A jóváhagyás iránti kérelemhez csatolni kell a szervezet nyilatkozatát és indokolását arról, hogy a tervezett változás
megvalósítása továbbra is biztosítja az e rendeletnek való megfelelést, a szervezet kézikönyveinek módosítással
érintett cserelapjait és az e rendeletnek való megfelelést igazoló dokumentumokat. A légiközlekedési hatóság
a változtatást akkor hagyja jóvá, ha az az e rendeletben foglalt követelményeknek megfelel.
(3) A képző szervezet a vezető beosztású személyekkel kapcsolatban bekövetkezett, előre nem ismerhető változást
az annak bekövetkezését követő öt munkanapon belül bejelenti a légiközlekedési hatóságnak és kéri a módosítás
jóváhagyását.
(4) A képzési engedélyt nem kell módosítani, ha a változások a képzési engedélyben foglalt adatok változtatását
nem teszik szükségessé. Ha a változások a képzési engedélyben foglalt adatok változtatását is szükségessé teszik,
a légiközlekedési hatóság a képzési engedélyt módosítja.

46. A képző szervezet jogosultságai
110. §		
A képző szervezet engedélyének megfelelően jogosult
a)
képzéseket szervezni és e képzések sikeres teljesítése után tanúsítványt kiadni,
b)
a képesítéseknek és a képzettségeknek a 140. § szerinti beszámítására,
c)
a 113. §-ban foglaltaknak megfelelően elméleti vizsga lefolytatására,
d)
lábról induló sárkányrepülő eszköz, siklóernyős és ejtőernyős oktató és tandempilóta vagy tandemugró
gyakorlati vizsga lefolytatására.

47. A képzésre vonatkozó követelmények
111. §		
Az egyes szakszolgálati engedélyekhez és jogosításokhoz kapcsolódó képzési követelményeket az 1–5. mellékletek,
a szakszolgálati engedély nélkül végezhető tevékenységekhez kapcsolódó képzés és vizsga követelményeket
a 8–10. mellékletek, a vizsgáztatói tanúsítás kiadásához szükséges előfeltételeket a 129. §, a vizsgáztatói megbízás
kiadásához szükséges előfeltételeket a 130–132. §-ok tartalmazzák.
112. § (1) Az elméleti képzés távoktatási módszerrel is végrehajtható. Ebben az esetben tantárgyanként legalább egy tantermi
konzultációs alkalmat kell biztosítani.
(2) A távoktatás megszervezésére a nem távoktatásban zajló képzésre vonatkozó szabályokat megfelelően alkalmazni
kell. A távoktatással kapcsolatos eljárásokat a képző szervezet kézikönyveiben meg kell határozni.

XIII. FEJEZET
VIZSGÁZTATÁS
48. A vizsgáztatás általános szabályai
113. § (1) Az ultralight repülőgép pilóta, az autogiro pilóta és a motoros sárkányrepülő eszköz vezető szakszolgálati
engedély, valamint az e rendelet szerinti vizsgáztatói tanúsítás megszerzéséhez szükséges elméleti vizsgáztatást
a légiközlekedési hatóság végzi.
(2) Az (1) bekezdésben nem említett, e rendelet szerint kiadható további szakszolgálati engedélyek, betétlapok,
jogosítások és tanúsítványok megszerzéséhez, meghosszabbításához vagy megújításához szükséges elméleti
vizsgáztatást a képzést végző képző szervezet végzi.
114. § (1) A jártassági vizsgáztatást, a készségellenőrzést és a kompetencia felmérést
a)
a légiközlekedési hatóság vizsgáztatói tanúsítással rendelkező repülési felügyelője,
b)
a légiközlekedési hatóság által kiadott vizsgáztatói tanúsítással rendelkező személy, vagy
c)
típusjogosítású légijárműnél új típus bevezetése esetén a légiközlekedési hatóság által kiadott vizsgáztatói
tanúsítással rendelkező, hasonló teljesítményű légijárműre oktatói jogosítással rendelkező személy végezheti.
(2) A lábról induló sárkányrepülő eszköz oktató és tandempilóta, a siklóernyős oktató és tandempilóta, az ejtőernyős
oktató és tandemugró gyakorlati vizsga esetén a gyakorlati vizsgáztatást a képző szervezet végzi.
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49. A vizsga lefolytatása
115. § (1) A légiközlekedési hatóság vagy vizsgáztatói tanúsítással rendelkező személy által végrehajtott vizsgát
a légiközlekedési hatóság által kiadott vizsgaszabályzat alapján kell lefolytatni. A légiközlekedési hatóság az általa
kiadott vizsgaszabályzatot honlapján közzéteszi.
(2) A képző szervezet által végrehajtott vizsgát a képző szervezet által a (3) bekezdésben meghatározottak szerint
kialakított vizsgaszabályzat alapján kell lefolytatni.
(3) A vizsgaszabályzatnak összhangban kell lennie az 1–6. és a 8–10. mellékletekkel és tartalmaznia kell a vizsga
lebonyolításának rendjét, a következők szerint:
a)
a vizsgán történő részvétel feltételei,
b)
a vizsga dokumentálásának rendje,
c)
a vizsgázó jogai és kötelességei,
d)
a vizsgáztató jogai és kötelességei,
e)
a vizsga lebonyolításának eljárása,
f)
a vizsga értékelésének szempontjai és az értékelő lap,
g)
a sikeres vizsgát igazoló tanúsítvány formátuma,
h)
a sikertelen vizsga feltételeinek meghatározása,
i)
sikertelen vizsga megismétlésére vonatkozó feltételek,
j)
a vizsga felfüggesztésére vonatkozó eljárás,
k)
a vizsga során tapasztalt visszaélések és szabálytalanságok esetén alkalmazandó intézkedések,
l)
elméleti vizsgáztatás esetén a vizsgáztatók képesítésére és megbízására vonatkozó szabályok és
m)
elméleti vizsgáztatás esetén a vizsgakérdés adatbázis kezelésére vonatkozó eljárások.
(4) Amennyiben a vizsgáztatást nem a légiközlekedési hatóság végzi, a légiközlekedési hatóság ellenőrizheti a vizsga
vizsgaszabályzatnak megfelelő lebonyolítását.
(5) Ha a légiközlekedési hatóság a vizsga során szabálytalanságot állapít meg, a vizsgát felfüggesztheti.
116. § (1) Képzéshez kötött elméleti vizsga esetében a növendék akkor bocsátható elméleti vizsgára, ha a képzés elméleti
részét sikeresen teljesítette.
(2) Amennyiben az elméleti vizsgát – a 113. §-ban foglaltak alapján – a légiközlekedési hatóság jogosult lefolytatni,
a képző szervezet a légiközlekedési hatóság felé nyilatkozik az elméleti képzés sikeres teljesítéséről. Ez a nyilatkozat
kiállításától számított 1 évig használható fel. A képző szervezet nyilatkozatát megújíthatja, ha meggyőződött arról,
hogy a képzést korábban teljesítő növendék az igazolt ismereteknek továbbra is birtokában van. Ha a növendék
nem rendelkezik a megfelelő ismeretekkel, a képző szervezet ismeretfrissítő oktatásban részesíti.
117. § (1) A szakszolgálati engedély, jogosítás vagy vizsgáztatói tanúsítás megszerzésére irányuló elméleti vizsga formája
írásbeli, négy válaszlehetőségből egy helyes választ tartalmazó feleletválasztásos teszt. A sikeres vizsgához
a kérdések legalább 75%-át helyesen kell megválaszolni. A vizsga értékelésekor a kérdéseket azonos pontszámmal
kell figyelembe venni.
(2) A vizsgázónak annyi időt kell biztosítani, hogy kérdésenként átlagosan 75 másodperc álljon rendelkezésére.
(3) Az elméleti vizsgán tanfolyami jegyzetek használata nem megengedett.
(4) Az elméleti vizsgáztatást végző képző szervezetnek vagy a légiközlekedési hatóságnak rendelkeznie kell az adott
témakört teljes mértékben lefedő vizsgakérdés adatbázissal. A képző szervezetnek vagy a légiközlekedési
hatóságnak gondoskodnia kell a vizsgakérdés adatbázis titkosságáról.
118. § (1) A lábról induló sárkányrepülő eszköz, a siklóernyős és az ejtőernyős oktató és tandempilóta vagy tandemugró
elméleti vizsga formája esszékérdéseket tartalmazó írásbeli és szóbeli vizsga. A sikeres vizsgához a vizsgán
megszerezhető pontszám 75%-át el kell érni. A vizsga értékelésekor a kérdéseket a lefedett tananyagnak megfelelő
pontszámmal kell figyelembe venni.
(2) Az elméleti vizsgán tanfolyami jegyzetek használata nem megengedett.
(3) Az elméleti vizsgáztatást végző képző szervezetnek rendelkeznie kell az adott témakört teljes mértékben lefedő
írásbeli és szóbeli tételsorral, amelyet a növendékek rendelkezésére bocsát.
119. § (1) A jártassági vagy gyakorlati vizsga megkezdésének feltétele az elméleti és a gyakorlati képzés, valamint az elméleti
vizsga sikeres teljesítése és a hatályos orvosi minősítés megléte.
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(2) Az (1) bekezdéstől eltérően a 88. § (2) bekezdésében említett gyakorlati vizsga és a készségellenőrzés esetében
a vizsga megkezdésének feltétele a hatályos orvosi minősítés megléte.
(3) Oktatói jogosítás vagy vizsgáztatói tanúsítás megszerzésére irányuló kompetencia felmérés megkezdésének
feltétele az előírt képzés sikeres teljesítése, a jogosítás vagy tanúsítás megszerzéséhez előírt hatályos szakszolgálati
engedély és jogosítás megléte, valamint a hatályos orvosi minősítés megléte.
(4) Oktatói jogosítás vagy vizsgáztatói tanúsítás meghosszabbításhoz szükséges kompetencia felmérés
megkezdésének feltétele a jogosítás vagy tanúsítás megszerzéséhez előírt hatályos szakszolgálati engedély és
jogosítás megléte, valamint a hatályos orvosi minősítés megléte.
(5) Oktatói jogosítás vagy vizsgáztatói tanúsítás megújításához szükséges kompetencia felmérés megkezdésének
feltétele az ismeretfrissítő oktatás sikeres teljesítése, a jogosítás vagy tanúsítás megszerzéséhez előírt hatályos
szakszolgálati engedély és jogosítás megléte, valamint a hatályos orvosi minősítés megléte.
120. § (1) A vizsgáztatói tanúsítással vagy a képző szervezet megbízásával rendelkező vizsgáztató jogosult annak eldöntésére,
hogy a vizsgázó megfelelő szinten elsajátította-e a végezni kívánt tevékenységhez szükséges ismereteket és
gyakorlatot.
(2) A vizsgáztatói tanúsítással vagy a képző szervezet megbízásával rendelkező gyakorlati vizsgáztató nem
vizsgáztathatja azt a vizsgázót, akinek maga tartotta a szakszolgálati engedélyhez, jogosításhoz vagy
tanúsítványhoz szükséges képzést, ha a vizsgázó a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény szerinti hozzátartozója,
vagy bármely egyéb olyan esetben, ha tőle nem várható el az elfogulatlan vizsgáztatás.

50. A vizsgáztatói tanúsítás kiadása
121. § (1) A vizsgáztatói tanúsítások megszerzésére vonatkozó követelményeket a 129. § tartalmazza.
(2) A vizsgáztatói tanúsítást a légiközlekedési hatóság írásban adja meg, ha a kérelmező teljesítette az e rendeletben
előírt követelményeket.
(3) A tanúsításban a légiközlekedési hatóság megjelöli a tanúsítás célját és a vizsgáztatási eljárás során ellátandó
feladatokat.
(4) Vizsgáztatói tanúsítást az a személy kaphat, aki ellen a légiközlekedési hatóság a tanúsítás kiadása,
meghosszabbítása vagy megújítása iránti kérelem benyújtását megelőző 3 év során nem alkalmazott az e rendelet
vagy a 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és annak végrehajtási rendeleteinek megsértése
miatt bármilyen gazdasági vagy adminisztratív szankciót, beleértve a légiközlekedési bírságot és bármilyen
engedély, jogosítás vagy tanúsítás felfüggesztését, korlátozását vagy visszavonását, továbbá nem állnak fenn vele
kapcsolatban az Lt. 53/A. §-ban meghatározott körülmények.
122. §		
Az e rendelet szerinti vizsgáztatói tanúsítás kérelmezőjének – a 129. §-ban meghatározottakon túl – egységesítési
tanfolyamon kell részt vennie. Az egységesítési tanfolyam elméleti és gyakorlati oktatásból áll, és legalább
a következőket kell tartalmaznia:
a)
a szakszolgálati engedélyek, jogosítások vagy tanúsítások megszerzéséhez szükséges két olyan jártassági
vizsga, készségellenőrzés, gyakorlati vizsga vagy kompetencia felmérés lefolytatása, amely tekintetében
a kérelmező a vizsgák és ellenőrzések lefolytatásához jogosultságot kíván szerezni,
b)
az e rendelet által a kérelmezett tanúsításnak megfelelő szakszolgálati engedély, jogosítás vagy
tanúsítás kiadására, meghosszabbítására és megújítására meghatározott követelményekről, a jártassági
vagy gyakorlati vizsga, a készségellenőrzés, valamint a kompetencia felmérés lefolytatásáról, ezek
dokumentálásáról és jelentéséről szóló képzés és
c)
tájékoztató a személyes adatok védelmével, a felelősséggel, a balesetbiztosítással és díjakkal kapcsolatos
adminisztratív eljárásokról és követelményekről.
123. § (1) Az egységesítési tanfolyam elméleti képzés részéből a kérelmezőnek elméleti vizsgát kell tennie. Az elméleti vizsga
sikeressége a gyakorlati képzésen való részvétel előfeltétele.
(2) A vizsgáztatói tanúsítás kérelmezőjének kompetencia felmérés keretében kell igazolnia, hogy rendelkezik
az egységesítési tanfolyam gyakorlati részén megszerezhető kompetenciákkal.
(3) A vizsgáztatói tanúsítás kérelmezője a kompetencia felmérés során jártassági vizsga, készségellenőrzés, gyakorlati
vizsga vagy kompetencia felmérés lefolytatása révén ad számot szakértelméről a kérelmezett vizsgáztatói
tanúsításnak megfelelő vizsgáztatói szerepkörben. A kompetencia felmérésnek tartalmaznia kell a repülés előtti
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és utáni eligazítás, a jártassági vizsga, a készségellenőrzés, a gyakorlati vizsga vagy a kompetencia felmérés
lefolytatását, valamint a vizsgáztatott személy értékelését.

51. A vizsgáztatói tanúsítás időbeli hatálya
124. § (1) A vizsgáztatói tanúsítás időbeli hatálya 3 év.
(2) Ha a vizsgáztatói tanúsítás időbeli hatályán belül
a)
a tanúsítás engedélyese évente legalább két jártassági vizsgát, készségellenőrzést, gyakorlati vizsgát vagy
kompetencia felmérést lefolytatott,
b)
a tanúsítás engedélyese az időbeli hatály utolsó évében részt vett a légiközlekedési hatóság által szervezett
ismeretfrissítő egységesítési tanfolyamon, és
c)
az időbeli hatály utolsó évében az a) ponttal összhangban lefolytatott jártassági vizsgák, készségellenőrzések
vagy gyakorlati vizsgák egyikét másik vizsgáztató felügyelte
a vizsgáztatói tanúsítást a légiközlekedési hatóság kérelemre 3 évre meghosszabbítja.
(3) A lejárt vizsgáztatói tanúsítást a légiközlekedési hatóság kérelemre megújítja, ha a kérelmező részt vett
a légiközlekedési hatóság által szervezett ismeretfrissítő egységesítési tanfolyamon, valamint sikeresen teljesítette
a 123. § szerinti kompetencia felmérést.
125. §		
Ha a vizsgáztatói tanúsítás meghosszabbításához e rendelet vizsga vagy kompetencia felmérés teljesítését írja
elő, az a kérelmező, aki vizsgáztatói tanúsítása lejárta előtt nem felel meg az előírt vizsgán vagy kompetencia
felmérésen, csak akkor gyakorolhatja a vizsgáztatói tanúsítása által biztosított jogosultságokat, ha a vizsgát vagy
kompetencia felmérést sikeresen teljesítette.

52. A vizsgáztatói tanúsítás felfüggesztése és visszavonása
126. § (1) A légiközlekedési hatóság a vizsgáztatói tanúsítást felfüggeszti, ha
a)
az engedélyes akadályozza a légiközlekedési hatóságnak a vizsgáztatói tevékenység ellenőrzésével
kapcsolatos eljárását, az ellenőrzés lehetővé tételéig,
b)
az engedélyes a vizsgáztatói tevékenység ellátása során
ba)
a Btk. szerinti vasúti, légi, vagy vízi közlekedés veszélyeztetése (Btk. 233. §), járművezetés ittas
állapotban (Btk. 236. §) vagy járművezetés bódult állapotban (Btk. 237. §) bűncselekmény
elkövetésének alapos gyanúja miatt büntetőeljárás hatálya alatt áll, annak jogerős befejezéséig,
bb)
a Szabs. tv. szerinti ittas vezetés (Szabs. tv. 217. §) vagy a légiközlekedési biztonságát és védelmét
szolgáló szabályok megszegése (Szabs. tv. 228. §) szabálysértés elkövetésének alapos gyanúja
esetén szabálysértési eljárás hatálya alá kerül annak lezárásáig, vagy
c)
az engedélyes a polgári légiközlekedési személyzet egészségügyi alkalmasságának feltételeiről, valamint
az egészségi alkalmasság megállapítását végző szervek kijelölésének és tevékenységének szabályairól szóló
miniszteri rendeletben meghatározottak szerint egészségileg alkalmatlan állapotban lát el szakszolgálati
tevékenységet, addig az időpontig, ameddig a repülőorvosi vizsgálat az egészségügyi alkalmasságot meg
nem állapítja.
(2) Az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott esetben – amennyiben a vizsgáztatói tanúsítás engedélyese több
kategóriában rendelkezik vizsgáztatói jogosultsággal és a megállapított eltérés nem jelenti a többi jogosultság
gyakorlásához szükséges feltételek nem teljesítését – a légiközlekedési hatóság felfüggesztheti csak azt
a vizsgáztatói jogosultságot is, amellyel összefüggésben a légiközlekedési szabályokat az engedélyes megszegte.
(3) Ha a légiközlekedési hatóság a vizsgáztatói tanúsítást az (1) bekezdés b) pontja alapján függeszti fel, a határozatban
rendelkeznie kell a vizsgáztatói tanúsítás visszaadásához szükséges, e rendelettel összhangban lévő képzési vagy
vizsgáztatási követelményekről is.
(4) A vizsgáztatói tanúsítás engedélyese a felfüggesztett tanúsításához kapcsolódó jogosultságokat a felfüggesztés
időtartama alatt nem gyakorolhatja.
127. § (1) A légiközlekedési hatóság a vizsgáztatói tanúsítást visszavonja, ha
a)
az engedélyes a kérelemben valótlan adatokat jelölt meg,
b)
a 126. § (1) bekezdés c) pontjában foglaltak közül bármelyik ismétlődően következik be,
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c)

az engedélyest a bíróság a 126. § (1) bekezdés b) pont ba) alpontjában felsorolt valamelyik bűncselekmény
elkövetése miatt jogerősen elítélte, vagy a bíróság az engedélyest a légi járművezetés gyakorlásától
jogerősen eltiltotta,
d)
a 126. § (1) bekezdés b) pont bb) alpontjában foglalt szabálysértések közül, engedélyes általi bármelyik
ismételt elkövetését a szabálysértési hatóság vagy a bíróság jogerősen megállapította.
(2) A vizsgáztatói tanúsítás visszavonását követően új vizsgáztatói tanúsítás kiadása során a kérelmezőnek ismételten
teljesítenie kell az e rendelet szerinti követelményeket és a visszavonás előtt szerzett ismeret és tapasztalat nem
számítható be az e rendeletben meghatározott ismereti és tapasztalati követelményekbe.
128. § (1) A 126. § (1) bekezdésében és a 127. § (1) bekezdésében meghatározott esetben a légiközlekedési hatóság
intézkedésként a vizsgáztatói tanúsítást azonnali hatállyal bevonja és a vizsgáztatói tanúsítást elveszi, amelyről
átvételi elismervényt állít ki. Az átvételi elismervénynek tartalmaznia kell az elvétel e rendeletben meghatározott
jogalapját.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott bevonás esetén a légiközlekedési hatóság a vizsgáztatói tanúsítás
felfüggesztéséről, visszavonásáról vagy visszaadásáról 5 napon belül dönt.
(3) Ha a vizsgáztatói tanúsítás felfüggesztése a 126. § (2) bekezdésében foglaltak szerint nem érinti a jogosult
valamennyi jogosultságát, a légiközlekedési hatóság a jogosult részére új, csak a felfüggesztéssel nem érintett
jogosultságok gyakorlását lehetővé tevő vizsgáztatói tanúsítást állít ki és ad vissza.

53. A vizsgáztatói tanúsításhoz és a vizsgáztatói megbízáshoz kapcsolódó jogosultságok és kiadásuk
előfeltételei
129. § (1) Ultralight repülőgép vizsgáztatói tanúsítás (a továbbiakban: FE(UL)) engedélyese jogosult az ULPL kiadásához
szükséges jártassági vizsgáztatást, az ultralight repülőgép vontató jogosításhoz és az NVFR jogosításhoz
szükséges jártassági vizsgáztatást és készségellenőrzést, továbbá a FI(UL), valamint a FE(UL) kiadásához szükséges
kompetencia felmérést végrehajtani feltéve, hogy
a)
rendelkezik hatályos ULPL-lel és FI(UL)–lel,
b)
rendelkezik a kérelmezett FE(UL)–nek megfelelő jogosítással és
c)
ultralight repülőgép pilótaként legalább 400 óra repülési időt teljesített, amely magában foglal legalább
200 órányi repülésoktatást.
(2) Autogiro vizsgáztatói tanúsítás [a továbbiakban: FE(AG)] engedélyese jogosult az AGPL kiadásához szükséges
jártassági vizsgáztatást, továbbá a FI(AG), valamint a FE(AG) kiadásához szükséges kompetencia felmérést
végrehajtani feltéve, hogy
a)
rendelkezik hatályos AGPL-lel és FI(AG)–vel, valamint
b)
autogiro pilótaként legalább 400 óra repülési időt teljesített, amely magában foglal legalább 200 órányi
repülésoktatást.
(3) Motoros sárkányrepülő eszköz vizsgáztatói tanúsítás engedélyese jogosult a motoros sárkányrepülő eszköz
szakszolgálati engedély kiadásához szükséges jártassági vizsgáztatást, továbbá a motoros sárkányrepülő
eszköz oktatói jogosítás, valamint a motoros sárkányrepülő eszköz vizsgáztatói tanúsítás kiadásához szükséges
kompetencia felmérést végrehajtani feltéve, hogy
a)
rendelkezik hatályos motoros sárkányrepülő eszköz szakszolgálati engedéllyel és motoros sárkányrepülő
eszköz oktatói jogosítással, valamint
b)
motoros sárkányrepülő eszköz pilótaként legalább 300 óra repülési időt teljesített, amely magában foglal
legalább 150 órányi repülésoktatást.
130. § (1) Lábról induló sárkányrepülő eszköz vizsgáztatói megbízással rendelkező személy jogosult a lábról induló
sárkányrepülő eszköz oktató vagy tandempilóta tevékenység végzésére jogosító tanúsítvány kiadásához szükséges
gyakorlati vizsgáztatást végrehajtani.
(2) A lábról induló sárkányrepülő eszköz vizsgáztatói megbízás megszerzéséhez rendelkezni kell
a)
hatályos lábról induló sárkányrepülő eszköz oktatói megbízással, valamint
b)
legalább 5 éves oktatói tapasztalattal gyakorlati oktatási tevékenység végzése során lábról induló
sárkányrepülő eszközön.
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131. § (1) Siklóernyős vizsgáztatói megbízással rendelkező személy jogosult a siklóernyős oktató vagy tandempilóta
tevékenység végzésére jogosító tanúsítvány kiadásához szükséges gyakorlati vizsgáztatást végrehajtani
a megbízásának megfelelő siklóernyőn.
(2) A siklóernyős vizsgáztatói megbízás megszerzéséhez rendelkezni kell
a)
a végezni kívánt vizsgáztatási tevékenységnek megfelelő, hatályos siklóernyős oktatói megbízással, valamint
b)
legalább 5 éves oktatói tapasztalattal gyakorlati oktatási tevékenység végzése során a végezni kívánt
vizsgáztatási tevékenységnek megfelelő siklóernyőn.
132. § (1) Ejtőernyős vizsgáztatói megbízással rendelkező személy jogosult az ejtőernyős oktató vagy tandemugró
tevékenység végzésére jogosító tanúsítvány kiadásához szükséges gyakorlati vizsgáztatást végrehajtani
a megbízásának megfelelő ugrás típusban.
(2) Az ejtőernyős vizsgáztatói megbízás megszerzéséhez rendelkezni kell
a)
a végezni kívánt vizsgáztatási tevékenységnek megfelelő, hatályos ejtőernyős oktatói megbízással, valamint
b)
legalább 5 éves oktatói tapasztalattal gyakorlati oktatási tevékenység végzése során a végezni kívánt
vizsgáztatási tevékenységnek megfelelő ugrástípusban.

XIV. FEJEZET
A KÉPZÉS ÉS A VIZSGA IGAZOLÁSA
133. § (1) A légiközlekedési hatóság az általa lefolytatott sikeres elméleti vizsgáról tanúsítványt állít ki, amely legalább
a következőket tartalmazza:
a)
a kiállító hatóság neve, címe,
b)
a vizsgázó neve, születési helye és ideje,
c)
a teljesített vizsga megnevezése,
d)
a vizsga időpontja,
e)
a tanúsítvány kiállításának időpontja,
f)
a hatóság nevében kiállításra jogosult személy neve és aláírása és
g)
a tanúsítvány azonosítószáma.
(2) A légiközlekedési hatóság által kiállított tanúsítvány a vizsga dátumától számított 2 évig hatályos.
134. § (1) A vizsgáztatói tanúsítással rendelkező személy az általa lefolytatott jártassági vizsgáról, készségellenőrzésről vagy
kompetencia felmérésről jegyzőkönyvet állít ki.
(2) A sikeres jártassági vizsgáról, készségellenőrzésről vagy kompetencia felmérésről szóló jegyzőkönyv a vizsga
dátumától számított fél éven belül fogadható el szakszolgálati engedély vagy jogosítás kiadása, meghosszabbítása
vagy megújítása során.
135. §		
A képző szervezet az általa lefolytatott képzésekről és vizsgákról tanúsítványt állít ki, amelynek formátumát
a kézikönyveiben határozza meg. A tanúsítvány legalább a következőket tartalmazza:
a)
a kiállító szervezet neve, címe, képzési engedélyének száma,
b)
a növendék neve, születési helye és ideje,
c)
az elvégzett képzés megnevezése,
d)
a képzés megkezdésének és befejezésének időpontja,
e)
a sikeres elméleti vizsga időpontja, amennyiben a képző szervezet folytatta le az elméleti vizsgáztatást,
f)
a sikeres gyakorlati vizsga időpontja, amennyiben a képző szervezet folytatta le a gyakorlati vizsgáztatást,
g)
a tanúsítvány kiállításának időpontja,
h)
a képző szervezet nevében kiállításra jogosult személy neve és aláírása és
i)
a tanúsítvány azonosítószáma.

XV. FEJEZET
EGYEDI ESETEKRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK
136. § (1) A 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. Mellékletében meghatározott azon légijárművek
esetében, amelyekre adottságaiknál fogva az adott légijármű-kategóriára vonatkozó, e rendeletben meghatározott
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képzési vagy vizsgáztatási feltételek nem alkalmazhatóak, a légiközlekedési hatóság egyedi képzési és vizsga
követelményeket hagyhat jóvá.
(2) A légiközlekedési hatóság olyan egyedi képzési és vizsgakövetelményeket hagy jóvá, amelyek elméleti és gyakorlati
képzést és vizsgát tartalmaznak a következő témakörökben:
a)
az adott légijárműhöz kapcsolódó természettudományi és repülési ismeretek,
b)
az adott légijármű üzemeltetésére és működtetésére vonatkozó ismeretek,
c)
az adott légijárművel felmerülő vészhelyzetek felismerésével és kezelésével kapcsolatos ismeretek, valamint
d)
elsősegélynyújtási ismeretek.
(3) Az egyedi képzési és vizsgakövetelményeknek tartalmaznia kell a képzés megkezdéséhez szükséges előfeltételeket
és a sikeres vizsga után megszerezhető jogosultságokat is.

XVI. FEJEZET
A BESZÁMÍTÁS ÉS AZ ELFOGADÁS SZABÁLYAI
54. A katonai tapasztalat, képzés és szakszolgálati engedély beszámítása
137. §		
Az állami célú légiközlekedés szakszemélyzetének képzéséről szóló miniszteri rendelet alapján kiadott
repülőgép-vezető, helikoptervezető, fedélzeti mérnök, fedélzeti navigátor szakszolgálati engedéllyel rendelkező
személy katonai szolgálat során szerzett szakszolgálati engedélyét, képzéseit és repülési idejét a légiközlekedési
hatóság az általa kialakított és honlapján közzétett beszámítási jegyzőkönyv szerint beszámítja az e rendelet szerinti
szakszolgálati engedély és jogosítás kiadásához.

55. Más államok által kiadott szakszolgálati engedélyek egyenértékűsége
138. § (1) A Chicagói Egyezmény Szerződő Állama által a Chicagói Egyezménynek a nemzetközi polgári repülésről
Chicagóban, az 1944. évi december hó 7. napján aláírt Egyezmény Függelékeinek kihirdetéséről szóló 2007. évi
XLVI. törvénnyel kihirdetett 1. Függelékének (a továbbiakban: 1. Annex) megfelelően kiadott fedélzeti mérnök,
fedélzeti navigátor és repülésüzemi tiszt szakszolgálati engedélyt a légiközlekedési hatóság az általa kiadott
szakszolgálati engedélyekkel egyenértékűnek fogadja el.
(2) A más állam által jóváhagyott képzés keretében megszerezett ultralight repülőgép pilóta, autogiro pilóta, továbbá
a motoros sárkányrepülő eszköz vezetésére jogosító képesítést a légiközlekedési hatóság – a más államok
légiközlekedési hatóságaival kötött megállapodásaival összhangban – az e rendeletben foglalt feltételek teljesítése
esetén, e rendelet szerinti szakszolgálati engedély kiadása nélkül, az e rendelet szerint kiadott szakszolgálati
engedéllyel egyenértékűnek fogadja el.
(3) A 9. § (2) bekezdésében meghatározott betétlapra bejegyezhető jogosítások esetén a más állam által
az 1. Annexnek megfelelően kiadott hatályos, azonos jogosultságot biztosító jogosítás alapján a légiközlekedési
hatóság e rendelet szerinti jogosítást jegyez be a betétlapra.

56. Más állam által jóváhagyott képzések egyenértékűsége
139. § (1) A más állam által jóváhagyott képzést a légiközlekedési hatóság e rendelet szerinti képzéssel egyenértékűnek
fogadja el szakszolgálati engedély vagy a betétlap kiadásához, ha a képzés megfelel az 1. Annex előírásainak.
(2) Ha a más állam által jóváhagyott képzés nem felel meg az 1. Annex előírásainak vagy nem az 1. Annex szerinti
szakszolgálati engedély kiadására irányul, a légiközlekedési hatóság kérelemre – a (4) bekezdésben foglaltak szerint –
részleges vagy teljes felmentést adhat az e rendeletben meghatározott szakszolgálati engedély vagy betétlap
kiadásának feltételét képező követelmények alól.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott kérelmet a légiközlekedési hatósághoz írásban kell benyújtani, és a kérelemhez
annak tárgya szerint csatolni kell a más állam által jóváhagyott képzés elvégzését igazoló dokumentum másolatát és
a képző szervezet nyilatkozatát a képzés tematikájáról és vizsgarendszeréről.
(4) Ha a kérelmező képzése egyenértékű az e rendeletben foglalt azonos tevékenységre jogosító képzéssel,
a légiközlekedési hatóság teljes felmentést ad. Ha a légiközlekedési hatóság a (3) bekezdés szerint igazolt képzés
tematikájának és vizsgarendszerének az e rendeletben foglalt követelményekkel történt összehasonlítása során
eltérést állapít meg, akkor az e rendeletnek való teljes megfelelést biztosító kiegészítő képzés vagy vizsga előírása
mellett részleges felmentést ad.
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(5) A légiközlekedési hatóság a megadott felmentésekről nyilvántartást vezet.
(6) A légiközlekedési hatóság által megadott felmentés alapján e rendelet szerinti szakszolgálati engedély vagy
betétlap legfeljebb a felmentés megadásától számított 1 éven belül adható ki.

57. A szakszolgálati engedély nélkül végezhető tevékenységekhez kapcsolódó beszámítási és
elfogadási szabályok
140. § (1) A szakszolgálati engedély nélkül végezhető tevékenységek esetében a képző szervezet az e rendeletben
meghatározott követelményekkel egyenértékű képesítést vagy képzést saját képzése során beszámíthat.
A beszámítás keretében az elméleti és a gyakorlati képzés időtartama csökkenthető vagy teljesen elhagyható,
a beszámítás azonban nem terjedhet ki a gyakorlati vizsgára vonatkozó követelmények teljesítésére.
(2) A beszámításra vonatkozó eljárást a képző szervezetnek a képzési kézikönyvében kell rögzítenie.

ÖTÖDIK RÉSZ
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
141. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő 90. napon lép hatályba.
142. § (1) Az e rendelet hatálya alá tartozó, de az e rendelet hatálybalépése előtt a légiközlekedési szakszemélyzet
szakszolgálati engedélyeiről szóló 5/2001. (II. 6.) KöViM rendelet alapján kiadott szakszolgálati engedélyek,
jogosítások és felhatalmazások lejáratukig hatályosak, és meghosszabbításuk iránti kérelemre a légiközlekedési
hatóság e rendelet szerinti szakszolgálati engedélyt vagy tanúsítást ad ki. A meglévő, de lejárt szakszolgálati
engedélyek vagy tanúsítások nem hosszabbíthatóak meg, de e rendelet előírásai alapján megújíthatóak.
(2) Az (1) bekezdéstől eltérően a légiközlekedési szakszemélyzet szakszolgálati engedélyeiről szóló 5/2001. (II. 6.)
KöViM rendelet alapján kiadott, a rendelet hatálybalépésekor hatályos ejtőernyős oktató szakszolgálati engedéllyel
rendelkező személyt – jogosultságának megszerzése tekintetében – úgy kell tekinteni, mint aki teljesítette
az e rendelet ejtőernyős oktatóra vonatkozó követelményeit.
(3) Az e rendelet hatálya alá tartozó, de az e rendelet hatálybalépése előtt a hajózó személyzet képzéséről és
szakszolgálati engedélyéről szóló 32/2009. (VI. 30.) KHEM rendelet alapján kiadott szakszolgálati engedélyek,
jogosítások és felhatalmazások lejáratukig hatályosak, meghosszabbításuk iránti kérelemre a légiközlekedési
hatóság e rendelet szerinti szakszolgálati engedélyt, betétlapot vagy tanúsítást ad ki. Megújítás során e rendelet
követelményeit kell teljesíteni.
(4) Az e rendelet hatálybalépése előtt a hajózó személyzet képzéséről és szakszolgálati engedélyéről szóló 32/2009.
(VI. 30.) KHEM rendelet alapján kiadott terepvontató jogosítások e rendelet hatálybalépését követő 90. napon
megszűnnek.
143. § (1) Azon személyek, akik e rendelet hatálybalépése előtt olyan jogosultságokat gyakoroltak, amelyek gyakorlásához
e rendelet értelmében szakszolgálati engedély, abba bejegyzett jogosítás, vagy nyelvismereti kiterjesztés szükséges,
jogosultságaikat e rendelet hatálybalépését követően további 3 évig gyakorolhatják e rendelet szerint kiadott
szakszolgálati engedély, jogosítás, vagy nyelvismereti kiterjesztés nélkül.
(2) Az (1) bekezdésben említett személyeknek e rendelet hatálybalépését követő 3 éven belül teljesíteniük kell az adott
jogosultság gyakorlásához e rendeletben előírt jártassági vagy gyakorlati vizsgára és a nyelvismeretre vonatkozó
követelményeket.
(3) A jártassági vagy gyakorlati vizsga során a vizsgáztatónak meg kell győződnie arról is, hogy a vizsgázó rendelkezik
az adott szakszolgálati engedélyhez vagy jogosításhoz kapcsolódó, e rendeletben előírt elméleti ismeretekkel.
(4) Oktatók és vizsgáztatók esetében az (1)–(2) bekezdésben foglaltakon túl e rendelet hatálybalépését követő 3 éven
belül teljesíteni kell az e rendeletben előírt kompetencia felmérést vagy gyakorlati vizsgát is.
(5) A sikeresen teljesített vizsgák és kompetencia felmérések alapján a légiközlekedési hatóság kérelemre kiadja
az e rendelet szerinti szakszolgálati engedélyt, amelybe bejegyzi a megfelelő jogosításokat.
144. § (1) Az e rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő, valamint a (2) bekezdésben foglaltak teljesüléséig befejezett,
szakszolgálati engedély, jogosítás vagy tanúsítás megszerzésére, meghosszabbítására vagy megújítására irányuló
képzéseket a légiközlekedési hatóság az általa kialakított és honlapján közzétett beszámítási jegyzőkönyv szerint
beszámítja az e rendelet szerinti szakszolgálati engedély, jogosítás vagy tanúsítás kiadásához.
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(2) Az e rendelet hatálya alá tartozó, az e rendelet hatálybalépésekor a légiközlekedési hatóság által kiadott hatályos
képzési engedéllyel rendelkező képző szervezetnek e rendelet hatálybalépését követő 18 hónapon belül meg kell
felelnie e rendelet előírásainak. Ennek érdekében a megfelelően módosított kézikönyveket legkésőbb az e rendelet
hatálybalépését követő 1 évig be kell nyújtani a légiközlekedési hatóságnak.
145. §		
A repülőeszközökkel kapcsolatos tevékenységek végrehajtásának szabályait tartalmazó miniszteri rendelet
hatálybalépéséig ejtőernyős ugrásvezetői tevékenységet ejtőernyős oktató végezhet.
146. § (1) A légiközlekedési hatóság elvégzi az 1178/2011/EU bizottsági rendelet 4. cikk (2)–(6) bekezdésében, 6. cikkében és
7. cikkében meghatározott konvertálási feladatokat.
(2) A légiközlekedési hatóság elvégzi a harmadik országok által kibocsátott engedélyek elfogadására az 1178/2011/EU
bizottsági rendelet 8. cikkében meghatározott feladatokat.
(3) A légiközlekedési hatóság elvégzi a megkezdett képzések beszámításával kapcsolatban az 1178/2011/EU bizottsági
rendelet 9. cikkében, valamint a katonai szolgálat során szerzett pilóta-szakszolgálati engedély beszámításával
kapcsolatban az 1178/2011/EU bizottsági rendelet 10. cikkében meghatározott feladatokat.
(4) A légiközlekedési hatóság elvégzi az engedélyek és tanúsítványok az 1178/2011/EU bizottsági rendelet 4. cikk
(1) bekezdésében, 10a. cikk (4) bekezdésében, 10b. cikk (3) bekezdésében és 11a. cikk (3) bekezdésében
meghatározott cseréjét.
147. § (1) Ez a rendelet a következő európai uniós jogi aktusok végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg:
a)
a polgári légi közlekedéshez kapcsolódó műszaki követelményeknek és igazgatási eljárásoknak a 216/2008/EK
európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében történő rögzítéséről szóló, 2011. november 3-i 1178/2011/EU
bizottsági rendelet,
b)
a polgári légi közlekedéshez kapcsolódó műszaki követelményeknek és igazgatási eljárásoknak a 216/2008/EK
európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében történő rögzítéséről szóló, 1178/2011/EU rendelet módosításáról
szóló, 2012. március 30-i 290/2012/EU bizottsági rendelet,
c)
az 1178/2011/EU rendeletnek a polgári légi közlekedésben részt vevő légi személyzetre vonatkozó műszaki
követelmények és igazgatási eljárások tekintetében történő módosításáról szóló, 2015. március 17-i
2015/445/EU bizottsági rendelet.
(2) A XII. Fejezet és – az ultralight repülőgép pilóta, az autogiro pilóta, a motoros sárkányrepülő eszköz vezető
szakszolgálati engedély, valamint az e rendelet szerinti vizsgáztatói tanúsítás megszerzéséhez szükséges
elméleti vizsgáztatás kivételével – a XIII. Fejezet elméleti vizsgáztatásra vonatkozó rendelkezései a belső piaci
szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való
megfelelést szolgálja.
(3) A rendelet tervezet 105. §-ának és 113. § (2) bekezdésének a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK európai
parlamenti és tanácsi irányelv 15. cikk (7) bekezdése szerinti előzetes bejelentése megtörtént.
148. §		
Hatályát veszti
a)
a légiközlekedési szakszemélyzet szakszolgálati engedélyeiről szóló 5/2001. (II. 6.) KöViM rendelet és
b)
a hajózó személyzet képzéséről és szakszolgálati engedélyéről szóló 32/2009. (VI. 30.) KHEM rendelet.
		

Dr. Seszták Miklós s. k.,

		

nemzeti fejlesztési miniszter
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1. melléklet az 53/2016. (XII. 16.) NFM rendelethez
Ultralight repülőgép pilóta szakszolgálati engedély és az ahhoz kapcsolódó jogosítások
megszerezésére irányuló képzések és vizsgák tematikáinak, valamint a kompetencia
felmérések témakörei
Szakszolgálati
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pilóta
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1. Ultralight repülőgép pilóta szakszolgálati engedély megszerzésére irányuló elméleti és
gyakorlati képzés tematikájának témakörei és a jártassági vizsga témakörei
1.1. Elméleti képzés
Az ULPL megszerzésére irányuló elméleti képzés tematikájának legalább a következő témakörökre
kell kiterjednie:
a) általános tantárgyak:
aa) légi jog,
ab) emberi teljesítőképesség,
ac) meteorológia és
ad) kommunikáció;
b) kategória specifikus tantárgyak:
ba) repüléselmélet,
bb) üzemeltetési eljárások,
bc) repülési teljesítmény és tervezés,
bd) légijármű általános ismeretek és
be) navigáció.
1.2. Gyakorlati képzés
1.2.1. Az ULPL megszerzésére irányuló gyakorlati képzés tematikájának legalább a következőkre
kell kiterjednie:
a) repülés előtti előkészítés, beleértve a tömeg és súlypontszámítást, a légijármű szemrevételezéssel
történő átvizsgálását és a légijármű kiszolgálását,
b) a repülőtéri és forgalmi műveletek, összeütközést elkerülő eljárások és biztonsági eljárások,
c) a látás utáni repülés normál körülmények közötti eljárásai,
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d) kritikusan alacsony sebességgel történő repülés, kezdeti és teljes átesés felismerése és az abból
való kivétel technikája,
e) kritikusan magas sebességgel történő repülés, dugóhúzóhoz vezető repülési állapot felismerése és
az abból való kivétel technikája,
f) oldalszél nélkül és oldalszéllel való fel- és leszállás,
g) felszállás maximális teljesítménnyel (rövid pálya és akadály elkerülése), rövid pályás leszállás,
h) útvonalrepülés látás utáni repülés szabályai szerint helyszámító eljárással,
i) vészhelyzeti eljárások, beleértve a szimulált légijármű berendezés meghibásodásokat,
j) ellenőrzött légtérrel rendelkező repülőtérről vagy oda történő üzemelés szabályai, megfelelés a
légiforgalmi irányító szolgálat eljárásainak és a kommunikációs eljárásoknak.
1.2.2. A növendéknek legalább 30 óra repülési időt kell teljesítenie ultralight repülőgépen, amelyből
legalább 15 órának kétkormányos oktatásnak kell lennie.
1.2.3. A 30 óra repülési időből 5 óra teljesítése történhet repülésszimulációs oktatóeszközön.
1.2.4. A növendéknek – jogosított repülésoktató felügyelete alatt – ultralight repülőgépen legalább 6
óra egyedülrepülési időt kell teljesítenie, beleértve 3 óra útvonal-repülési időt egyedülrepüléssel. Az
útvonalrepülések során legalább egy olyan útvonalrepülést is teljesíteni kell, amelynek hossza
legalább 150 km, és amelynek során egy teljes megállásos leszállást kell végrehajtani az indulási
repülőtértől eltérő repülőtéren.
1.3. Jártassági vizsga
1.3.1. A jártassági vizsga lefolytatása során figyelembeveendő témakörök:
1. RÉSZ
REPÜLÉS ELŐTTI MŰVELETEK ÉS INDULÁSI ELJÁRÁSOK
a
b
c
d
e
f
g
h

a
b
c

d
e

Repülés előtti dokumentációs és időjárási adatok összeállítása
Tömeg-, súly- és teljesítmény-számítások
Légijármű-ellenőrzés és kiszolgálás
Motor indítása és indítás utáni eljárások
Gurulás és repülőtéri eljárások, felszállás előtti ellenőrzés
Felszállás és a felszállás utáni ellenőrzés
Repülőtér-indulási eljárások
ATC összeköttetés betartása, rádiózás
2. RÉSZ
ÁLTALÁNOS REPÜLÉSI TEVÉKENYSÉG
ATC összeköttetés - betartása, rádiózás
Iránytartás és vízszintes repülés, sebességmódosítással
Emelkedés:
i. Legjobb emelkedés mértéke
ii. Emelkedő fordulók
iii. Vízszintes repülés (átmenet a vízszintes repülésbe)
Közepes (30°-os) fordulók
Túldöntött (45°-os) fordulók, zuhanó-spirál felismerése, és az abból való kivétel
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f
g

h

a
b
c
d
e
f

a
b
c
d
e
f
g
h
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Repülés kritikusan kis sebességgel, fékszárnnyal és fékszárny nélkül
Átesések:
i. Tiszta átesés és teljesítménnyel való felvétel
ii. Közelítés az áteséshez, 20°-os bedöntésű süllyedő fordulóban
iii. Átesés lebegtetési helyzetben
Süllyedés:
i. Teljesítménnyel és teljesítmény nélkül
ii. Süllyedő fordulók (túldöntött sikló fordulók)
iii. Felvétel süllyedésből (átmenet a vízszintes repülésbe)
3. RÉSZ
ÚTVONAL-ELJÁRÁSOK
Repülési terv, helyszámító eljárás és térképolvasás
Magasság-, irány- és sebességtartás,
A tervezett repülési idő (ETA) újraellenőrzése, a fedélzeti napló vezetése
Útvonal-változtatás kitérő repülőtér felé (tervezés és végrehajtás)
Rádió navigációs és GPS eszközök használatának ismerete (ha van)
Repülés végrehajtás (ellenőrzések, üzemanyag-rendszer és porlasztó-jegesedés, stb.) ATC összeköttetés
betartása, rádiózás
4. RÉSZ
MEGKÖZELÍTÉSI ÉS LESZÁLLÁSI ELJÁRÁSOK
Repülőtéri megközelítési eljárások
Pontos leszállás (rövidpályás leszállás) oldalszeles leszállás, ha a megfelelő feltételek adottak
Fékszárny nélküli leszállás
Pálya megközelítése levett teljesítménnyel
Földet érés és továbbrepülés
Átstartolás alacsony magasságból
ATC kapcsolattartás, R/T eljárások
Repülés utáni teendők

5. RÉSZ
RENDELLENESSÉGI ÉS VÉSZHELYZETI ELJÁRÁSOK
Ez a rész az 1-4 részekkel kombinálható
a
Felszállás utáni szimulált motorhiba
b
Szimulált kényszerleszállás
c
Motorleállítás és újraindítás
d
Motorleállítás körültekintő leszállással
e
Dugóhúzóhoz vezető repülési állapot felismerése és megszüntetése.
f
Szóbeli kérdések

1.3.2. A sikeres vizsga feltételei
1.3.2.1. A jártassági vizsgát az ultralight repülőgépre jellemző repülési fázisoknak megfelelő
szakaszokra kell tagolni.
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1.3.2.2. Egy szakasz bármely elemének sikertelensége az adott szakasz egészének sikertelenségét
jelenti. Egyetlen szakasz sikertelensége esetén a növendéknek csak az adott szakaszból kell
ismételten vizsgáznia. Egynél több szakasz sikertelensége esetén a teljes vizsgát meg kell ismételni.
1.3.2.3. Az 1.3.2.2. pont szerint megismételt vizsga bármely szakaszának sikertelensége esetén,
beleértve azokat a szakaszokat is, amelyeket a növendék az előző vizsgán egyszer már sikerrel
teljesített, újból meg kell ismételni a teljes vizsgát.
1.3.2.4. Két sikertelen vizsgakísérlet további gyakorlati képzést von maga után.
1.4. Jóváírás
1.4.1. Ha a növendék repülőgép vezetésére jogosító hatályos könnyű légijárműre érvényes pilóta
szakszolgálati engedéllyel (LAPL(A)), magánpilóta szakszolgálati engedéllyel (PPL(A)),
kereskedelmi pilóta szakszolgálati engedéllyel (CPL(A)) vagy légitársasági pilóta szakszolgálati
engedéllyel (ATPL(A)) és hatályos osztály- vagy típusjogosítással rendelkezik, a meglévő engedély
teljes mértékben beszámítható az ULPL megszerzésére irányuló elméleti képzésbe és az elméleti
vizsgába.
1.4.2. Ha a növendék repülőgép vezetésére jogosító hatályos könnyű légijárműre érvényes pilóta
szakszolgálati engedéllyel (LAPL(A)), magánpilóta szakszolgálati engedéllyel (PPL(A)),
kereskedelmi pilóta szakszolgálati engedéllyel (CPL(A)) vagy légitársasági pilóta szakszolgálati
engedéllyel (ATPL(A)) és hatályos osztály- vagy típusjogosítással rendelkezik, az ULPL
megszerzésére irányuló gyakorlati képzés 6 órára csökkenthető, amelynek kétkormányos képzésnek
kell lennie. A kétkormányos képzés tematikáját a képző szervezet alakítja ki. A tematikának a
normál repülések és a vészhelyzetek gyakorlását kell tartalmaznia.
1.4.3. Ha a növendék többpilótás szakszolgálati engedéllyel (MPL(A)) és hatályos osztály- vagy
típusjogosítással rendelkezik, a meglévő engedély teljes mértékben beszámítható az ULPL
megszerzésére irányuló elméleti képzésbe és az elméleti vizsgába.
1.4.4. Ha a növendék többpilótás szakszolgálati engedéllyel (MPL(A)) és hatályos osztály- vagy
típusjogosítással rendelkezik, az ULPL megszerzésére irányuló gyakorlati képzés 15 órára
csökkenthető, amelynek kétkormányos képzésnek kell lennie. A kétkormányos képzés tematikáját a
képző szervezet alakítja ki. A tematikának a normál repülések és a vészhelyzetek gyakorlását kell
tartalmaznia.
1.4.5. Ha a növendék helyből felszálló repülőgép, vitorlázó repülőgép (SPL vagy LAPL(S)) vagy
autogiro vezetésére jogosító hatályos szakszolgálati engedéllyel vagy jogosítással rendelkezik, a
meglévő engedélyhez vagy jogosításhoz kapcsolódó elméleti képzés általános tantárgyai teljes
mértékben beszámíthatóak az ULPL megszerzésére irányuló elméleti képzésbe és az elméleti
vizsgába. A kategória specifikus tantárgyakat nem lehet beszámítani az elméleti képzésbe és az
elméleti vizsgába.
1.4.6. Ha a növendék helyből felszálló repülőgép, vitorlázó repülőgép (SPL vagy LAPL(S)) vagy
autogiro vezetésére jogosító hatályos szakszolgálati engedéllyel vagy jogosítással rendelkezik, az
ULPL megszerzésére irányuló gyakorlati képzés óraszámai 30%-kal csökkenthetőek. A csökkentés
mértékét egyenletesen kell elosztani az egyes feladatok között.
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1.4.7. Ha a növendék helikopter vezetésére jogosító hatályos könnyű légijárműre érvényes pilóta
szakszolgálati engedéllyel (LAPL(H)), magánpilóta szakszolgálati engedéllyel (PPL(H)),
kereskedelmi pilóta szakszolgálati engedéllyel (CPL(H)), légitársasági pilóta szakszolgálati
engedéllyel (ATPL(H)) és hatályos típusjogosítással vagy motoros sárkányrepülő eszköz
szakszolgálati engedéllyel rendelkezik, a meglévő engedélyhez kapcsolódó elméleti képzés
általános tantárgyai teljes mértékben beszámíthatóak az ULPL megszerzésére irányuló elméleti
képzésbe és az elméleti vizsgába. A kategória specifikus tantárgyakat nem lehet beszámítani az
elméleti képzésbe és az elméleti vizsgába.
1.4.8. Ha a növendék helikopter vezetésére jogosító hatályos könnyű légijárműre érvényes pilóta
szakszolgálati engedéllyel (LAPL(H)), magánpilóta szakszolgálati engedéllyel (PPL(H)),
kereskedelmi pilóta szakszolgálati engedéllyel (CPL(H)), légitársasági pilóta szakszolgálati
engedéllyel (ATPL(H)) és hatályos típusjogosítással vagy motoros sárkányrepülő eszköz
szakszolgálati engedéllyel rendelkezik, az ULPL megszerzésére irányuló gyakorlati képzés
óraszámai 20%-kal csökkenthetőek. A csökkentés mértékét egyenletesen kell elosztani az egyes
feladatok között.
1.4.9. Ha a növendék ballon vezetésére jogosító hatályos szakszolgálati engedéllyel (BPL vagy
LAPL (B)) vagy léghajó vezetésére jogosító hatályos könnyű légijárműre érvényes pilóta
szakszolgálati engedéllyel (LAPL(As)), magánpilóta szakszolgálati engedéllyel (PPL(As)),
kereskedelmi pilóta szakszolgálati engedéllyel (CPL(As)) vagy légitársasági pilóta szakszolgálati
engedéllyel (ATPL(As)) rendelkezik, a meglévő engedélyhez kapcsolódó elméleti képzés általános
tantárgyai teljes mértékben beszámíthatóak az ULPL megszerzésére irányuló elméleti képzésbe és
az elméleti vizsgába. A kategória specifikus tantárgyakat nem lehet beszámítani az elméleti
képzésbe és az elméleti vizsgába.
1.4.10. Ha a növendék ballon vezetésére jogosító hatályos szakszolgálati engedéllyel (BPL vagy
LAPL(B)) vagy léghajó vezetésére jogosító hatályos könnyű légijárműre érvényes pilóta
szakszolgálati engedéllyel (LAPL(As)), magánpilóta szakszolgálati engedéllyel (PPL(As)),
kereskedelmi pilóta szakszolgálati engedéllyel (CPL(As)) vagy légitársasági pilóta szakszolgálati
engedéllyel (ATPL(As)) rendelkezik, az ULPL megszerzésére irányuló gyakorlati képzés óraszámai
nem csökkenthetők.
2. Ultralight repülőgép repülésoktatói jogosítás megszerzésére irányuló elméleti és gyakorlati
képzés tematikájának témakörei és a kompetencia felmérés tartalma
2.1. Elméleti képzés
2.1.1. A FI(UL) megszerzésére irányuló elméleti képzés tematikáját a 2.1.3. alpontban
meghatározott témakörök alapján kell kialakítani. Az elméleti tanfolyamnak tartalmaznia kell
legalább
a) 25 óra tanítási és tanulási ismeretet és
b) 100 óra elméleti képzést, beleértve az előrehaladást felmérő vizsgákat.
2.1.2. Ha a növendék rendelkezik más légijárművön való oktatásra jogosító hatályos repülésoktatói
jogosítással vagy más repülőeszközön való oktatásra jogosító hatályos oktatói jogosultsággal, akkor
a 25 óra tanítási és tanulási ismeret oktatása elhagyható.
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2.1.3. A FI(UL) megszerzésére irányuló elméleti tanfolyam során a növendéknek a következő
kompetenciákat kell megszereznie:
a) az erőforrások előkészítése,
b) a tanulást elősegítő légkör megteremtése,
c) az ismeretek átadása,
d) a repülésre veszélyes helyzet- és hibakezelés és a repülőszemélyzeti erőforrás-szervezés
integrálása,
e) az idő beosztása az oktatási célkitűzések eléréséhez,
f) az ismeretek elsajátításának elősegítése,
g) a növendék teljesítményének értékelése,
h) az előrehaladás figyelemmel kísérése és felülvizsgálata,
i) a képzési időszakok értékelése,
j) az eredmény jelentése.
2.2. Gyakorlati képzés
2.2.1. A FI(UL) megszerzésére irányuló gyakorlati képzés során a növendéknek legalább 25 órányi
repülésoktatásban kell részesülnie, amely magában foglal legalább 20 óra kétkormányos képzést,
amelyből 5 óra hajtható végre repülésszimulációs oktatóeszközön.
2.2.2. A gyakorlati képzés tematikájának legalább a következőket kell tartalmaznia:
a) légijármű ismeretek,
b) repülés előtti és utáni teendők,
c) kabinismeret,
d) légijármű kezelési ismeretek,
e) gurulás,
f) repülési feladatok: egyenes vonalú egyenletes repülés; emelkedés; süllyedés; fordulók; lassú
repülés; átesés; kivétel kezdeti dugóhúzóból; kivétel kialakult dugóhúzóból; felszállás és emelkedés
iskolakör hosszúfalára; körözés, megközelítés és leszállás; első egyedülrepülés; nagy bedöntésű
fordulók és a hozzá tartozó átesési és dugóhúzó gyakorlatok; kényszerleszállás hajtómű nélkül;
leszállóhely és kényszerleszállóhely kiválasztása,
g) navigáció: navigációs ismeretek; navigáció alacsony repülési magasságon és csökkent látási
körülmények között,
h) repülés a fedélzeten található alapvető műszerek alapján,
i) éjszakai jogosítás oktatására jogosító oktatói jogosítás esetén éjszakai repülés.
2.3. A kompetencia felmérés tartalma
2.3.1. A FI(UL) megszerzésére irányuló képzés befejezése után a FI(UL) növendéknek kompetencia
felmérés keretében kell bizonyítania, hogy képes egy növendéket a vonatkozó szakszolgálati
engedély vagy jogosítás kiadásához szükséges szintig oktatni. Ennek a felmérésnek tartalmaznia
kell:
a) az elméleti és a gyakorlati képzésben elsajátított kompetenciák bemutatását a repülés előtti, a
repülés utáni, valamint az elméleti képzés során,
b) szóbeli elméleti vizsgákat a földön, a repülés előtti és a repülés utáni eligazításon, valamint
repülés közbeni bemutatót a megfelelő légijárművön,
c) megfelelő gyakorlatokat az oktatói kompetenciák értékeléséhez.
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2.3.2. A felmérést ugyanolyan légijárművön kell végrehajtani, mint amilyennel a repülésoktatást
végzik.
3. Ultralight repülőgép vontató jogosítás megszerzéséhez szükséges repülési tapasztalat és
képzési követelmény
3.1. Vitorlázó repülőgép vontatására jogosító vontató jogosítás megszerzéséhez a növendéknek
teljesítenie kell egy képző szervezet által tartott tanfolyamot, amely tartalmaz legalább
a) egy a vontatórepüléssel és eljárásokkal kapcsolatos elméleti képzést,
b) 10 gyakorlórepülést vitorlázó repülőgép vontatása közben, amely tartalmaz legalább öt
kétkormányos gyakorlórepülést és
c) 5 szoktatórepülést egy repülőgéppel vagy ultralight repülőgéppel felvontatott vitorlázó
repülőgépen.
3.2. Transzparens vontatására jogosító vontató jogosítás megszerzéséhez a növendéknek teljesítenie
kell egy képző szervezet által tartott tanfolyamot, amely tartalmaz legalább
a) egy a vontatórepüléssel és eljárásokkal kapcsolatos elméleti képzést és
b) 10 gyakorlórepülést transzparens vontatása közben, amely tartalmaz legalább 5 kétkormányos
repülést.
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2. melléklet az 53/2016. (XII. 16.) NFM rendelethez
Autogiro pilóta szakszolgálati engedély és az ahhoz kapcsolódó jogosítások megszerezésére
irányuló képzések és vizsgák tematikáinak, valamint a kompetencia felmérések témakörei
Szakszolgálati
engedély
megnevezése

Szakszolgálati
engedélybe
történő
bejegyzés

Autogiro pilóta AGPL
szakszolgálati
engedély

Szakszolgálati Szakszolgálati
engedély
engedélyhez
rovatszáma
adható jogosítás

Szakszolgálati
engedélybe
történő
bejegyzés

Szakszolgálati
engedély
rovatszáma

II

Időbeli hatály
Nincs lejárat

Repülésoktatói
jogosítás

FI(AG)

XII

3 év

1. Autogiro pilóta szakszolgálati engedély megszerzésére irányuló elméleti és gyakorlati
képzés tematikájának témakörei és a jártassági vizsga témakörei
1.1. Elméleti képzés
Az AGPL megszerzésére irányuló elméleti képzés tematikájának legalább a következő témakörökre
kell kiterjednie:
a) általános tantárgyak:
aa) légi jog,
ab) emberi teljesítőképesség,
ac) meteorológia és
ad) kommunikáció;
b) kategória specifikus tantárgyak:
ba) repüléselmélet,
bb) üzemeltetési eljárások,
bc) repülési teljesítmény és tervezés,
bd) légijármű általános ismeretek és
be) navigáció.
1.2. Gyakorlati képzés
1.2.1. Az AGPL megszerzésére irányuló gyakorlati képzés tematikájának legalább a következőkre
kell kiterjednie:
a) repülés előtti előkészítés, beleértve a tömeg és súlypontszámítást, a légijármű szemrevételezéssel
történő átvizsgálását és a légijármű kiszolgálását,
b) a repülőtéri és forgalmi műveletek, összeütközést elkerülő eljárások és biztonsági eljárások,
c) a látás utáni repülés normál körülmények közötti eljárásai,
d) kritikusan alacsony sebességgel történő repülés,
e) kritikusan magas sebességgel történő repülés,
f) oldalszél nélkül és oldalszéllel való fel- és leszállás,
g) felszállás maximális teljesítménnyel (rövid pálya és akadály elkerülése), rövid pályás leszállás,
h) útvonalrepülés látás utáni repülés szabályai szerint helyszámító eljárással,
i) vészhelyzeti eljárások, beleértve a szimulált légijármű berendezés meghibásodásokat,
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j) ellenőrzött légtérrel rendelkező repülőtérről vagy oda történő üzemelés szabályai, megfelelés a
légiforgalmi irányító szolgálat eljárásainak és a kommunikációs eljárásoknak.
1.2.2. A növendéknek legalább 30 óra repülési időt kell teljesítenie autogiron, amelyből legalább 15
órának kétkormányos oktatásnak kell lennie.
1.2.3. A 30 óra repülési időből 5 óra teljesítése történhet repülésszimulációs oktatóeszközön.
1.2.4. A növendéknek – jogosított repülésoktató felügyelete alatt – autogiron legalább 6 óra
egyedülrepülési időt kell teljesítenie, beleértve 3 óra útvonal-repülési időt egyedülrepüléssel. Az
útvonalrepülések során legalább egy olyan útvonalrepülést is teljesíteni kell, amelynek hossza
legalább 150 km, és amelynek során egy teljes megállásos leszállást kell végrehajtani az indulási
repülőtértől eltérő repülőtéren.
1.3. Jártassági vizsga
1.3.1. A jártassági vizsga lefolytatása során figyelembeveendő témakörök:
1. RÉSZ
REPÜLÉS ELŐTTI MŰVELETEK ÉS INDULÁSI ELJÁRÁSOK
a
b
c
d
e
f
g
h

a
b
c

d
e
f
g

Repülés előtti dokumentációs és időjárási adatok összeállítása
Tömeg-, súly- és teljesítmény-számítások
Légijármű-ellenőrzés és kiszolgálás
Motor indítása és indítás utáni eljárások
Gurulás és repülőtéri eljárások, felszállás előtti ellenőrzés
Felszállás és a felszállás utáni ellenőrzés
Repülőtér-indulási eljárások
ATC összeköttetés betartása, rádiózás
2. RÉSZ
ÁLTALÁNOS REPÜLÉSI TEVÉKENYSÉG
ATC összeköttetés - betartása, rádiózás
Iránytartás és vízszintes repülés, sebességmódosítással
Emelkedés:
i. Legjobb emelkedés mértéke
ii. Emelkedő fordulók
iii. Vízszintes repülés (átmenet a vízszintes repülésbe)
Közepes (30°-os) fordulók
Túldöntött (45°-os) fordulók, zuhanó-spirál felismerése, és az abból való kivétel, amennyiben
alkalmazható
Repülés kritikusan kis sebességgel
Süllyedés:
i. Teljesítménnyel és teljesítmény nélkül
ii. Süllyedő fordulók (túldöntött sikló fordulók)
iii. Felvétel süllyedésből (átmenet a vízszintes repülésbe)
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a
b
c
d
e
f

a
b
c
d
e
f
g
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3. RÉSZ
ÚTVONAL-ELJÁRÁSOK
Repülési terv, helyszámító eljárás és térképolvasás
Magasság-, irány- és sebességtartás,
A tervezett repülési idő (ETA) újraellenőrzése, a fedélzeti napló vezetése
Útvonal-változtatás kitérő repülőtér felé (tervezés és végrehajtás)
Rádió navigációs és GPS eszközök használatának ismerete (ha van)
Repülés végrehajtás (ellenőrzések, üzemanyag-rendszer és porlasztó-jegesedés, stb. ) ATC
összeköttetés betartása, rádiózás
4. RÉSZ
MEGKÖZELÍTÉSI ÉS LESZÁLLÁSI ELJÁRÁSOK
Repülőtéri megközelítési eljárások
Pontos leszállás (rövidpályás leszállás) oldalszeles leszállás, ha a megfelelő feltételek adottak
Pálya megközelítése levett teljesítménnyel
Földet érés és továbbrepülés
Átstartolás alacsony magasságból
ATC kapcsolattartás, R/T eljárások
Repülés utáni teendők

5. RÉSZ
RENDELLENESSÉGI ÉS VÉSZHELYZETI ELJÁRÁSOK
Ez a rész az 1-4 részekkel kombinálható
a
Felszállás utáni szimulált motorhiba
b
Szimulált kényszerleszállás
c
Motorleállítás és újraindítás
d
Motorleállítás körültekintő leszállással
e
Szóbeli kérdések

1.3.2. A sikeres vizsga feltételei
1.3.2.1. A jártassági vizsgát az autogirora jellemző repülési fázisoknak megfelelő szakaszokra kell
tagolni.
1.3.2.2. Egy szakasz bármely elemének sikertelensége az adott szakasz egészének sikertelenségét
jelenti. Egyetlen szakasz sikertelensége esetén a kérelmezőnek csak az adott szakaszból kell
ismételten vizsgáznia. Egynél több szakasz sikertelensége esetén a kérelmezőnek meg kell
ismételnie a teljes vizsgát.
1.3.2.3. Az 1.3.2.2. pont szerint megismételt vizsga bármely szakaszának sikertelensége esetén,
beleértve azokat a szakaszokat is, amelyeket a kérelmező az előző vizsgán egyszer már sikerrel
teljesített, a kérelmezőnek újból meg kell ismételnie teljes vizsgát.
1.3.2.4. Két sikertelen vizsgakísérlet további gyakorlati képzést von maga után.
1.4. Jóváírás
1.4.1. Ha a növendék repülőgép vagy helikopter vezetésére jogosító hatályos könnyű légijárműre
érvényes pilóta szakszolgálati engedéllyel (LAPL(A), LAPL(H)), magánpilóta szakszolgálati
engedéllyel (PPL(A), PPL(H)), kereskedelmi pilóta szakszolgálati engedéllyel (CPL(A), CPL(H)),
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légitársasági pilóta szakszolgálati engedéllyel (ATPL(A), ATPL(H)), repülőgép vezetésére jogosító
hatályos többpilótás szakszolgálati engedéllyel (MPL(A)) és hatályos osztály- vagy
típusjogosítással, ultralight repülőgép pilóta szakszolgálati engedéllyel (ULPL), ballon vezetésére
jogosító hatályos szakszolgálati engedéllyel (BPL vagy LAPL(B)), léghajó vezetésére jogosító
hatályos könnyű légijárműre érvényes pilóta szakszolgálati engedéllyel (LAPL(As)), magánpilóta
szakszolgálati engedéllyel (PPL(As)), kereskedelmi pilóta szakszolgálati engedéllyel (CPL(As)),
légitársasági pilóta szakszolgálati engedéllyel (ATPL(As)), motoros sárkányrepülő eszköz
szakszolgálati engedéllyel, helyből felszálló repülőgép vagy vitorlázó repülőgép vezetésére jogosító
hatályos szakszolgálati engedéllyel vagy jogosítással rendelkezik, a meglévő engedélyhez vagy
jogosításhoz kapcsolódó elméleti képzés általános tantárgyai teljes mértékben beszámíthatóak az
AGPL megszerzésére irányuló elméleti képzésbe és az elméleti vizsgába. A kategória specifikus
tantárgyakat nem lehet beszámítani az elméleti képzésbe és az elméleti vizsgába.
1.4.2. Ha a növendék repülőgép vagy helikopter vezetésére jogosító hatályos könnyű légijárműre
érvényes pilóta szakszolgálati engedéllyel (LAPL(A), LAPL(H)), magánpilóta szakszolgálati
engedéllyel (PPL(A), PPL(H)), kereskedelmi pilóta szakszolgálati engedéllyel (CPL(A), CPL(H)),
légitársasági pilóta szakszolgálati engedéllyel (ATPL(A), ATPL(H)), repülőgép vezetésére jogosító
hatályos többpilótás szakszolgálati engedéllyel (MPL(A)) és hatályos osztály- vagy
típusjogosítással vagy ultralight repülőgép pilóta szakszolgálati engedéllyel (ULPL) rendelkezik, a
gyakorlati képzés 15 órára csökkenthető, amelyből legalább 5 óra egyedülrepülésnek és legalább 8
óra kétkormányos képzésnek kell lennie. A kétkormányos képzés tematikáját a képző szervezet
alakítja ki. A tematikának a normál repülések és a vészhelyzetek gyakorlását kell tartalmaznia.
1.4.3. Ha a növendék helyből felszálló repülőgép, vitorlázó repülőgép (SPL vagy LAPL(S)) vagy
motoros sárkányrepülő eszköz vezetésére jogosító hatályos szakszolgálati engedéllyel vagy
jogosítással rendelkezik, az AGPL megszerzésére irányuló gyakorlati képzés óraszámai 30%-kal
csökkenthetőek. A csökkentés mértékét egyenletesen kell elosztani az egyes feladatok között.
1.4.4. Ha a növendék ballon vezetésére jogosító hatályos szakszolgálati engedéllyel (BPL vagy
LAPL (B)) vagy léghajó vezetésére jogosító könnyű légijárműre érvényes pilóta szakszolgálati
engedéllyel (LAPL(As)), magánpilóta szakszolgálati engedéllyel (PPL(As)), kereskedelmi pilóta
szakszolgálati engedéllyel (CPL(As)) vagy légitársasági pilóta szakszolgálati engedéllyel
(ATPL(As)) rendelkezik, az AGPL megszerzésére irányuló gyakorlati képzés óraszámai nem
csökkenthetők.
2. Autogiro repülésoktatói jogosítás megszerzésére irányuló elméleti és gyakorlati képzés
tematikájának témakörei és a kompetencia felmérés tartalma
2.1. Elméleti képzés
2.1.1. A FI(AG) elméleti képzés tematikáját a 2.1.3. pontban meghatározott témakörök alapján a
kell kialakítani. Az elméleti tanfolyamnak tartalmaznia kell legalább
a) 25 óra tanítási és tanulási ismeretet és
b) 100 óra elméleti képzést, beleértve az előrehaladást felmérő vizsgákat.
2.1.2. Ha a növendék rendelkezik más légijárművön való oktatásra jogosító hatályos repülésoktatói
jogosítással vagy más repülőeszközön való oktatásra jogosító hatályos oktatói jogosultsággal, akkor
a 25 óra tanítási és tanulási ismeret oktatása elhagyható.
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2.1.3. Az elméleti tanfolyam során a FI(AG) kérelmezőjének a következő kompetenciákat kell
megszereznie:
a) az erőforrások előkészítése,
b) a tanulást elősegítő légkör megteremtése,
c) az ismeretek átadása,
d) a repülésre veszélyes helyzet- és hibakezelés és a repülőszemélyzeti erőforrás- szervezés
integrálása,
e) az idő beosztása az oktatási célkitűzések eléréséhez,
f) az ismeretek elsajátításának elősegítése,
g) a növendék teljesítményének értékelése,
h) az előrehaladás figyelemmel kísérése és felülvizsgálata,
i) a képzési időszakok értékelése,
j) az eredmény jelentése.
2.2. Gyakorlati képzés
2.2.1. Az FI(AG) megszerzésére irányuló gyakorlati képzés során a növendéknek legalább 25
órányi repülésoktatásban kell részesülnie, amely magában foglal legalább 20 óra kétkormányos
képzést, amelyből öt óra hajtható végre repülésszimulációs oktatóeszközön.
2.2.2. A gyakorlati képzés tematikájának legalább a következőket kell tartalmaznia:
a) légijármű ismeretek,
b) repülés előtti és utáni teendők,
c) kabinismeret,
d) légijármű kezelési ismeretek,
e) gurulás,
f) repülési feladatok: egyenes vonalú egyenletes repülés; emelkedés; süllyedés; fordulók; lassú
repülés; felszállás és emelkedés iskolakör hosszúfalára; körözés, megközelítés és leszállás; első
egyedülrepülés; nagy bedöntésű fordulók; kényszerleszállás hajtómű nélkül; leszállóhely és
kényszerleszállóhely kiválasztása,
g) navigáció: navigációs ismeretek; navigáció alacsony repülési magasságon és csökkent látási
körülmények között,
h) repülés a fedélzeten található alapvető műszerek alapján.
2.3. Kompetencia felmérés
2.3.1. A FI(AG) megszerzésére irányuló képzés befejezése utána a növendéknek kompetencia
felmérés keretében kell bizonyítania, hogy képes a növendéket a vonatkozó szakszolgálati engedély
vagy jogosítás kiadásához szükséges szintig oktatni. Ennek a felmérésnek tartalmaznia kell:
a) az elméleti és a gyakorlati képzésben elsajátított kompetenciák bemutatását a repülés előtti, a
repülés utáni, valamint az elméleti képzés során,
b) szóbeli elméleti vizsgákat a földön, a repülés előtti és a repülés utáni eligazításon, valamint
repülés közbeni bemutatót a megfelelő légijárművön,
c) megfelelő gyakorlatokat az oktatói kompetenciák értékeléséhez.
2.3.2. A felmérést ugyanolyan légijárművön kell végrehajtani, mint amilyennel a repülésoktatást
végzik.
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3. melléklet az 53/2016. (XII. 16.) NFM rendelethez
Motoros sárkányrepülő eszköz vezető szakszolgálati engedély és az ahhoz kapcsolódó
jogosítások megszerezésére irányuló képzések és vizsgák tematikáinak, valamint a
kompetencia felmérések témakörei

Szakszolgálati
engedély
megnevezése

Szakszolgálati
engedélybe
történő
bejegyzés

Motoros
sárkányrepülő
eszköz vezető
szakszolgálati
engedély

Szakszolgálati Szakszolgálati
engedély
engedélyhez
rovatszáma
adható jogosítás

Szakszolgálati
engedélybe
történő
bejegyzés

Szakszolgálati
engedély
rovatszáma

II

Időbeli hatály
Nincs lejárat

motoros
sárkányrepülő
eszköz oktatói
jogosítás
Vontató
jogosítás

3 év

Vontató
jogosítás

XII

Nincs lejárata

1. A motoros sárkányrepülő eszköz vezető szakszolgálati engedély megszerzésére irányuló
elméleti és gyakorlati képzés tematikájának témakörei és a jártassági vizsga témakörei
1.1. Elméleti képzés
A motoros sárkányrepülő eszköz vezető szakszolgálati engedély megszerzésére irányuló elméleti
képzés tematikájának legalább a következő témakörökre kell kiterjednie:
1.1.1. Általános elméleti ismeretek:
1.1.1.1. légijog,
1.1.1.2. emberi teljesítőképesség,
1.1.1.3. meteorológia,
1.1.1.4. kommunikáció.
1.1.2. Speciális, a motoros sárkányrepülő eszköz kategóriának megfelelő ismeretek:
1.1.2.1. repüléselmélet,
1.1.2.2. üzemeltetési eljárások,
1.1.2.3. repülési teljesítmény és tervezés,
1.1.2.4. légijármű általános ismeretek,
1.1.2.5. navigáció.
1.2. Gyakorlati képzés
1.2.1. A motoros sárkányrepülő eszköz vezető szakszolgálati engedély megszerzésére irányuló
gyakorlati képzés tematikájának legalább a következőkre kell kiterjednie:
a) repülés előtti előkészítés, beleértve a tömeg és súlypontszámítást, a repülőeszköz
szemrevételezéssel történő átvizsgálását és a repülőeszköz kiszolgálását,
b) a repülőtéri és forgalmi műveletek, összeütközést elkerülő eljárások és biztonsági eljárások,
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c) a látás utáni repülés normál körülmények közötti eljárásai,
d) kritikusan alacsony sebességgel történő repülés, kezdeti és teljes átesés felismerése és az abból
való kivétel technikája,
e) kritikusan magas sebességgel történő repülés,
f) oldalszél nélkül és oldalszéllel való fel- és leszállás,
g) felszállás maximális teljesítménnyel (rövid pálya és akadály elkerülése), rövid pályás leszállás,
h) útvonalrepülés látás utáni repülés szabályai szerint helyszámító eljárással,
i) vészhelyzeti eljárások, beleértve a szimulált légijármű berendezés meghibásodásokat,
j) ellenőrzött légtérrel rendelkező repülőtérről vagy oda történő üzemelés szabályai, megfelelés a
légiforgalmi irányító szolgálat eljárásainak és a kommunikációs eljárásoknak.
1.2.2. A növendéknek legalább 30 órányi repülési időt kell teljesítenie motoros sárkányrepülő
eszközön, amelynek tartalmaznia kell legalább
a) 15 óra kétkormányos repülésoktatást és
b) 6 óra egyedülrepülést repülésoktató felügyelete mellett, amely legalább 3 óra útvonal-repülési
időt tartalmaz, amely útvonal-repülések során legalább egy olyan repülést is teljesíteni kell,
amelynek hossza legalább 50 km és amelynek során egy teljes megállásos leszállást kell
végrehajtani az indulási repülőtértől eltérő repülőtéren.
1.3. Jártassági vizsga
1.3.1. A jártassági vizsga lefolytatása során figyelembeveendő témakörök:
1. RÉSZ
REPÜLÉS ELŐTTI MŰVELETEK ÉS INDULÁSI ELJÁRÁSOK
a
b
c
d
e
f
g
h

a
b
c

d
e
f

Repülés előtti dokumentációs és időjárási adatok összeállítása
Tömeg-, súly- és teljesítmény-számítások
Repülőeszköz-ellenőrzés és kiszolgálás
Motor indítása és indítás utáni eljárások
Gurulás és repülőtéri eljárások, felszállás előtti ellenőrzés
Felszállás és a felszállás utáni ellenőrzés
Repülőtér-indulási eljárások
ATC összeköttetés betartása, rádiózás
2. RÉSZ
ÁLTALÁNOS REPÜLÉSI TEVÉKENYSÉG
ATC összeköttetés - betartása, rádiózás
Iránytartás és vízszintes repülés, sebességmódosítással
Emelkedés:
i. Legjobb emelkedés mértéke
ii. Emelkedő fordulók
iii. Vízszintes repülés (átmenet a vízszintes repülésbe)
Közepes (30°-os) fordulók
Túldöntött (45°-os) fordulók, zuhanó-spirál felismerése, és az abból való kivétel
Repülés kritikusan kis sebességgel

82544

g

h

a
b
c
d
e
f

a
b
c
d
e
f
g
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Átesések:
i. Tiszta átesés és teljesítménnyel való felvétel
ii. Közelítés az áteséshez, 20°-os bedöntésű süllyedő fordulóban
iii. Átesés lebegtetési helyzetben
Süllyedés:
i. Teljesítménnyel és teljesítmény nélkül
ii. Süllyedő fordulók (túldöntött sikló fordulók)
iii. Felvétel süllyedésből (átmenet a vízszintes repülésbe)
3. RÉSZ
ÚTVONAL-ELJÁRÁSOK
Repülési terv, helyszámító eljárás és térképolvasás
Magasság-, irány- és sebességtartás,
A tervezett repülési idő (ETA) újraellenőrzése, a fedélzeti napló vezetése
Útvonal-változtatás kitérő repülőtér felé (tervezés és végrehajtás)
Rádió navigációs és GPS eszközök használatának ismerete (ha van)
Repülés végrehajtás (ellenőrzések, üzemanyag-rendszer és porlasztó-jegesedés, stb.) ATC összeköttetés
betartása, rádiózás
4. RÉSZ
MEGKÖZELÍTÉSI ÉS LESZÁLLÁSI ELJÁRÁSOK
Repülőtéri megközelítési eljárások
Pontos leszállás (rövidpályás leszállás) oldalszeles leszállás, ha a megfelelő feltételek adottak
Pálya megközelítése levett teljesítménnyel
Földet érés és továbbrepülés
Átstartolás alacsony magasságból
ATC kapcsolattartás, R/T eljárások
Repülés utáni teendők

5. RÉSZ
RENDELLENESSÉGI ÉS VÉSZHELYZETI ELJÁRÁSOK
Ez a rész az 1-4 részekkel kombinálható
a
Felszállás utáni szimulált motorhiba
b
Szimulált kényszerleszállás
c
Motorleállítás és újraindítás
d
Motorleállítás körültekintő leszállással
e
Szóbeli kérdések

1.3.2. A sikeres vizsga feltételei
1.3.2.1. A jártassági vizsgát a motoros sárkányrepülő eszközre jellemző repülési fázisoknak
megfelelő szakaszokra kell tagolni.
1.3.2.2. Egy szakasz bármely elemének sikertelensége az adott szakasz egészének sikertelenségét
jelenti. Egyetlen szakasz sikertelensége esetén a kérelmezőnek csak az adott szakaszból kell
ismételten vizsgáznia. Egynél több szakasz sikertelensége esetén a kérelmezőnek meg kell
ismételnie a teljes vizsgát.
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1.3.2.3. A 1.3.2.2. pont szerint megismételt vizsga bármely szakaszának sikertelensége esetén,
beleértve azokat a szakaszokat is, amelyeket a kérelmező az előző vizsgán egyszer már sikerrel
teljesített, a kérelmezőnek újból meg kell ismételnie teljes vizsgát.
1.3.2.4. Két sikertelen vizsgakísérlet további gyakorlati képzést von maga után.
1.4. Jóváírás
1.4.1. Ha a növendék repülőgép vagy helikopter vezetésére jogosító hatályos könnyű légijárműre
érvényes pilóta szakszolgálati engedéllyel (LAPL(A), LAPL(H)), magánpilóta szakszolgálati
engedéllyel (PPL(A), PPL(H)), kereskedelmi pilóta szakszolgálati engedéllyel (CPL(A), CPL(H)),
légitársasági pilóta szakszolgálati engedéllyel (ATPL(A), ATPL(H)), repülőgép vezetésére jogosító
hatályos többpilótás szakszolgálati engedéllyel (MPL(A)) és hatályos osztály- vagy
típusjogosítással, ultralight repülőgép pilóta szakszolgálati engedéllyel (ULPL), ballon vezetésére
jogosító hatályos szakszolgálati engedéllyel (BPL vagy LAPL(B)), léghajó vezetésére jogosító
hatályos könnyű légijárműre érvényes pilóta szakszolgálati engedéllyel (LAPL(As)), magánpilóta
szakszolgálati engedéllyel (PPL(As)), kereskedelmi pilóta szakszolgálati engedéllyel (CPL(As)),
légitársasági pilóta szakszolgálati engedéllyel (ATPL(As)), autogiro pilóta szakszolgálati
engedéllyel (AGPL), helyből felszálló repülőgép vagy vitorlázó repülőgép (SPL vagy LAPL(S))
vezetésére jogosító hatályos szakszolgálati engedéllyel vagy jogosítással rendelkezik, a meglévő
engedélyhez vagy jogosításhoz kapcsolódó elméleti képzés általános tantárgyai teljes mértékben
beszámíthatóak a motoros sárkányrepülő eszköz vezető szakszolgálati engedély megszerzésére
irányuló elméleti képzésbe és az elméleti vizsgába. A kategória specifikus tantárgyakat nem lehet
beszámítani az elméleti képzésbe és az elméleti vizsgába.
1.4.2. Ha a növendék repülőgép vagy helikopter vezetésére jogosító hatályos könnyű légijárműre
érvényes pilóta szakszolgálati engedéllyel (LAPL(A), LAPL(H)), magánpilóta szakszolgálati
engedéllyel (PPL(A), PPL(H)), kereskedelmi pilóta szakszolgálati engedéllyel (CPL(A), CPL(H)),
légitársasági pilóta szakszolgálati engedéllyel (ATPL(A), ATPL(H)), repülőgép vezetésére jogosító
hatályos többpilótás szakszolgálati engedéllyel (MPL(A)) és hatályos osztály- vagy
típusjogosítással vagy ultralight repülőgép pilóta szakszolgálati engedéllyel (ULPL) rendelkezik, a
motoros sárkányrepülő eszköz vezető szakszolgálati engedély megszerzésére irányuló gyakorlati
képzés 15 órára csökkenthető, amelynek kétkormányos képzésnek kell lennie. A kétkormányos
képzés tematikáját a képző szervezet alakítja ki. A tematikának a normál repülések és a
vészhelyzetek gyakorlását kell tartalmaznia.
1.4.3. Ha a növendék helyből felszálló repülőgép vagy vitorlázó repülőgép (SPL vagy LAPL(S))
vezetésére jogosító hatályos szakszolgálati engedéllyel vagy jogosítással rendelkezik, a motoros
sárkányrepülő eszköz vezető szakszolgálati engedély megszerzésére irányuló gyakorlati képzés
óraszámai 30%-kal csökkenthetőek. A csökkentés mértékét egyenletesen kell elosztani az egyes
feladatok között.
1.4.4. Ha a növendék autogiro pilóta szakszolgálati engedéllyel (AGPL) rendelkezik, a motoros
sárkányrepülő eszköz vezető szakszolgálati engedély megszerzésére irányuló gyakorlati képzés
óraszámai 20%-kal csökkenthetőek. A csökkentés mértékét egyenletesen kell elosztani az egyes
feladatok között.
1.4.5. Ha a növendék ballon vezetésére jogosító hatályos szakszolgálati engedéllyel (BPL vagy
LAPL(B)) vagy léghajó vezetésére jogosító hatályos könnyű légijárműre érvényes pilóta
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szakszolgálati engedéllyel (LAPL(As)), magánpilóta szakszolgálati engedéllyel (PPL(As)),
kereskedelmi pilóta szakszolgálati engedéllyel (CPL(As)) vagy légitársasági pilóta szakszolgálati
engedéllyel (ATPL(As)) rendelkezik, a motoros sárkányrepülő eszköz vezető szakszolgálati
engedély megszerzésére irányuló gyakorlati képzés óraszámai nem csökkenthetők.
2. Motoros sárkányrepülő eszköz repülésoktatói jogosítás megszerzésére irányuló elméleti és
gyakorlati képzés tematikájának témakörei és a kompetencia felmérés tartalma
2.1. Elméleti képzés
2.1.1. A motoros sárkányrepülő eszköz repülésoktatói jogosítás megszerzésére irányuló elméleti
képzés tematikáját a 2.1.3. pontban meghatározott témakörök alapján a kell kialakítani. Az elméleti
tanfolyamnak tartalmaznia kell legalább
a) 25 óra tanítási és tanulási ismeretet és
b) 100 óra elméleti képzést, beleértve az előrehaladást felmérő vizsgákat.
2.1.2. Ha a növendék rendelkezik más légijárművön való oktatásra jogosító hatályos repülésoktatói
jogosítással vagy más repülőeszközön való oktatásra jogosító hatályos oktatói jogosultsággal, akkor
a 25 óra tanítási és tanulási ismeret oktatása elhagyható.
2.1.3. A motoros sárkányrepülő eszköz repülésoktatói jogosítás megszerzésére irányuló elméleti
tanfolyam során a növendéknek a következő kompetenciákat kell megszereznie:
a) az erőforrások előkészítése,
b) a tanulást elősegítő légkör megteremtése,
c) az ismeretek átadása,
d) a repülésre veszélyes helyzet- és hibakezelés és a repülőszemélyzeti erőforrás- szervezés
integrálása,
e) az idő beosztása az oktatási célkitűzések eléréséhez,
f) az ismeretek elsajátításának elősegítése,
g) a növendék teljesítményének értékelése,
h) az előrehaladás figyelemmel kísérése és felülvizsgálata,
i) a képzési időszakok értékelése,
j) az eredmény jelentése.
2.2. Gyakorlati képzés
2.2.1. A motoros sárkányrepülő eszköz repülésoktatói jogosítás megszerzésére irányuló gyakorlati
képzés során a növendéknek legalább 25 órányi repülésoktatásban kell részesülnie, amely magában
foglal legalább 20 óra kétkormányos képzést, amelyből 5 óra hajtható végre repülésszimulációs
oktatóeszközön.
2.2.2. A gyakorlati képzés tematikájának legalább a következőket kell tartalmaznia:
a) légijármű ismeretek,
b) repülés előtti és utáni teendők,
c) kabinismeret,
d) légijármű kezelési ismeretek,
e) gurulás,
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f) repülési feladatok: egyenes vonalú egyenletes repülés; emelkedés; süllyedés; fordulók; lassú
repülés; átesés; felszállás és emelkedés iskolakör hosszúfalára; körözés, megközelítés és leszállás;
első egyedülrepülés; nagy bedöntésű fordulók és a hozzá tartozó átesési gyakorlatok;
kényszerleszállás hajtómű nélkül; leszállóhely és kényszerleszállóhely kiválasztása,
g) navigáció: navigációs ismeretek; navigáció alacsony repülési magasságon és csökkent látási
körülmények között,
h) repülés a fedélzeten található alapvető műszerek alapján.
2.3. Kompetencia felmérés
2.3.1. A motoros sárkányrepülő eszköz repülésoktatói jogosítás megszerzésére irányuló képzés
befejezése után a növendéknek kompetencia felmérés keretében kell bizonyítania, hogy képes a
növendéket a vonatkozó szakszolgálati engedély vagy jogosítás kiadásához szükséges szintig
oktatni. Ennek a felmérésnek tartalmaznia kell:
a) az elméleti és a gyakorlati képzésben elsajátított kompetenciák bemutatását a repülés előtti, a
repülés utáni, valamint az elméleti képzés során,
b) szóbeli elméleti vizsgákat a földön, a repülés előtti és a repülés utáni eligazításon, valamint
repülés közbeni bemutatót a megfelelő repülőeszközön,
c) megfelelő gyakorlatokat az oktatói kompetenciák értékeléséhez.
2.3.2. A felmérést ugyanolyan repülőeszközön kell végrehajtani, mint amilyennel a repülésoktatást
végzik.
3. Motoros sárkányrepülő eszköz vontató jogosítás megszerzéséhez szükséges repülési
tapasztalat és képzési követelmény
3.1. Lábról induló sárkányrepülő eszköz vontatására jogosító vontató jogosítás megszerzéséhez a
növendéknek teljesítenie kell egy képző szervezet által tartott tanfolyamot, amely tartalmaz
legalább
a) egy a vontatórepüléssel és eljárásokkal kapcsolatos elméleti képzést,
b) 10 gyakorlórepülést lábról induló sárkányrepülő eszköz vontatása közben, amely tartalmaz
legalább 5 kétkormányos gyakorlórepülést és
c) 5 szoktatórepülést egy ultralight repülőgéppel vagy motoros sárkányrepülő eszközzel felvontatott
lábról induló sárkányrepülő eszközön.
3.2. Transzparens vontatására jogosító vontató jogosítás megszerzéséhez a növendéknek teljesítenie
kell egy képző szervezet által tartott tanfolyamot, amely tartalmaz legalább
a) egy a vontatórepüléssel és eljárásokkal kapcsolatos elméleti képzést és
b) 10 gyakorlórepülést transzparens vontatása közben, amely tartalmaz legalább 5 kétkormányos
repülést.
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4. melléklet az 53/2016. (XII. 16.) NFM rendelethez
Fedélzeti mérnök szakszolgálati engedély és a szakszolgálati engedélybe bejegyezhető
jogosítások megszerezésére irányuló képzések és vizsgák tematikái
Szakszolgálati
engedély
megnevezése
Fedélzeti
mérnök
szakszolgálati
engedély

Szakszolgálati
engedélybe
történő
bejegyzés
F/E

Szakszolgálati
engedélybe
történő
bejegyzés

Szakszolgálati Szakszolgálati
engedély
engedélyhez
rovatszáma
adható jogosítás
II

típusjogosítás

-

Szakszolgálati
engedély
rovatszáma
XII

Időbeli hatály
1 év

1. Fedélzeti mérnök szakszolgálati engedély megszerzésére irányuló elméleti és gyakorlati
képzés tematikájának témakörei és a jártassági vizsga témakörei
1.1. Elméleti képzés
Az F/E megszerzésére irányuló elméleti képzés tematikájának legalább a következő témakörökre
kell kiterjednie:
1.1.1. Légijog
Az F/E engedélyesére vonatkozó szabályok és előírások, a polgári repülésben résztvevő légijármű
üzemeltetését meghatározó szabályok és előírások, amelyek a fedélzeti mérnök kötelmeivel
kapcsolatosak.
1.1.2. Általános légijármű ismeret
a) a hajtóművek, a gázturbinák vagy a dugattyús hajtóművek működési alapelvei, a tüzelőanyag, a
tüzelőanyag-rendszerek és a tüzelőanyag vezérlés jellemzői, kenőanyagok és rendszerek,
utánégetők és befecskendező rendszerek, a hajtómű gyújtási és indítórendszereinek funkciói és
üzemeltetése,
b) a légijármű hajtóműveinek működési alapelve, kiszolgálási eljárásai és üzemi korlátai, a légköri
viszonyok hatása a hajtómű teljesítményére,
c) sárkány, kormányok, szerkezeti részek, kerék szerelvények, fékek és blokkolásgátló egységek,
korrózió és kifáradási élettartam, a szerkezeti sérülések és meghibásodások azonosítása,
d) jég és csapadékvédelmi rendszerek,
e) túlnyomást biztosító és légkondicionáló rendszerek, oxigénrendszerek,
f) hidraulika rendszer és pneumatika rendszer,
g) az elektromosság elméletének alapjai, elektromos rendszerek (egyenáram és váltóáram), a
légijármű elektromos hálózata, bekötések és árnyékolás,
h) a műszerek, az iránytűk, a robotpilóták, a rádióösszeköttetési berendezések, a rádió- és radarnavigációs berendezések, a repülőgép-vezérlő rendszerek, kijelzések és az elektronikai
berendezések működésének alapelvei,
i) az adott légijármű korlátozásai,
j) tűzvédelmi, észlelő, lokalizáló és tűzoltó rendszerek,
k) az adott légijármű berendezéseinek és rendszereinek használata és alkalmasságuk ellenőrzése.
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1.1.3. Repülési jellemzők, repüléstervezés és terhelés
a) a terhelés és a tömeg megoszlásának hatásai a légijármű kiszolgálásában, repülési jellemzők és
teljesítmény, tömeg és súlypont-számítások,
b) teljesítmény adatok használata és gyakorlati alkalmazása.
1.1.4. Emberi teljesítőképesség és korlátai
A fedélzeti mérnökre vonatkozó emberi tényezők, beleértve a fenyegető jelenségek és hibák
kezelésének alapelveit.
1.1.5. Üzemeltetési eljárások
a) a karbantartás elvei, a légialkalmasság fenntartásának eljárásai, hibajelentések, repülés előtti
szemrevételezések, tüzelőanyag tankoláskor és külső áramforrás használatakor betartandó
óvintézkedések, fedélzeti berendezések és utaskabin rendszerek,
b) szokványos, nem-szokványos és veszélyhelyzeti eljárások,
c) áru és veszélyes anyagok szállításának üzemi eljárásai.
1.1.6. Repüléselmélet
Az aerodinamika alapjai.
1.1.7. Rádiótávbeszélő-kezelői eljárások
Rádióösszeköttetési eljárások és kifejezések.
1.1.8. Navigáció
A navigáció alapjai, a robotpilóta rendszerek alapelve és működése.
1.1.9. Meteorológia
A meteorológia üzemeltetési vonatkozásai.
1.2. Gyakorlati képzés
1.2.1. Az F/E megszerzésére irányuló gyakorlati képzés során a növendéknek – egy légiközlekedési
hatóság által kijelölt felügyelő mellett – legalább 200 óra repülési időt kell teljesítenie a tematika
alapján, a fedélzeti mérnök feladatainak ellátása közben azon a légijárműtípuson, amelyre a
típusjogosítást a szakszolgálati engedéllyel együtt kéri.
1.2.2. Az F/E megszerzésére irányuló gyakorlati képzés során a növendéknek – a légiközlekedési
hatóság által erre a célra felhatalmazott fedélzeti mérnök felügyelete alatt – üzemeltetési
tapasztalatot kell szereznie a fedélzeti mérnök feladatainak ellátásában legalább az alábbi
témakörökben, az adott típusú légijárművön:
1.2.2.1. Normál eljárások
a) repülés előtti szemrevételezések,
b) tankolási eljárások, tüzelőanyag szabályozás,
c) a karbantartási dokumentációk ellenőrzése,
d) szokványos fedélzeti eljárások a repülés összes fázisában,
e) a személyzet cselekvőképtelensége esetében követendő személyzet-együttműködés és eljárásai,
f) hibajelentés.
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1.2.2.2. Normálistól eltérő és alternatív (készenléti) eljárások
a) a légijármű rendszereinek nem szokványos működésének felismerése,
b) a nem szokványos és alternatív (készenléti) eljárások alkalmazása.
1.2.2.3. Vészhelyzeti eljárások
a) vészhelyzeti körülmények felismerése,
b) a megfelelő vészhelyzeti eljárások alkalmazása.
1.3. Jóváírás
1.3.1. A növendék repülésszimulációs oktatóeszközön fedélzeti mérnökként megszerzett repülési
ideje legfeljebb 50 óráig beszámítható az 1.2.1. pontban meghatározott repülési időbe.
1.3.2. Ha a növendék az adott típusú légijárművön pilótaként repülési idővel rendelkezik, akkor az
1.2.1. pontban meghatározott repülési időbe legfeljebb 75 óra beszámítható.
1.4. Jártassági vizsga
Az F/E megszerzésére irányuló jártassági vizsgán a növendéknek bizonyítania kell, hogy az F/E
engedélyesére vonatkozó jogosultságoknak megfelelő szakértelemmel képes az 1.2. pontban
meghatározott feladatokat és eljárásokat az adott típusú légijárművön fedélzeti mérnökként
végrehajtani, továbbá képes:
a) felismerni és kezelni a fenyegető jelenségeket és hibákat,
b) a légijármű rendszereit azok adottságain és korlátozásain belül használni,
c) jó ítélőképességet és repülési készséget tanúsítani,
d) légiforgalmi ismereteit alkalmazni,
e) több tagból álló személyzet részeként feladatait olyan módon ellátni, hogy a kivitelezés sikeres
végrehajtása biztosított legyen, és
f) hatékonyan kommunikálni a személyzet többi tagjával.
2. A típusjogosítás megszerzésére irányuló elméleti és gyakorlati képzés tematikájának
témakörei és a jártassági vizsga témakörei
2.1. Elméleti képzés
Az F/E-be bejegyezhető típusjogosítás megszerzésére irányuló elméleti képzés tematikájának
legalább a következő témakörökre kell kiterjednie:
2.1.1. A légijárműtípusra vonatkozó légijármű ismeret
a) a hajtóművek, gázturbinák vagy a dugattyús hajtóművek működési alapelvei, a tüzelőanyag, a
tüzelőanyag-rendszerek és a tüzelőanyag vezérlés jellemzői, kenőanyagok és rendszerek,
utánégetők és befecskendező rendszerek, a hajtómű gyújtási és indítórendszereinek funkciói és
üzemeltetése,
b) a légijármű hajtóműveinek működési alapelve, kiszolgálási eljárásai és üzemi korlátai, a légköri
viszonyok hatása a hajtómű teljesítményére,
c) sárkány, kormányok, szerkezeti részek, kerék szerelvények, fékek és blokkolásgátló egységek,
korrózió és kifáradási élettartam, a szerkezeti sérülések és meghibásodások azonosítása,
d) jég és csapadékvédelmi rendszerek,
e) túlnyomást biztosító és légkondicionáló rendszerek, oxigénrendszerek,
f) hidraulika rendszer és pneumatika rendszer,
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g) az elektromosság elméletének alapjai, elektromos rendszerek (egyenáram és váltóáram), a
légijármű elektromos hálózata, bekötések és árnyékolás,
h) a műszerek, az iránytűk, a robotpilóták, a rádióösszeköttetési berendezések, a rádió- és radarnavigációs berendezések, a repülőgép-vezérlő rendszerek, kijelzések és az elektronikai
berendezések működésének alapelvei,
i) az adott légijármű korlátozásai,
j) tűzvédelmi, észlelő, lokalizáló és tűzoltó rendszerek,
k) az adott légijármű berendezéseinek és rendszereinek használata és alkalmasságuk ellenőrzése.
2.1.2. Repülési jellemzők, repüléstervezés és terhelés az adott légijárműtípusra vonatkozóan
a) a terhelés és a tömeg megoszlásának hatásai a légijármű kiszolgálásában, repülési jellemzők és
teljesítmény, tömeg és súlypont-számítások,
b) teljesítmény adatok használata és gyakorlati alkalmazása.
2.1.3. Üzemeltetési eljárások az adott légijárműtípusra vonatkozóan
a) a karbantartás elvei, a légialkalmasság fenntartásának eljárásai, hibajelentések, repülés előtti
szemrevételezések, tüzelőanyag tankoláskor és külső áramforrás használatakor betartandó
óvintézkedések, fedélzeti berendezések és utaskabin rendszerek,
b) szokványos, nem-szokványos és veszélyhelyzeti eljárások,
c) áru és veszélyes anyagok szállításának üzemi eljárásai.
2.2. Gyakorlati képzés
2.2.1. Az F/E-be bejegyezhető további légijármű típusjogosítás megszerzésére irányuló gyakorlati
képzés során a növendéknek – egy légiközlekedési hatóság által kijelölt felügyelő mellett – legalább
100 óra repülési időt kell teljesítenie a képző szervezet által kialakított tematika alapján, a fedélzeti
mérnök feladatainak ellátása közben azon a légijárműtípuson, amelyre a típusjogosítást kéri.
2.2.2. A típusjogosítás megszerzésére irányuló gyakorlati képzés során a növendéknek – a
légiközlekedési hatóság által kijelölt felügyelő mellett – üzemeltetési tapasztalatot kell szereznie a
fedélzeti mérnök feladatainak ellátásában legalább az alábbi témakörökben, az adott típusú
légijárművön:
2.2.2.1. Normál eljárások
a) repülés előtti szemrevételezések,
b) tankolási eljárások, tüzelőanyag szabályozás,
c) a karbantartási dokumentációk ellenőrzése,
d) szokványos fedélzeti eljárások a repülés összes fázisában,
e) a személyzet cselekvőképtelensége esetében követendő személyzet-együttműködés és eljárásai,
f) hibajelentés.
2.2.2.2. Normálistól eltérő és alternatív (készenléti) eljárások
a) a légijármű rendszereinek nem szokványos működésének felismerése,
b) a nem szokványos és alternatív (készenléti) eljárások alkalmazása.
2.2.2.3. Vészhelyzeti eljárások
a) vészhelyzeti körülmények felismerése,
b) a megfelelő vészhelyzeti eljárások alkalmazása.
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2.3. Jóváírás
2.3.1. A típusjogosítás kérelmezőjének repülésszimulációs oktatóeszközön fedélzeti mérnökként
megszerzett repülési ideje legfeljebb 50 óráig beszámítható a 2.2.1. pontban meghatározott repülési
időbe.
2.3.2. Ha a típusjogosítás kérelmezője az adott típusú légijárművön pilótaként repülési idővel
rendelkezik, akkor a 2.2.1. pontban meghatározott repülési időbe legfeljebb 75 óra beszámítható.
2.4. Jártassági vizsga
A típusjogosítás megszerzésére irányuló jártassági vizsgán a növendéknek bizonyítania kell, hogy
az F/E engedélyesére vonatkozó jogosultságoknak megfelelő szakértelemmel képes a 2.2. pontban
meghatározott feladatokat és eljárásokat az adott típusú légijárművön fedélzeti mérnökként
végrehajtani.
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5. melléklet az 53/2016. (XII. 16.) NFM rendelethez
Fedélzeti navigátor szakszolgálati engedély és a szakszolgálati engedélybe bejegyezhető
jogosítások megszerezésére irányuló képzések és vizsgák tematikái

Szakszolgálati
engedély
megnevezése
Fedélzeti
navigátor
szakszolgálati
engedély

Szakszolgálati
engedélybe
történő
bejegyzés
F/N

Szakszolgálati Szakszolgálati
engedély
engedélyhez
rovatszáma
adható jogosítás
II

típusjogosítás

Szakszolgálati
engedélybe
történő
bejegyzés

Szakszolgálati
engedély
rovatszáma
XII

Időbeli hatály
1 év

1. Fedélzeti navigátor szakszolgálati engedély megszerzésére irányuló elméleti és gyakorlati
képzés tematikájának témakörei és a jártassági vizsga témakörei
1.1. Elméleti képzés
Az F/N megszerzésére irányuló elméleti képzés tematikájának legalább a következő témakörökre
kell kiterjednie:
1.1.1. Légijog
Az F/N engedélyesére vonatkozó szabályok és előírások, megfelelő légiforgalmi szolgálatok
gyakorlatai és eljárásai.
1.1.2. A légijárműtípusra vonatkozó légijármű ismeret
a) a légijármű hajtóműveinek működési alapelve, kiszolgálási eljárásai és üzemi korlátai, a légköri
viszonyok hatása a hajtómű teljesítményére,
b) az elektromosság elméletének alapjai, elektromos rendszerek (egyenáram és váltóáram), a
légijármű elektromos hálózata, bekötések és árnyékolás,
c) a műszerek, az iránytűk, a robotpilóták, a rádióösszeköttetési berendezések, a rádió- és radarnavigációs berendezések, a repülőgép-vezérlő rendszerek, kijelzések és az elektronikai
berendezések működésének alapelvei,
d) az adott légijármű korlátozásai.
1.1.3. Repülési jellemzők, repüléstervezés és terhelés általában és az adott légijárműtípusra
vonatkozóan
a) a terhelés és a tömeg megoszlásának hatásai a légijármű kiszolgálásában,
b) teljesítményadatok használata és gyakorlati alkalmazása,
c) repülés előtti és útvonalon történő részletes repülési terv készítése, a légiforgalmi szolgálatok
számára repülési terv összeállítása és kitöltése, a megfelelő légiforgalmi szolgálatok eljárásai,
magasságmérő beállítás eljárásai.
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1.1.4. Üzemeltetési eljárások
Légiforgalmi dokumentációk, mint az AIP, a NOTAM, a légiforgalmi kódok és rövidítések,
valamint a kirepülés, az útvonalrepülés, a süllyedés és a megközelítés műszerrepülési eljárásai
térképeinek értelmezése és használata.
1.1.5. Emberi teljesítőképesség és korlátai
A fedélzeti navigátorra vonatkozó emberi tényezők, beleértve a fenyegető jelenségek és hibák
kezelésének eljárásait.
1.1.6. Meteorológia
a) a légiforgalmi meteorológiai jelentések, térképek és előrejelzések, a kódok és rövidítések
értelmezése és gyakorlati alkalmazása, repülés előtt és repülés közben a meteorológiai információk
használata és beszerzésük eljárásai, magasságmérés,
b) repülési meteorológia, az adott területek éghajlattana, tekintetbe véve azokat az elemeket,
amelyek hatással vannak a repülésre, a nyomásrendszerek mozgása, a frontok struktúrája, azon
szignifikáns időjárási jelenségek helye és jellemzői, melyek befolyásolják a felszállás, az
útvonalrepülés és a leszállás körülményeit,
1.1.7. Navigáció
a) navigáció helyszámító eljárással (dead-reckoning), izobárikus és csillagászati navigációs
eljárások, légiforgalmi térképek, rádiónavigációs berendezések és területi navigációs rendszerek
használata, a hosszú távú repülésre vonatkozó speciális követelmények,
b) a légijármű navigációjához szükséges műszerek és elektronika használata, korlátai és
használhatósága,
c) a kirepülés, az útvonalrepülés és megközelítés szakaszában alkalmazott navigációs rendszerek
használata, pontossága és megbízhatósága, a rádiónavigációs berendezések azonosítása,
d) az automata, és a működéséhez külső támpontokat felhasználó navigációs rendszerek működési
elvei, jellemzői és alkalmazásuk,
e) az éggömb, beleértve az égitestek mozgását, ezek megfigyeléshez történő kiválasztása és
azonosítása, az irányzási idő csökkentése, a szextánsok kalibrálása, a navigációs dokumentáció
kitöltése,
f) a repülési navigációban használatos fogalmak, mértékegységek és képletek.
1.1.8. Repüléselmélet
A repülés elmélete.
1.1.9. Rádiótávbeszélő-kezelői eljárások
A rádióösszeköttetés eljárásai és kifejezései.
1.2. Gyakorlati képzés
1.2.1. Az F/N megszerzésére irányuló gyakorlati képzés során a növendéknek – egy légiközlekedési
hatóság által kijelölt felügyelő mellett – legalább 200 óra repülési időt kell teljesítenie a tematika
alapján, a fedélzeti navigátor feladatainak ellátása közben azon a légijárműtípuson, amelyre a
típusjogosítást a szakszolgálati engedéllyel együtt kéri.
1.2.2. Az 1.2.1. pontban meghatározott repülési időből legalább 30 órát éjszaka kell teljesíteni.
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1.2.3. Az F/N megszerzésére irányuló gyakorlati képzés során a növendéknek bizonyítania kell,
hogy a repülőgép helyzetét repülés közben kielégítő módon meg tudja határozni és ezt az
információt fel tudja használni a légijármű navigálásához a következők szerint:
a) éjszaka – legalább 25 alkalommal, csillagászati megfigyelésekkel, és
b) nappal – legalább 25 alkalommal, csillagászati megfigyeléssel, amikor ehhez az automata, vagy a
külső támpontokat használó navigációs rendszert is felhasználja.
1.3. Jóváírás
1.3.1. A növendék repülésszimulációs oktatóeszközön fedélzeti navigátorként megszerzett repülési
ideje legfeljebb 50 óráig beszámítható az 1.2.1. pontban meghatározott repülési időbe.
1.3.2. Ha a növendék az adott típusú légijárművön pilótaként repülési idővel rendelkezik, akkor az
1.2.1. pontban meghatározott repülési időbe legfeljebb 75 óra beszámítható.
1.4. Jártassági vizsga
Az F/N megszerzésére irányuló jártassági vizsgán a növendéknek bizonyítania kell, hogy az F/N
engedélyesére vonatkozó jogosultságoknak megfelelő szakértelemmel képes az 1.2. pontban
meghatározott feladatokat és eljárásokat az adott típusú légijárművön fedélzeti navigátorként
végrehajtani, továbbá képes:
a) felismerni és kezelni a fenyegető jelenségeket és hibákat,
b) a légijármű rendszereit azok adottságain és korlátozásain belül használni,
c) jó ítélőképességet és repülési készséget tanúsítani,
d) légiforgalmi ismereteit alkalmazni,
e) több tagból álló személyzet részeként feladatait olyan módon ellátni, hogy a kivitelezés sikeres
végrehajtása biztosított legyen és
f) hatékonyan kommunikálni a személyzet többi tagjával.
2. A típusjogosítás megszerzésére irányuló elméleti és gyakorlati képzés tematikájának
témakörei és a jártassági vizsga témakörei
2.1. Elméleti képzés
Az F/N-be bejegyezhető típusjogosítás megszerzésére irányuló elméleti képzés tematikájának
legalább a következő témakörökre kell kiterjednie:
2.1.1. A légijárműtípusra vonatkozó légijármű ismeret
a) a légijármű hajtóműveinek működési alapelve, kiszolgálási eljárásai és üzemi korlátai, a légköri
viszonyok hatása a hajtómű teljesítményére,
b) az elektromosság elméletének alapjai, elektromos rendszerek (egyenáram és váltóáram), a
légijármű elektromos hálózata, bekötések és árnyékolás,
c) a műszerek, az iránytűk, a robotpilóták, a rádióösszeköttetési berendezések, a rádió- és radarnavigációs berendezések, a repülőgép-vezérlő rendszerek, kijelzések és az elektronikai
berendezések működésének alapelvei,
d) az adott légijármű korlátozásai.
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2.1.2. Repülési jellemzők, repüléstervezés és terhelés az adott légijárműtípusra vonatkozóan
a) a terhelés és a tömeg megoszlásának hatásai a légijármű kiszolgálásában, repülési jellemzők és
teljesítmény, tömeg és súlypont-számítások,
b) teljesítmény adatok használata és gyakorlati alkalmazása,
c) repülés előtti és útvonalon történő részletes repülési terv készítése, a légiforgalmi szolgálatok
számára repülési terv összeállítása és kitöltése, a megfelelő légiforgalmi szolgálatok eljárásai,
magasságmérő beállítás eljárásai.
2.2. Gyakorlati képzés
2.2.1. A típusjogosítás kérelmezőjének – egy légiközlekedési hatóság által kijelölt felügyelő mellett
– legalább 100 óra repülési időt kell teljesítenie a képző szervezet által kialakított tematika alapján,
a fedélzeti navigátor feladatainak ellátása közben azon a légijárműtípuson, amelyre a típusjogosítást
kéri.
2.2.2. A típusjogosítás kérelmezőjének – a légiközlekedési hatóság által kijelölt felügyelő mellett –
üzemeltetési tapasztalatot kell szereznie a fedélzeti navigátor feladatainak ellátásában az adott
légijárműtípuson.
2.3. Jóváírás
2.3.1. A típusjogosítás kérelmezőjének repülésszimulációs oktatóeszköz fedélzeti navigátorként
megszerzett repülési ideje legfeljebb 50 óráig beszámítható a 2.2.1. pontban meghatározott repülési
időbe.
2.3.2. Ha a típusjogosítás kérelmezője az adott típusú légijárművön pilótaként repülési idővel
rendelkezik, akkor a 2.2.1. pontban meghatározott repülési időbe legfeljebb 75 óra beszámítható.
2.4. Jártassági vizsga
A típusjogosítás megszerzésére irányuló jártassági vizsgán a növendéknek bizonyítania kell az adott
típusú légijárművön, hogy képes a fedélzeti navigátori feladatokat végrehajtani.
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6. melléklet az 53/2016. (XII. 16.) NFM rendelethez
A repülőgép és helikopter magánpilóta, kereskedelmi pilóta és légitársasági pilóta
szakszolgálati engedélyekhez kapcsolódóan e rendelet szerint kiadható betétlapra
bejegyezhető jogosítások
1. Repülőgép pilóta szakszolgálati engedélyekbe bejegyezhető jogosítások
Szakszolgálati
engedély
megnevezése
Repülőgép
magánpilóta
szakszolgálati
engedély
Repülőgép
kereskedelmi
pilóta
szakszolgálati
engedély

Repülőgép
légitársasági
pilóta
szakszolgálati
engedély

Szakszolgálati
engedélyhez
adható jogosítás
mezőgazdasági
jogosítás

Feltételek
mezőgazdasági
repülésre alkalmas
osztály/típusjogosítás

Szakszolgálati
Szakszolgálati
engedélybe
engedély
történő bejegyzés
rovatszáma
mezőgazdasági
XII
jogosítás

Időbeli hatály
2 év

mezőgazdasági
jogosítás

mezőgazdasági
repülésre alkalmas
osztály/típusjogosítás

mezőgazdasági
jogosítás

XII

2 év

tűzoltó jogosítás

tűzoltó repülésre
alkalmas
osztály/típusjogosítás
mezőgazdasági
repülésre alkalmas
osztály/típusjogosítás

tűzoltó jogosítás

XII

2 év

mezőgazdasági
jogosítás

XII

2 év

tűzoltó jogosítás

XII

2 év

mezőgazdasági
jogosítás

tűzoltó jogosítás

tűzoltó repülésre
alkalmas
osztály/típusjogosítás

2. Helikopter pilóta szakszolgálati engedélybe bejegyezhető nemzeti jogosítások
Szakszolgálati engedély
megnevezése

Szakszolgálati
Szakszolgálati
Szakszolgálati
engedélyhez adható
engedélybe történő
engedély
jogosítás
bejegyzés
rovatszáma
mezőgazdasági jogosítás mezőgazdasági jogosítás XII

Helikopter magánpilóta
szakszolgálati engedély
Helikopter kereskedelmi mezőgazdasági jogosítás
pilóta szakszolgálati
engedély
tűzoltó jogosítás
Helikopter légitársasági mezőgazdasági jogosítás
pilóta szakszolgálati
engedély
tűzoltó jogosítás

Időbeli hatály
2 év

mezőgazdasági jogosítás XII

2 év

tűzoltó jogosítás
XII
mezőgazdasági jogosítás XII

2 év
2 év

tűzoltó jogosítás

2 év

XII
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3.1. Elméleti ismeretek
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3. Mezőgazdasági jogosítás

3.1.1. A repülőgép mezőgazdasági jogosítás megszerzésére irányuló elméleti képzés
tematikájának legalább a következő témakörökre kell kiterjednie:
a) repülési szabályok,
b) repülőgép-ismeret,
c) légi üzemeltetés,
d) mezőgazdasági repülés végrehajtásának szabályai.
3.1.2. A helikopter mezőgazdasági jogosítás megszerzésére irányuló elméleti képzés
tematikájának legalább a következő témakörökre kell kiterjednie:
a) repülési szabályok,
b) típusismeret,
c) légi üzemeltetés,
d) mezőgazdasági repülés végrehajtásának szabályai.
3.2. Jóváírás
3.2.1. Ha a repülőgép mezőgazdasági jogosítás megszerzésére irányuló képzésben résztvevő
növendék hatályos mezőgazdasági jogosítással rendelkezik helikopterre, akkor a gyakorlati
képzésre a 76. § (3) bekezdése szerint meghatározott tematika szerinti repülési idő 25%-kal
csökkenthető.
3.2.2. Ha a helikopter mezőgazdasági jogosítás megszerzésére irányuló képzésben résztvevő
növendék hatályos mezőgazdasági jogosítással rendelkezik repülőgépre, akkor a 76. § (3)
bekezdése szerint meghatározott tematika szerinti repülési idő 25%-kal csökkenthető.
3.3. Jártassági vizsga
A mezőgazdasági jogosítás megszerzésére irányuló jártassági vizsgának legalább a következő
elemeket kell tartalmaznia:
a) egy felszállás során mezőgazdasági munkarepülést és meghatározott repülési feladatokat
kell végrehajtani munkarepülés közben, terhelt légijárművel, repülőtérről vagy „B” osztályú
leszállóhelyről,
b) egy zárt pályás, legalább 50 perces útvonalrepülést kell végrehajtani, 50 m magasságban,
melynek során a kérelmezőnek bizonyítani kell, hogy képes az alacsony útvonali navigáció
végrehajtásában, különös tekintettel az időjárásromlás vagy eltévedés esetén szükséges
teendők ismeretére.
4. Tűzoltó jogosítás
4.1. Elméleti ismeretek
4.1.1. A repülőgép tűzoltó jogosítás megszerzésére irányuló elméleti képzés tematikájának
legalább a következő témakörökre kell kiterjednie:
a) repülési szabályok,
b) repülőgép-ismeret,
c) légi üzemeltetés,
d) az adott szakterület sajátosságai (tűzoltó).
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4.1.2. A helikopter tűzoltó jogosítás megszerzésére irányuló elméleti képzésnek legalább a
következő témakörökre kell kiterjednie:
a) repülési szabályok,
b) típusismeret,
c) légi üzemeltetés,
d) az adott szakterület sajátosságai (tűzoltó).
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7. melléklet az 53/2016. (XII. 16.) NFM rendelethez
Az e rendelet alapján kiadott szakszolgálati engedélyek és betétlapok általános formai
követelményei és kötelező tartalmi elemei
1. A légiközlekedési hatóság által e rendelet szerint kiadott szakszolgálati engedélyek és
betétlapok általános formai követelményei
1.1. Az adatpont (pl: I, II, III stb.) mindig ugyanolyan nyomtatott formátumban legyen
feltüntetve, mint az adat főcíme (pl: Kiállító állam, Engedélyszám stb.).
1.2. Az I-XI pontok az állandó adatok, a XII-XIV pontok a változó adatok, amelyek
megjeleníthetőek a fő formátum elkülöníthető függelékeként vagy önállóan is. Bármely önálló
vagy elkülöníthető függeléken egyértelműen fel kell tüntetni, hogy az a szakszolgálati
engedély része.
1.3. A szakszolgálati engedély és a betétlap kiadása során használt papírnak alkalmasnak kell
lennie arra, hogy megelőzzön és kimutasson bármiféle változtatást vagy törlést. A
formanyomtatványra kerülő bármilyen bejegyzésről vagy áthúzásról egyértelműen ki kell
derülnie, hogy a légiközlekedési hatóság jegyezte be.
1.4. Az e rendelet alapján kiadott szakszolgálati engedélyeket és betétlapokat fehér színű
papíron kell kiadni.
1.5. A szakszolgálati engedélyeket és a betétlapokat magyar és angol nyelven kell kiadni.
2. A légiközlekedési hatóság által e rendelet szerint kiadott szakszolgálati engedélyek
kötelező tartalmi elemei
2.1. Állandó adatpontok
I
Kiállító állam (State of issue)
II
Az engedély típusa, első kiadás dátuma és az ország kódja (Title of Licence, date of
initial issue, and country code)
III H betűvel kezdődő engedélyszám (Licence number), melyet egy számkód és/vagy arab
számokból, illetve latin betűkből álló kód követ
IV Engedélyes neve (Last and first name of licence holder)
V
Lakcím (utca, város, megye, irányítószám) [Address (Street, town, area, zip code)]
VI Állampolgárság (Nationality)
VII Engedélyes saját kezű aláírása (Signature of holder)
VIII Kiállító hatóság (Issuing Authority)
IX Időbeli hatály (Validity)
X
Kiállító aláírása és dátum (Signature of issuing officer and date)
XI Kiállító hatóság bélyegzője (Seal or stamp of issuing Authority)
2.2. Változó elemek
XII Jogosítások (Ratings)
XIII Megjegyzések (Remarks)
XIV A légiközlekedési hatóság által megkövetelt bármely további részlet
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3. A légiközlekedési hatóság által e rendelet szerint kiadott betétlapok kötelező tartalmi
elemei
3.1. Állandó adatpontok
I
Kiállító állam (State of issue)
II
A betétlap megnevezése, első kiadás dátuma és az ország kódja (Title of Supplement,
date of initial issue and country code)
III A kiadás alapjául szolgáló szakszolgálati engedély engedélyszáma (Licence number)
IV Engedélyes neve (Last and first name of licence holder)
V
Lakcím (utca, város, megye, irányítószám) [Address (Street, town, area, zip code)]
VI Állampolgárság (Nationality)
VII Engedélyes saját kezű aláírása (Signature of holder)
VIII Kiállító hatóság (Issuing Authority)
IX Időbeli hatály (Validity)
X
Kiállító aláírása és dátum (Signature of issuing officer and date)
XI Kiállító hatóság bélyegzője (Seal or stamp of issuing Authority)
3.2. Változó elemek
XII Jogosítások (Ratings)
XIII Megjegyzések (Remarks)
XIV A légiközlekedési hatóság által megkövetelt bármely további részlet
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8. melléklet az 53/2016. (XII. 16.) NFM rendelethez
Lábról induló sárkányrepülő eszköz oktatói és tandempilóta tevékenység végzéséhez
szükséges elméleti és gyakorlati képzés, valamint elméleti és gyakorlati vizsga témakörei
1. A lábról induló sárkányrepülő eszköz oktatói és tandempilóta tevékenység végzéséhez
szükséges elméleti és gyakorlati képzés, valamint elméleti és gyakorlati vizsga témakörei
Elméleti és gyakorlati képzés
A lábról induló sárkányrepülő eszközön oktatói vagy tandempilóta tevékenység végzéséhez
szükséges elméleti és gyakorlati képzést biztosító tanfolyam tematikájának legalább a következő
témakörökre kell kiterjednie:
1.1. aerodinamika,
1.2. meteorológia,
1.3. elsősegélynyújtási ismeretek,
1.4. légijog, beleértve a légterekre és a repülési szabályokra vonatkozó ismereteket,
1.5. lábról induló sárkányrepülés elmélete,
1.6. repüléstechnika,
1.7. lábról induló sárkányrepülő eszköz felszerelés ismerete,
1.8. a vészhelyzetek felismerése és elhárítása,
1.9. navigáció,
1.10. természet- és környezetvédelem,
1.11. a végezni kívánt oktatói vagy tandempilóta tevékenységnek megfelelő elméleti és gyakorlati
képzés a 2. vagy 3. pontban meghatározottak szerint.
2. A lábról induló sárkányrepülő eszköz oktatói tevékenység végzéséhez szükséges elméleti és
gyakorlati képzés, valamint elméleti és gyakorlati vizsga témakörei
2.1. A lábról induló sárkányrepülő eszköz oktatói tevékenységet végezni kívánó személynek az
1.11. pontban meghatározott képzés keretén belül a következő ismereteket kell megszereznie:
2.1.1. repüléstechnika,
2.1.2. vészhelyzetek felismerése és elhárítása,
2.1.3. tanulási és tanítási ismeretek, oktatói módszertan.
2.2. Ha a növendék rendelkezik más légijárművön való oktatásra jogosító hatályos repülésoktatói
jogosítással vagy más repülőeszközön való oktatásra jogosító hatályos oktatói jogosultsággal, akkor
a tanítási és tanulási ismeret oktatása elhagyható.
3. A lábról induló sárkányrepülő eszköz tandempilóta tevékenység végzéséhez szükséges
elméleti és gyakorlati képzés, valamint elméleti és gyakorlati vizsga témakörei
A lábról induló sárkányrepülő eszköz tandempilóta tevékenységet végezni kívánó személynek az
1.11. pontban meghatározott képzés keretén belül a következő ismereteket kell megszereznie:
3.1. repüléstechnika,
3.2. vészhelyzetek felismerése és elhárítása,
3.3. az utas tájékoztatására vonatkozó és kommunikációs ismeretek.
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9. melléklet az 53/2016. (XII. 16.) NFM rendelethez
Siklóernyős oktatói és tandempilóta tevékenység végzéséhez szükséges elméleti és gyakorlati
képzés, valamint elméleti és gyakorlati vizsga témakörei
1. A siklóernyős oktatói és tandempilóta tevékenység végzéséhez szükséges elméleti és
gyakorlati képzés, valamint elméleti és gyakorlati vizsga témakörei
Elméleti és gyakorlati képzés
A siklóernyős oktatói vagy tandempilóta tevékenység végzéséhez szükséges elméleti és gyakorlati
képzést biztosító tanfolyam tematikájának legalább a következő témakörökre kell kiterjednie:
1.1. aerodinamika,
1.2. meteorológia,
1.3. elsősegélynyújtási ismeretek,
1.4. légijog, beleértve a légterekre és a repülési szabályokra vonatkozó ismereteket,
1.5. siklóernyőzés elmélete,
1.6. repüléstechnika,
1.7. siklóernyős felszerelés ismerete,
1.8. a vészhelyzetek felismerése és elhárítása,
1.9. navigáció,
1.10. természet- és környezetvédelem,
1.11. a végezni kívánt oktatói vagy tandempilóta tevékenységnek megfelelő elméleti és gyakorlati
képzés a 2. vagy 3. pontban meghatározottak szerint.
2. A siklóernyős oktatói tevékenység végzéséhez szükséges elméleti és gyakorlati képzés,
valamint elméleti és gyakorlati vizsga témakörei
2.1. Általános képzési követelmények
A siklóernyős oktatói tevékenységet végezni kívánó személynek az 1.11. pontban meghatározott
képzés keretén belül a következő ismereteket kell megszereznie:
2.1.1. siklóernyős felszereléssel kapcsolatos ismeretek,
2.1.2. indítási módok, repüléstechnika,
2.1.3. vészhelyzetek felismerése és elhárítása,
2.1.4. tanulási és tanítási ismeretek, oktatói módszertan.
2.2. Ha a növendék rendelkezik más légijárművön való oktatásra jogosító hatályos repülésoktatói
jogosítással vagy más repülőeszközön való oktatásra jogosító hatályos oktatói jogosultsággal, akkor
a tanítási és tanulási ismeret oktatása elhagyható.
2.3. Speciális képesítési követelmények
2.3.1. Az egyes siklóernyős képzések oktatásához a siklóernyős oktatói tevékenység végzésére
jogosító tanúsítvánnyal rendelkező személynek az oktatni kívánt siklóernyős képzésre vonatkozó
speciális ismeretekkel és tapasztalattal is kell rendelkeznie.
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2.3.2. A képző szervezet az üzemeltetési kézikönyvében határozza meg a 2.3.1. pontban
meghatározott speciális ismereti és tapasztalati követelményeket. Az így meghatározott
követelményeknek biztosítaniuk kell, hogy az oktató biztonságosan végre tudja hajtani az oktatási
feladatot.
2.3.3. Az oktatói megbízás kiadásához és folyamatosságának fenntartásához a képző szervezetnek
meg kell győződnie arról, hogy a siklóernyős oktatói jogosítás engedélyese rendelkezik az oktatni
kívánt siklóernyős képzéshez szükséges speciális ismeretekkel és tapasztalattal.
3. A siklóernyős tandempilóta tevékenység végzéséhez szükséges elméleti és gyakorlati képzés,
valamint elméleti és gyakorlati vizsga témakörei
3.1. A siklóernyős tandempilóta tevékenységet végezni kívánó személynek az 1.11. pontban
meghatározott képzés keretén belül a következő ismereteket kell megszereznie:
3.1.1. siklóernyős felszereléssel kapcsolatos ismeretek,
3.1.2. indítási módok, repüléstechnika,
3.1.3. vészhelyzetek felismerése és elhárítása,
3.1.4. az utas tájékoztatására vonatkozó és kommunikációs ismeretek.
3.2. A képzésnek az alábbiak közül egy siklóernyő típusra kell vonatkoznia:
3.2.1. lábról indítható motor nélküli tandem siklóernyő,
3.2.2. lábról indítható segédmotoros tandem siklóernyő,
3.2.3. trájkos segédmotoros tandem siklóernyő.
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10. melléklet az 53/2016. (XII. 16.) NFM rendelethez
Ejtőernyős oktatói és tandemugró tevékenység végzéséhez szükséges elméleti és gyakorlati
képzés, valamint elméleti és gyakorlati vizsga témakörei
1. Az ejtőernyős oktatói és tandemugró tevékenység végzéséhez szükséges elméleti és
gyakorlati képzés, valamint elméleti és gyakorlati vizsga témakörei
Elméleti és gyakorlati képzés
Az ejtőernyős oktatói vagy tandemugró tevékenység végzéséhez szükséges elméleti és gyakorlati
képzést biztosító tanfolyam tematikájának legalább a következő témakörökre kell kiterjednie:
1.1. aerodinamika,
1.2. meteorológia,
1.3. elsősegélynyújtási ismeretek,
1.4. légijog,
1.5. ejtőernyőzés elmélete,
1.6. ejtőernyős felszerelés ismerete,
1.7. a vészhelyzetek felismerése és elhárítása,
1.8. a végezni kívánt oktatói vagy tandemugró tevékenységnek megfelelő elméleti és gyakorlati
képzés a 2. vagy 3. pontban meghatározottak szerint.
2. Az ejtőernyős oktatói tevékenység végzéséhez szükséges elméleti és gyakorlati képzés,
valamint elméleti és gyakorlati vizsga témakörei
2.1. Általános képzési követelmények
Az ejtőernyős oktatói tevékenységet végezni kívánó személynek az 1.8. pontban meghatározott
képzés keretén belül tanulási és tanítási ismeretekre, valamint oktatói módszertanra vonatkozó
ismereteket kell megszereznie.
2.2. Ha a növendék rendelkezik más légijárművön való oktatásra jogosító hatályos repülésoktatói
jogosítással vagy más repülőeszközön való oktatásra jogosító hatályos oktatói jogosultsággal, akkor
a tanítási és tanulási ismeret oktatása elhagyható.
2.3. Speciális képesítési követelmények
2.3.1. Az egyes ejtőernyős ugrás típusok oktatásához az ejtőernyős oktatói tevékenység végzésére
jogosító tanúsítvánnyal rendelkező személynek az oktatni kívánt ugrás típusra vonatkozó speciális
ismeretekkel és tapasztalattal is kell rendelkeznie.
2.3.2. A képző szervezet az üzemeltetési kézikönyvében határozza meg a 2.3.1. pontban
meghatározott speciális ismereti és tapasztalati követelményeket. Az így meghatározott
követelményeknek biztosítaniuk kell, hogy az oktató biztonságosan végre tudja hajtani az oktatási
feladatot.
2.3.3. Az oktatói megbízás kiadásához és folyamatosságának fenntartásához a képző szervezetnek
meg kell győződnie arról, hogy az ejtőernyős oktatói jogosítás engedélyese rendelkezik az oktatni
kívánt ejtőernyős ugráshoz szükséges speciális ismeretekkel és tapasztalattal.
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3. Az ejtőernyős tandemugró tevékenység végzéséhez szükséges elméleti és gyakorlati képzés,
valamint elméleti és gyakorlati vizsga témakörei
Az ejtőernyős tandemugró tevékenységet végezni kívánó személynek az 1.8. pontban meghatározott
képzés keretén belül a következő ismereteket kell megszereznie:
3.1. tandemugrás végrehajtása és a használandó felszereléssel kapcsolatos ismeretek,
3.2. kommunikáció tandem ugrás során, a tandemugró felkészítése,
3.3. tandemugrás során kialakuló veszélyhelyzetek felismerése és elhárítása.
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11. melléklet az 53/2016. (XII. 16.) NFM rendelethez
Az e rendelet alapján kiadható szakszolgálati engedélyhez, jogosításhoz vagy tanúsítványhoz
kapcsolódó képzést végző képző szervezetre vonatkozó követelmények
1. Szervezeti követelmények
1.1. VEZETŐSÉG
1.1.1. A képző szervezetnek rendelkeznie kell felelős vezetővel, aki a szervezet felhatalmazása
alapján felel azért, hogy minden képzési kötelezettséget finanszírozzanak és e rendelet előírásainak
megfelelően valósítsanak meg.
1.1.2. A képző szervezetnek ki kell neveznie egy képzésvezetőt, aki felelős annak biztosításáért,
hogy a szervezet a képzési szervezetre vonatkozó követelményeknek megfelel. A képzésvezetőnek
rendelkeznie kell a szervezet tevékenységének megfelelő szakszolgálati engedélyekhez vagy
szakszolgálati engedély nélkül végezhető tevékenységhez kapcsolódó képzésben oktatóként szerzett
széles körű tapasztalattal és vezetői képességekkel.
1.1.3. A felelős vezető és a képzésvezető ugyanaz a személy is lehet, ha egyaránt teljesíti a 1.1.1. és
az 1.1.2. alpontban meghatározott követelményeket is. Ha a felelős vezető és a képzésvezető nem
ugyanaz a személy, akkor a képzésvezető a felelős vezetővel alárendelt viszonyban végzi a
tevékenységét.
1.1.4. Ha a képző szervezet több légijármű-kategóriában nyújt képzést, akkor légijárműkategóriánként külön képzésvezető is kinevezhető.
1.2. OKTATÓK
1.2.1. A képző szervezetnek rendelkeznie kell megfelelő számú oktatóval a tervezett képzés
végrehajtásához.
1.2.2. Az elméleti képzést végző oktatónak rendelkeznie kell az általa végzett képzésnek megfelelő,
e rendelet szerinti szakszolgálati engedéllyel és oktatói jogosítással vagy az oktatott témakörnek
megfelelő szakmai képesítéssel.
1.2.3. A gyakorlati oktatónak rendelkeznie kell az általa végzett képzésnek megfelelő, e rendelet
szerinti szakszolgálati engedéllyel és oktatói jogosítással vagy a szakszolgálati engedély nélkül
végezhető oktatói tevékenységek esetében teljesíteniük kell az oktatói megbízás kiadásának e
rendeletben előírt feltételeit.
1.2.4. A képző szervezet, miután meggyőződött az oktató képességeiről, megbízást ad ki az oktató
számára, amelyben rögzíti, hogy az oktató mely oktatási tevékenység végzésére jogosult a szervezet
nevében.
1.2.5. A megbízásnak tartalmaznia kell az oktató személyes adatait, a megbízást kiadó képző
szervezet megnevezését, valamint annak meghatározását, hogy az oktató a megbízással mely
oktatási tevékenység végzésére jogosult a szervezet nevében.
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1.2.6. Amennyiben az oktatói megbízással rendelkező személy az e rendeletben foglalt
követelményeket nem teljesíti, a képző szervezet a megbízást visszavonja.
1.3. VIZSGÁZTATÓK
1.3.1. Amennyiben a képző szervezet jogosult elméleti vagy gyakorlati vizsgáztatásra, a képző
szervezetnek rendelkeznie kell megfelelő számú elméleti vagy gyakorlati vizsgáztatóval a tervezett
vizsgáztatás végrehajtásához.
1.3.2. A vizsgáztatóknak teljesíteniük kell a vizsgáztatói megbízás kiadásának e rendeletben előírt
feltételeit.
1.3.3. A képző szervezet, miután meggyőződött a vizsgáztató képességeiről, megbízást ad ki a
vizsgáztató számára, amelyben rögzíti, hogy a vizsgáztató mely vizsgáztatási tevékenység
végzésére jogosult a szervezet nevében.
1.3.4. A megbízásnak tartalmaznia kell a vizsgáztató személyes adatait, a megbízást kiadó képző
szervezet megnevezését, valamint annak meghatározását, hogy a vizsgáztató a megbízással mely
vizsgáztatási tevékenység végzésére jogosult a szervezet nevében.
1.3.5. Amennyiben a vizsgáztatói megbízással rendelkező személy az e rendeletben foglalt
követelményeket nem teljesíti, a képző szervezet a megbízást visszavonja.
1.4. AZ ELMÉLETI KÉPZÉS VÉGREHAJTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES FELTÉTELEK
1.4.1. Az elméleti képzés megtartásához a képző szervezetnek rendelkeznie kell a mindenkori
növendéklétszámnak megfelelő számú és méretű tanteremmel és az oktatási módszernek megfelelő
bemutató felszereléssel.
1.4.2. A képző szervezetnek biztosítania kell a növendékek számára az elméleti képzés témaköreit
lefedő tankönyveket vagy jegyzeteket.
1.5. A GYAKORLATI KÉPZÉS VÉGREHAJTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES FELTÉTELEK
1.5.1. A képző szervezetnek biztosítania kell, hogy a végzett képzésnek megfelelően rendelkezésre
álljanak a gyakorló repülések vagy ugrások végrehajtásához szükséges helyiségek, eszközök,
berendezések és információk. Ide tartoznak például a légiforgalmi térképek, naprakész légiforgalmi
tájékoztató adatok, meteorológiai adatok, kommunikációs eszközök, repülésbiztonsággal
kapcsolatos dokumentumok, eligazító terem vagy öltöző.
1.5.2. A képző szervezetnek gondoskodnia kell a végzett képzési feladatnak és a képzés során
használt légijárműnek vagy repülőeszköznek megfelelő, a gyakorlati képzés végrehajtásához
szükséges repülőtér vagy oktatási helyszín rendelkezésre állásáról.
1.5.3. A képző szervezetnek biztosítania kell, hogy a képzés során rendelkezésre álljon a képzés
céljának megfelelő légijármű vagy repülőeszköz. Ha a légijármű vagy a repülőeszköz nem a képző
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szervezet tulajdona, akkor a képző szervezetnek be kell szereznie a tulajdonos hozzájáruló
nyilatkozatát a légijármű vagy a repülőeszköz képzési tevékenységre való használatához.
1.5.4. A repülőgépen, a helikopteren, a vitorlázó repülőgépen, a segédmotoros vitorlázó
repülőgépen, a léghajón, a helyből felszálló repülőgépen, az ultralight repülőgépen, az autogiron
végzett képzés során használt légijárműnek duplikált elsődleges kormányszervekkel kell
rendelkeznie, amelyet az oktató és a növendék egyidejűleg használhat. Átadható kormányszervvel
rendelkező légijármű nem tekinthető megfelelő légijárműnek. A végzett képzési feladatnak
megfelelően a képző szervezetnek rendelkeznie kell olyan légijárművel is, amely alkalmas az
átesések, a dugóhúzó és más repülési vészhelyzetek elkerülésének bemutatására.
1.5.5. Repülőgépen, helikopteren, vitorlázó repülőgépen, segédmotoros vitorlázó repülőgépen,
léghajón, helyből felszálló repülőgépen, ultralight repülőgépen, autogiron vagy motoros
sárkányrepülő eszközön végzett képzés során csak a képző szervezet kézikönyveiben meghatározott
légijárművet vagy repülőeszközt lehet használni.
1.5.6. A gyakorlati képzés során csak olyan repülésszimulációs oktatóeszköz alkalmazható, amelyet
a képző szervezet kézikönyve az adott képzéshez meghatároz. Repülésszimulációs oktatóeszköz
akkor használható gyakorlati képzésre, ha a képző szervezet igazolta a légiközlekedési hatóság felé
az alábbiakat:
1.5.6.1. a repülésszimulációs oktatóeszköz képességei lehetővé teszik a végzendő képzés
végrehajtását,
1.5.6.2. a használt
követelményeit,

repülésszimulációs

oktatóeszközök

teljesítik

e

rendelet

vonatkozó

1.5.6.3. teljes repülőgép-szimulátorok (FFS) esetén azt, hogy a teljes repülőgép-szimulátor
megfelelően jeleníti meg az oktatott légijárműtípust,
1.5.6.4. a képző szervezet rendelkezik a repülésszimulációs oktatóeszköz változtatásainak kielégítő
mértékű figyelemmel kísérésére és annak biztosítására szolgáló rendszerrel, hogy ezek a
változtatások nem befolyásolják a képzés helytállóságát.
1.6. NYILVÁNTARTÁSOK
1.6.1. A képző szervezetnek a következő nyilvántartásokat kell vezetnie:
1.6.1.1. a képző szervezet által végzett elméleti képzés helyszíne, időpontja, témaköre, az oktató
adatai és jelenléti ív a résztvevő növendékekről,
1.6.1.2. a képző szervezet által végzett elméleti vizsgáztatás helyszíne, időpontja, a vizsgakérdések,
a vizsgáztató adatai, a növendékek által kitöltött megoldó lapok és az értékelés dokumentumai,
1.6.1.3. a képző szervezet által végzett gyakorlati képzés helyszíne vagy útvonala, a fel- és a
leszállás vagy a képzési feladat végrehajtásának időpontja, a végrehajtott feladat és a végrehajtás
oktató általi értékelése, az oktató adatai, a növendék adatai, valamint a képzési feladat során
használt légijármű, repülőeszköz vagy repülésszimulációs oktatóeszköz adatai,
1.6.1.4. az oktatók által rendszeresen összeállított részletes előmeneteli beszámolók az elméleti
felmérőkkel és az időszakos minősítő repülések dokumentációjával,
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1.6.1.5. a növendékek személyi nyilvántartása, amely a növendék személyes adatainak kezeléséhez
való hozzájárulását kifejező nyilatkozatával együtt tartalmazza a növendék személyes adatait, az
orvosi minősítések és a már megszerzett szakszolgálati engedélyek másolatát, valamint a képző
szervezetnél végzett vagy folyamatban lévő képzések típusát, kezdési és befejezési időpontját,
valamint a részükre kiadott tanúsítványokat,
1.6.1.6. az oktatók és vizsgáztatók személyi nyilvántartása, amely az oktató és a vizsgáztató
személyes adatainak kezeléséhez, valamint a vizsgáztató nyilvántartásban szereplő adatainak
közzétételéhez való hozzájárulását kifejező nyilatkozatával együtt tartalmazza az oktatók és a
vizsgáztatók személyes adatait, a hatályos orvosi minősítéseik és a szakszolgálati engedélyeik vagy
a szakmai képesítéseik másolatát, a képző szervezet által kiállított oktatói és vizsgáztatói
megbízásokat, valamint a szervezet által az oktatók és a vizsgáztatók részére nyújtott belső
képzéseken való részvételre vonatkozó információkat.
1.6.2. Az 1.6.1.1.-1.6.1.5. alpontban meghatározott nyilvántartásokat a képzés befejezésétől
számított legalább 5 évig kell megőrizni. Az 1.6.1.6. alpontban meghatározott nyilvántartást az
oktatónak vagy a vizsgáztatónak a képző szervezetnél végzett oktatási vagy vizsgáztatói
tevékenysége alatt és annak megszűnését követően legalább 5 évig kell megőrizni.
1.6.3. A képző szervezetnek a nyilvántartások létrehozása, vezetése és megőrzése során
gondoskodnia kell a nyilvántartások és a bennük szereplő adatok védelméről és biztonságáról.
1.6.4. Az 1.6.1.1.-1.6.1.5. alpontban meghatározott nyilvántartások formátumát és a kezelésükre
vonatkozó eljárásokat a képzési kézikönyvben, az 1.6.1.6. alpontban meghatározott nyilvántartások
formátumát és a kezelésükre vonatkozó eljárásokat az üzemeltetési kézikönyvben meg kell
határozni.
1.7. BELSŐ KÉPZÉS
1.7.1. A képző szervezetnek belső képzést kell tartania az újonnan megbízott oktatók, vizsgáztatók
vagy képzésvezető részére
1.7.1.1. a szervezet felépítéséről, működéséről és kézikönyveiről,
1.7.1.2. a vonatkozó jogszabályok által meghatározott követelményekről,
1.7.1.3. a képzési módszertanról,
1.7.1.4. a repülésbiztonsági tapasztalatokról.
1.7.2. A képző szervezetnek évente legalább egy alkalommal ismeretfrissítő belső képzést kell
tartania az oktatók, vizsgáztatók és a képzésvezető részére az 1.7.1. alpontban meghatározott
témakörökben. Az ismeretfrissítő képzés során figyelembe kell venni az előző képzés óta
bekövetkezett változásokat is.
1.8. KÉPZÉSI KÉZIKÖNYV ÉS ÜZEMELTETÉSI KÉZIKÖNYV
1.8.1. A képző szervezetnek képzési és üzemeltetési kézikönyvekkel kell rendelkeznie.
1.8.2. A képző szervezetnek hozzáférhetővé kell tennie az oktatók, a vizsgáztatók, a képzésvezető
és ahol szükséges, a növendékek számára azokat az információkat, amelyeket a képzési kézikönyv,
az üzemeltetési kézikönyv és a képző szervezet képzési engedélye tartalmaz.
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1.8.3. A képzési és az üzemeltetési kézikönyv egységes szerkezetben is elkészíthető, ha abban
mindkét kézikönyv kötelező tartalmi elemei szerepelnek. Ebben az esetben a kézikönyvnek
tartalmaznia kell egy olyan hivatkozás jegyzéket, amely bemutatja, hogy az e mellékletben
meghatározott kötelező tartalmi elem a kézikönyv mely fejezetében került kifejtésre.
1.8.4. Az 1178/2011/EU bizottsági rendelet szerinti képzési engedéllyel rendelkező képző
szervezetnek e rendelet szerinti képzési és üzemeltetési kézikönyvének csak az 1178/2011/EU
bizottsági rendelet szerint kidolgozott kézikönyvtől való eltéréseket kell tartalmaznia.
1.8.5. A képzési kézikönyvnek tartalmaznia kell a képzési szakaszokra vonatkozó elvárásokat, a
képzési szakasz célkitűzését és az annak eléréséhez teljesítendő képzési célokat, amelyeket a
növendékeknek teljesíteniük kell. A képzési kézikönyvnek a 2. pontban meghatározott részekből
kell állnia és az ott meghatározottakat kell tartalmaznia.
1.8.6. Az üzemeltetési kézikönyvnek a 3. pontban meghatározott részekből kell állnia és az ott
meghatározottakat kell tartalmaznia. Ha a légijármű vagy repülőeszköz üzemben tartó
szervezetének üzemben tartási kézikönyve tartalmazza a vonatkozó témakört, akkor a képző
szervezet üzemeltetési kézikönyvének az üzemben tartási kézikönyv megfelelő részére való
hivatkozást kell tartalmaznia.
2. A képzési kézikönyv
1. rész – Képzési terv
A tanfolyam célja

Annak bemutatása, hogy az adott képzés elvégzésével a
növendék milyen képességekre tehet szert.

A tanfolyamra jelentkezés E rendeletben előírt előfeltételek és a képző szervezet által
követelményei
meghatározott egyéb követelmények, beleértve a nyelvismeretre,
valamint a matematikai és a fizikai alapismeretekre vonatkozó
elvárásokat.
Korábbi tapasztalat, képzés A korábbi tapasztalat, képzés és képesítés beszámítására
és képesítés beszámítása vonatkozó eljárás.
Képzési tematika és annak Az elméleti és a gyakorlati képzés menete a 2., 3. és 4. részben
időbeosztása
részletezett feladatokra és tantárgyakra való hivatkozással.
Az elméleti képzés, a repülésszimulációs oktatóeszközön való
gyakorlás és a repülési képzés összehangolása, abból a célból,
hogy a repülési feladatok végrehajtásakor a növendékek már
képesek legyenek alkalmazni a kapcsolódó elméleti képzésen
szerzett és a repülésszimulációs oktatóeszközön végzett
gyakorlás során szerzett ismereteiket.
A képzés nyilvántartása

Az e melléklet 1.6.1.1, 1.6.1.3. és 1.6.1.5. alpontjában
meghatározott nyilvántartások formátuma és a kezelésükre
vonatkozó eljárások, beleértve:
- a nyilvántartások vezetésének módja,
- a nyilvántartások bejegyzéseinek egységesítése,
- szabályok a nyilvántartások védelmére,
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-

Vészhelyzeti képzés

felelős személyek a nyilvántartások és a növendékek repülési
naplóinak ellenőrzésére,
- a nyilvántartások ellenőrzésének jellege és gyakorisága,
- a nyilvántartások tárolásának helye és módja.
A vészhelyzet esetén alkalmazandó eljárásokról szóló képzés.

Előmenetel ellenőrzése és A 115. § (3) bekezdésében meghatározott vizsgaszabályzat abban
az esetben, ha a képző szervezet végzi az elméleti vizsgáztatást.
vizsgák
Az elméleti és a gyakorlati képzés során az előmenetel
ellenőrzésére szolgáló elméleti felmérők és időszakos minősítő
repülések ütemezése, lefolytatása, értékelése és dokumentálása.
Oktató felhatalmazása az időszakos minősítő repülés
lefolytatására.
A sikertelen elméleti vagy gyakorlati vizsga megismétlése előtt
elvégzendő ismeret-megújító képzésre vonatkozó szabályok.
Az e melléklet 1.6.1.2. és 1.6.1.4. alpontjában meghatározott
nyilvántartások formátuma és a kezelésükre vonatkozó eljárások,
beleértve:
- a nyilvántartások vezetésének módja,
- a nyilvántartások bejegyzéseinek egységesítése,
- szabályok a nyilvántartások védelmére,
- felelős személyek a nyilvántartások ellenőrzésére,
- a nyilvántartások ellenőrzésének jellege és gyakorisága.
A képzés hatékonysága

Belső visszacsatolási rendszer a képzési hiányosságok
felfedezésére.
A nem megfelelő előmenetel megállapítása (egyéni
növendékekre vonatkozóan).
Intézkedések a nem megfelelő előmenetel kijavítására.
Az oktatóváltás szabályai.
Az oktatóváltás lehetséges maximális száma egy növendékre
vonatkozóan.
Fegyelmi intézkedések.
Növendék képzésből való felfüggesztésének eljárása.
Az előzőek dokumentálása.

2. rész – Eligazítás és repülési feladatok
Repülési feladatok
hivatkozási listája

A repülési feladatok jegyzéke.

Repülési feladatok

Valamennyi repülési feladat tartalmának részletes leírása a
végrehajtás sorrendjében.

A tanfolyam felépítése - a A képzés szakaszokra bontása és az egyes repülési feladatok
képzés szakaszai
szakaszokba való besorolása, valamint annak bemutatása, hogy a
szakaszokra bontás és a feladatok sorrendje biztosítja a
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legmegfelelőbb tanulási sorrendet és azt, hogy a vészhelyzeti
képzés feladatait megfelelő gyakorisággal ismétlik.
Az egyes szakaszokra és feladatokra fordítandó óraszám
meghatározása, valamint az előmenetel ellenőrzésének
ütemezése.
A növendék előmenetele

A képzés egyes szakaszaira meghatározott, az adott szakasz
lezárásához és a képzés következő szakaszának megkezdéséhez
szükséges elvárt színvonal és jártassági szintek meghatározása. A
leírásnak tartalmaznia kell órákban megadva a minimális
tapasztalati követelményeket, az adott gyakorlatok megfelelő
módon való végrehajtását a jelentős feladatok (pl.
egyedülrepülés, éjszakai repülés) megkezdése előtt.

Oktatói módszerek

A képzési szervezet követelményei, különösen a következőkre
vonatkozóan: repülés előtti és utáni eligazítás, a tematika és a
részletes képzési előírások követése, az egyedülrepülésre való
felhatalmazások stb.

3. rész – Képzés repülésszimulációs oktatóeszközön
A 2. részre meghatározott felépítés szerint kell kidolgozni.
4. rész – Elméleti képzés
Az elméleti képzés
felépítése

A képzés rendszerének leírása, amely meghatározza valamennyi
tantárgyat, a hozzájuk kapcsolódó oktatási időket és a tantárgyi
bontást, valamint bemutat egy példát a képzés beosztására.
Távoktatás esetén a távoktatáshoz kapcsolódó eljárások.

Óravázlatok

A tantárgyak témaköreinek részletes leírása.

Oktatási anyag

Az oktatáshoz szükséges oktatási segédletek meghatározása (pl.
tananyagok, oktatási kézikönyv hivatkozások, gyakorlatok,
önképzés anyagai, demonstrációs segédeszközök).

A növendék előmenetele

A képzés egyes szakaszaira meghatározott, az adott szakasz
lezárásához és a képzés következő szakaszának megkezdéséhez
szükséges elvárt színvonal és teljesítési szintek meghatározása.
Az elméleti vizsgára bocsátás feltételei.
Abban az esetben követendő eljárás, ha a növendék a képzés
bármely szakaszában megkövetelt ismereteket nem teljesítette,
beleértve az esetlegesen szükséges kiegészítő képzésre
vonatkozó, elfogadott képzési tervet.
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3. Az üzemeltetési kézikönyv
1. Általános rész
1.1. Tartalomjegyzék, érvényes oldalak jegyzéke, módosítások jegyzéke
1.2. Szervezeti felépítés
1.3. A személyzet feladatai és felelősségei
1.4. A légiközlekedési hatóság előzetes jóváhagyása nélkül bevezethető változásokra vonatkozó
eljárás, amelynek tartalmaznia kell a változás bevezetésének eljárását és a légiközlekedési hatóság
értesítésének módját és tartalmát
1.5. Repülések jóváhagyása, felhatalmazás repülésre
1.6. Repülési feladatok előkészítése
1.7. A légijármű vagy repülőeszköz parancsnoka
1.8. A parancsnokpilóta felelőssége
1.9. Utasok szállítása képzési feladatok során
1.10. A légijármű vagy repülőeszköz dokumentációja
1.11. A légijármű vagy repülőeszköz üzemben tartásával kapcsolatos dokumentumok megőrzése
1.12. Az e melléklet 1.6.1.6. alpontjában meghatározott nyilvántartások formátuma és a kezelésükre
vonatkozó eljárások, beleértve a nyilvántartások tárolásának helyét és módját
1.13. Repülési szolgálati idő és repülési időkorlátozások (repülésoktatók, vizsgáztatók és
növendékek)
1.14. Pihenési idők (repülésoktatók, vizsgáztatók és növendékek)
1.15. Repülésoktatók, vizsgáztatók és növendékek repülési naplóinak kitöltési eljárásai
1.16. Repüléstervezés (általános)
1.17. Biztonság (általános) – biztonsági felszerelések, rádiós figyelő szolgálat, veszélyek, balesetek
és események (beleértve a jegyzőkönyveket), biztonsági pilóták, stb.
2. Műszaki rész
2.1. A légijárművek vagy repülőeszközök leírása
2.2. A légijárművek vagy repülőeszközök kiszolgálása
2.3. Vészhelyzeti eljárások
2.4. Rádió és rádiónavigációs berendezések
2.5. Megengedett eltérések [ha rendelkezésre áll, a minimálisan szükséges berendezések
alaplistájára (Master Minimum Equipment List – MMEL) alapozva]
3. Útvonal
3.1. Teljesítmény (jogi szabályozás, felszállás, útvonal, leszállás stb.)
3.2. Repüléstervezés (üzemanyag, olaj, minimális biztonságos magasság, navigációs berendezések
stb.)
3.3. Terhelés (loadsheet, súly, súlypont, korlátozások)
3.4. Időjárási minimumok (repülésoktatókra és növendékekre vonatkozóan, a képzés különböző
szakaszaiban)
3.5. Képzési útvonalak és területek
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4. A személyzet képzése
4.1. A személyzet képzéséért felelős személy kijelölése
4.2. Az e melléklet 1.7.1. alpontjában meghatározott belső képzés, értékelés
4.3. Az e melléklet 1.7.2. alpontjában meghatározott ismeretfrissítő képzés, értékelés
4.4. Oktatók és a vizsgáztatók megbízása, az oktatói és a vizsgáztatói megbízás kiadásának feltételei
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12. melléklet az 53/2016. (XII. 16.) NFM rendelethez
A repülésüzemi tiszt képző szervezetre vonatkozó követelmények
1. Szervezeti követelmények
1.1. VEZETŐSÉG
1.1.1. A képző szervezetnek rendelkeznie kell felelős vezetővel, aki a szervezet
felhatalmazása alapján felel azért, hogy minden képzési kötelezettséget finanszírozzanak és e
rendelet előírásainak megfelelően valósítsanak meg.
1.1.2. A képző szervezetnek ki kell neveznie egy képzésvezetőt, aki felelős annak
biztosításáért, hogy a szervezet a képzési szervezetre vonatkozó követelményeknek megfelel.
A képzésvezetőnek rendelkeznie kell a szervezet tevékenységének megfelelő repülésüzemi
tiszt szakszolgálati engedélyekhez kapcsolódó képzésben oktatóként szerzett széles körű
tapasztalattal és vezetői képességekkel.
1.1.3. A felelős vezető és a képzésvezető ugyanaz a személy is lehet, ha egyaránt teljesíti a
1.1.1. és az 1.1.2. alpontban meghatározott követelményeket is. Ha a felelős vezető és a
képzésvezető nem ugyanaz a személy, akkor a képzésvezető a felelős vezetővel alárendelt
viszonyban végzi a munkáját.
1.2. OKTATÓK
1.2.1. A képző szervezetnek rendelkeznie kell megfelelő számú oktatóval a tervezett képzés
végrehajtásához.
1.2.2. Az elméleti képzést végző oktatónak rendelkeznie kell az általa végzett képzésnek
megfelelő repülésüzemi tiszt szakszolgálati engedéllyel vagy az oktatott témakörnek
megfelelő szakmai képesítéssel.
1.2.3. A képző szervezet, miután meggyőződött az oktató képességeiről, megbízást ad ki
oktatói számára.
1.2.4. A megbízásnak tartalmaznia kell az oktató személyes adatait, a megbízást kiadó képző
szervezet megnevezését, valamint annak meghatározását, hogy az oktató a megbízással mely
oktatási tevékenység végzésére jogosult a szervezet nevében.
1.2.5. Amennyiben az oktatói megbízással rendelkező személy az e rendeletben foglalt
követelményeket nem teljesíti, a képző szervezet a megbízást visszavonja.
1.3. VIZSGÁZTATÓK
1.3.1. Elméleti vizsgáztatásra a képző szervezetnek rendelkeznie kell megfelelő számú
elméleti vizsgáztatóval a tervezett vizsgáztatás végrehajtásához.
1.3.2. A vizsgáztatóknak teljesíteniük kell a vizsgáztatói megbízás kiadásának e rendeletben
előírt feltételeit.
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1.3.3. A képző szervezet, miután meggyőződött a vizsgáztató képességeiről, megbízást ad ki a
vizsgáztató számára.
1.3.4. A megbízásnak tartalmaznia kell a vizsgáztató személyes adatait, a megbízást kiadó
képző szervezet megnevezését, valamint annak meghatározását, hogy a vizsgáztató a
megbízással mely vizsgáztatási tevékenység végzésére jogosult a szervezet nevében.
1.3.5. Amennyiben a vizsgáztatói megbízással rendelkező személy az e rendeletben foglalt
követelményeket nem teljesíti, a képző szervezet a megbízást visszavonja.
1.4. AZ ELMÉLETI KÉPZÉS VÉGREHAJTÁSÁHOZ SZÜKÉSGES FELTÉTELEK
1.4.1. Az elméleti képzés megtartásához a képző szervezetnek rendelkeznie kell a mindenkori
növendéklétszámnak megfelelő számú és méretű tanteremmel és az oktatási módszernek
megfelelő bemutató felszereléssel.
1.4.2. A képző szervezetnek biztosítania kell a növendékek számára az elméleti képzés
témaköreit lefedő tankönyveket vagy jegyzeteket.
1.4.3. A képző szervezetnek biztosítania kell, hogy a végzett képzésnek megfelelően
rendelkezésre álljanak a gyakorló feladatok végrehajtásához szükséges helyiségek, eszközök,
berendezések és információk.
1.5. NYILVÁNTARTÁSOK
1.5.1. A képző szervezetnek a következő nyilvántartásokat kell vezetnie:
1.5.1.1. a képző szervezet által végzett elméleti képzés helyszíne, időpontja, témaköre, az
oktató adatai és jelenléti ív a résztvevő növendékekről,
1.5.1.2. a képző szervezet által végzett elméleti vizsgáztatás helyszíne, időpontja, a
vizsgakérdések, a vizsgáztató adatai, a növendékek által kitöltött megoldó lapok és az
értékelés dokumentumai,
1.5.1.3. az oktatók által rendszeresen összeállított részletes előmeneteli beszámolók az
elméleti felmérőkkel,
1.5.1.4. a növendékek személyi nyilvántartása, amely a növendék személyes adatainak
kezeléséhez való hozzájárulását kifejező nyilatkozatával együtt tartalmazza a növendék
személyes adatait, valamint a képző szervezetnél végzett vagy folyamatban lévő képzések
típusát, kezdési és befejezési időpontját, valamint a részükre kiadott tanúsítványokat,
1.5.1.5. az oktatók és a vizsgáztatók személyi nyilvántartása, amely az oktató és a vizsgáztató
személyes adatainak kezeléséhez, valamint a vizsgáztató nyilvántartásban szereplő adatainak
közzétételéhez való hozzájárulását kifejező nyilatkozatával együtt tartalmazza az oktatók és a
vizsgáztatók személyes adatait, a szakszolgálati engedélyeik vagy a szakmai képesítéseik
másolatát, a képző szervezet által kiállított oktatói és vizsgáztatói megbízásokat, valamint a
szervezet által az oktatók és a vizsgáztatók részére nyújtott belső képzéseken való részvételre
vonatkozó információkat.
1.5.2. Az 1.5.1.1.-1.5.1.4. alpontban meghatározott nyilvántartásokat a képzés befejezésétől
számított legalább 5 évig kell megőrizni. Az 1.5.1.5. alpontban meghatározott nyilvántartást
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az oktatónak vagy a vizsgáztatónak a képző szervezetnél végzett oktatási vagy vizsgáztatói
tevékenysége alatt és annak megszűnését követően legalább 5 évig kell megőrizni.
1.5.3. A képző szervezetnek a nyilvántartások létrehozása, vezetése és megőrzése során
gondoskodnia kell a nyilvántartások és a bennük szereplő adatok védelméről és biztonságáról.
1.5.4. Az 1.5.1. alpontban meghatározott nyilvántartások formátumát és a kezelésükre
vonatkozó eljárásokat a képző szervezet kézikönyvében meg kell határozni.
1.6. BELSŐ KÉPZÉS
1.6.1. A képző szervezetnek belső képzést kell tartania az újonnan megbízott oktatók,
vizsgáztatók vagy képzésvezető részére
1.6.1.1. a szervezet felépítéséről, működéséről és kézikönyveiről,
1.6.1.2. a vonatkozó jogszabályok által meghatározott követelményekről,
1.6.1.3. a képzési módszertanról,
1.6.1.4. a repülésbiztonsági tapasztalatokról.
1.6.2. A képző szervezetnek évente legalább egy alkalommal ismeretfrissítő belső képzést kell
tartania az oktatók, a vizsgáztatók és a képzésvezető részére az 1.6.1. alpontban
meghatározott témakörökben. Az ismeretfrissítő képzés során figyelembe kell venni az előző
képzés óta bekövetkezett változásokat is.
1.7. A KÉPZŐ SZERVEZET KÉZIKÖNYVE
1.7.1. A képző szervezetnek kézikönyvvel kell rendelkeznie.
1.7.2. A képző szervezetnek hozzáférhetővé kell tennie az oktatók, a vizsgázatók, a
képzésvezető és ahol szükséges, a növendékek számára azokat az információkat, amelyeket a
kézikönyve és a képző szervezet képzési engedélye tartalmaz.
1.7.3. A kézikönyvnek a 2. pontban meghatározott részekből kell állnia és az ott
meghatározottakat kell tartalmaznia.
2. A képző szervezet kézikönyve
1. Általános rész
1.1. Tartalomjegyzék, érvényes oldalak jegyzéke, módosítások jegyzéke
1.2. Szervezeti felépítés
1.3. A személyzet feladatai és felelősségei
1.4. A légiközlekedési hatóság előzetes jóváhagyása nélkül bevezethető változásokra
vonatkozó eljárás, amelynek tartalmaznia kell a változás bevezetésének eljárását és a
légiközlekedési hatóság értesítésének módját és tartalmát
1.5. Az e melléklet 1.5.1.5. alpontjában meghatározott nyilvántartások formátuma és a
kezelésükre vonatkozó eljárások, beleértve a nyilvántartások tárolásának helyét és módját
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2. A személyzet képzése
2.1. A személyzet képzéséért felelős személy kijelölése
2.2. Az e melléklet 1.6.1. alpontjában meghatározott belső képzés, értékelés
2.3. Az e melléklet 1.6.2. alpontjában meghatározott ismeretfrissítő képzés, értékelés
2.4. Oktatók és vizsgáztatók megbízása, az oktatói és a vizsgáztatói megbízás kiadásának
feltételei
3. Képzési terv
A tanfolyam célja

Annak bemutatása, hogy az adott képzés elvégzésével a
növendék milyen képességekre tehet szert.

A tanfolyamra jelentkezés E rendeletben előírt előfeltételek és a képző szervezet által
követelményei
meghatározott egyéb követelmények, beleértve a nyelvismeretre
vonatkozó elvárásokat.
Korábbi tapasztalat
A korábbi tapasztalat beszámítására vonatkozó eljárás.
beszámítása
Képzési tematika és annak Az elméleti képzés menete a 4. részben részletezett tantárgyakra
időbeosztása
való hivatkozással.
A képzés nyilvántartása

Az e melléklet 1.5.1.1, 1.5.1.3. és 1.5.1.4. alpontjában
meghatározott nyilvántartások formátuma és a kezelésükre
vonatkozó eljárások, beleértve:
a) a nyilvántartások vezetésének módja,
b) a nyilvántartások bejegyzéseinek egységesítése,
c) szabályok a nyilvántartások védelmére,
d) felelős személyek a nyilvántartások ellenőrzésére,
e) a nyilvántartások ellenőrzésének jellege és gyakorisága,
f) a nyilvántartások tárolásának helye és módja.
Előmenetel ellenőrzése és A 115. § (3) bekezdésében meghatározott vizsgaszabályzat abban
vizsgák
az esetben, ha a képző szervezet végzi az elméleti vizsgáztatást.
Az elméleti képzés során az előmenetel ellenőrzésére szolgáló
elméleti felmérők ütemezése, lefolytatása, értékelése és
dokumentálása.
A sikertelen elméleti vizsga megismétlése előtt elvégzendő
ismeret-megújító képzésre vonatkozó szabályok.
Az
e
melléklet
1.5.1.2.
alpontjában
meghatározott
nyilvántartások formátuma és a kezelésükre vonatkozó eljárások,
beleértve:
a) a nyilvántartások vezetésének módja,
b) a nyilvántartások bejegyzéseinek egységesítése,
c) szabályok a nyilvántartások védelmére,
d) felelős személyek a nyilvántartások ellenőrzésére,
e) a nyilvántartások ellenőrzésének jellege és gyakorisága.
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A képzés hatékonysága
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Belső visszacsatolási rendszer a képzési hiányosságok
felfedezésére.
A nem megfelelő előmenetel megállapítása (egyéni
növendékekre vonatkozóan).
Intézkedések a nem megfelelő előmenetel kijavítására.
Fegyelmi intézkedések.
Növendék képzésből való felfüggesztésének eljárása.
Az előzőek dokumentálása.

4. Elméleti képzés
Az elméleti képzés
felépítése

A képzés rendszerének leírása, amely meghatározza valamennyi
tantárgyat, a hozzájuk kapcsolódó oktatási időket és a tantárgyi
bontást, valamint bemutat egy példát a képzés beosztására.
Távoktatás esetén a távoktatáshoz kapcsolódó eljárások.

Óravázlatok

A tantárgyak témaköreinek részletes leírása.

Oktatási anyag

Az oktatáshoz szükséges oktatási segédletek meghatározása
(pl. tananyagok, oktatási kézikönyv hivatkozások, gyakorlatok,
önképzés anyagai, demonstrációs segédeszközök).

A növendék előmenetele

A képzés egyes szakaszaira meghatározott, az adott szakasz
lezárásához és a képzés következő szakaszának megkezdéséhez
szükséges elvárt színvonal és teljesítési szintek meghatározása.
Az elméleti vizsgára bocsátás feltételei.
Abban az esetben követendő eljárás, ha a növendék a képzés
bármely szakaszában megkövetelt ismereteket nem teljesítette,
beleértve az esetlegesen szükséges kiegészítő képzésre
vonatkozó, elfogadott képzési tervet.
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IX. Határozatok Tára

A köztársasági elnök 485/2016. (XII. 16.) KE határozata
magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés b) pontja alapján – a külgazdasági és külügyminiszter előterjesztésére –
hozzájárulok Mbatna Bandjang rendkívüli és meghatalmazott nagykövetnek a Csádi Köztársaság magyarországi
rendkívüli és meghatalmazott nagykövetévé történő kinevezéséhez, moszkvai székhellyel.
Budapest, 2016. november 25.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2016. december 5.
		
		

Szijjártó Péter s. k.,
külgazdasági és külügyminiszter

KEH ügyszám: IV-5/06301-2/2016.

A köztársasági elnök 486/2016. (XII. 16.) KE határozata
állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés i) pontja, valamint a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény
9. §-a alapján – a belügyminiszter BM/18379-2/2016. számú előterjesztésére – Brovdi Oleg (névmódosítás előtti
neve: Brovdi Oleg Ivánovycs; születési hely, idő: Ilonokújfalu [Ukrajna], 1992. június 13.) magyar állampolgárságát
visszavonom.
Budapest, 2016. december 5.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2016. december 8.
		

Dr. Pintér Sándor s. k.,

		

belügyminiszter

KEH ügyszám: VI-1/06534-3/2016.
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A köztársasági elnök 487/2016. (XII. 16.) KE határozata
a gazdasági versenyhivatal versenytanács tagja megbízatása megszűnésének megállapításáról
A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 38. § (1) bekezdés
d) pontja és (3) bekezdése alapján – a Gazdasági Versenyhivatal elnökének előterjesztésére – megállapítom, hogy
dr. Juhász Dorina, a Gazdasági Versenyhivatal Versenytanács tagjának e megbízatása 2017. január 10-ei hatállyal
megszűnik.
Budapest, 2016. december 12.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-7/06690-2/2016.

A Kormány 1782/2016. (XII. 16.) Korm. határozata
az Európai Bizottság Horizon 2020 keretprogramjának Teaming konstrukciójában nyertes HCEMM projektkonzorcium felsőoktatási intézmény tagjainak nonprofit gazdasági társaságban való részesedésszerzéséhez
való hozzájárulásról
A Kormány
hozzájárul, hogy a Debreceni Egyetem, a Szegedi Tudományegyetem és a Semmelweis Egyetem az Európai
Bizottság Horizon 2020 keretprogramjának Teaming pályázatán nyertes „HCEMM – Establishing the Hungarian
Centre of Excellence for Molecular Medicine in partnership with EMBL (Magyar Molekuláris Medicina Kiválósági
Központ létrehozása az EMBL-lel partnerségben)” projekt megvalósításához és a létrejövő Kiválósági Központ
működtetéséhez gazdasági társaságot hozzon létre, tartson fenn vagy ilyen gazdasági társaságban tulajdoni
részesedést szerezzen.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1783/2016. (XII. 16.) Korm. határozata
az alternatív üzemanyagok infrastruktúrájának kiépítéséről szóló nemzeti szakpolitikai keret című
programról
A Kormány
1. jóváhagyja „az alternatív üzemanyagok infrastruktúrájának kiépítéséről szóló nemzeti szakpolitikai keret” című
programot (a továbbiakban: Nemzeti Szakpolitikai Keret);
2. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy gondoskodjon a Nemzeti Szakpolitikai Keret Európai Bizottsághoz
történő bejelentéséről;
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
azonnal
3. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, valamint a nemzetgazdasági minisztert, hogy – az érintettek bevonásával –
gondoskodjon a Nemzeti Szakpolitikai Keret végrehajtásáról;
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
folyamatosan

82583

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2016. évi 205. szám

4. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy gondoskodjon a Nemzeti Szakpolitikai Keret – a Kormány honlapján
történő – közzétételéről.
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1784/2016. (XII. 16.) Korm. határozata
„A globális felelősségvállalásra nevelésről a formális és nem-formális oktatásban Magyarországon” című
koncepcióról
A Kormány
1. egyetért a részére bemutatott, „A globális felelősségvállalásra nevelésről a formális és nem-formális oktatásban
Magyarországon” című koncepcióval (a továbbiakban: Koncepció), és felhívja a külgazdasági és külügyminisztert,
valamint az emberi erőforrások miniszterét, hogy gondoskodjanak a Koncepciónak az összkormányzati portál
általuk vezetett minisztériumi aloldalain történő közzétételéről magyar és angol nyelven;
Felelős:
külgazdasági és külügyminiszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
azonnal
2. felhívja a külgazdasági és külügyminisztert, hogy a nemzetközi fejlesztési együttműködés és a nemzetközi
humanitárius tudatosság növelése érdekében – összhangban az Agenda 2030 globális fenntartható fejlődési
keretrendszerrel – kezdeményezze a nemzetközi fejlesztési oktatás hazai elterjesztését a formális, nem-formális és
– a média közreműködésével – az informális oktatás területén;
Felelős:
külgazdasági és külügyminiszter
Határidő:
folyamatos
3. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket a globális
felelősségvállalásra nevelés egységes értelmezése és alkalmazása érdekében, valamint tegye lehetővé
a fenntarthatóságra nevelés terén kialakult jó gyakorlatok tapasztalatainak hasznosítását;
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
folyamatos
4. felhívja a külgazdasági és külügyminisztert, valamint az emberi erőforrások miniszterét, hogy vegyenek részt
a nemzetközi fejlesztési együttműködés és nemzetközi humanitárius tudatosság növelése érdekében a globális
felelősségvállalásra nevelés népszerűsítésében, így különösen lássák el a formális oktatás szakmai intézményeit
a továbbképzésekhez és a tematikus hetek rendezvényeihez szükséges aktuális szakpolitikai információkkal és
segédanyagokkal, működjenek együtt a globális felelősségvállalásra nevelés témakörében érintett szakmai és
civil szervezetekkel, rendezzenek a globális nevelés nem-formális és informális oktatási rendszerét felhasználva
kommunikációs tematikus heteket, nemzetközi fejlesztési együttműködési és humanitárius témájú eseményeket.
Felelős:
külgazdasági és külügyminiszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
folyamatos
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 1785/2016. (XII. 16.) Korm. határozata
a „Fokozatváltás a felsőoktatásban középtávú szakpolitikai stratégia 2016” elfogadásáról
A Kormány
1. megtárgyalta és elfogadta a részére bemutatott, a „Fokozatváltás a felsőoktatásban középtávú szakpolitikai
stratégia” című dokumentumot (a továbbiakban: stratégia);
2. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, a nemzetgazdasági minisztert, a nemzeti fejlesztési minisztert és
a földművelésügyi minisztert, hogy a stratégiában meghatározott célok elérését szolgáló eszközöket építsék be
a szakpolitikai tevékenységeikbe és tegyék meg az e célok eléréséhez szükséges intézkedéseket;
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
nemzetgazdasági miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
földművelésügyi miniszter
Határidő:
folyamatos
3. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy gondoskodjon a stratégia kormányzati portálon történő
közzétételéről.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
azonnal
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 1786/2016. (XII. 16.) Korm. határozata
a Magyarország és a Brazil Szövetségi Köztársaság között létrejött kiadatási egyezmény szövegének
végleges megállapítására adott felhatalmazásról
A Kormány
1. egyetért a Magyarország és a Brazil Szövetségi Köztársaság között létrejött kiadatási egyezmény (a továbbiakban:
Egyezmény) bemutatott szövegével;
2. felhatalmazza az igazságügyi minisztert vagy az általa kijelölt személyt az Egyezmény bemutatott szövegének
– a megerősítés fenntartásával történő – végleges megállapítására;
3. felhívja a külgazdasági és külügyminisztert, hogy az Egyezmény szövegének végleges megállapításához szükséges
meghatalmazási okiratot adja ki;
4. elfogadja az Egyezmény kihirdetéséről szóló törvénytervezetet, és elrendeli az Egyezmény szövegének végleges
megállapítását követően annak az Országgyűléshez történő benyújtását. A törvényjavaslat előadójának a Kormány
az igazságügyi minisztert jelöli ki.
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

82585

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2016. évi 205. szám

A miniszterelnök 133/2016. (XII. 16.) ME határozata
helyettes államtitkár kinevezéséről
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 220. § (2) bekezdésében foglalt jogkörömben eljárva,
a belügyminiszter javaslatára
dr. Ignácz Istvánt
a Belügyminisztérium helyettes államtitkárává
– 2017. január 1-jei 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.

