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Kormányrendeletek

A Kormány 138/2018. (VII. 26.) Korm. rendelete
a büntetőeljáráshoz kapcsolódó egyszerűsített kártalanítási eljárás részletes szabályairól
A Kormány a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény 866. § (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az egyszerűsített kártalanítási eljárásra irányuló kérelem és annak vizsgálata
1. §

(1) A büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény (a továbbiakban: Be.) 851. § (1) bekezdése szerinti egyszerűsített
kártalanítási eljárásra irányuló kérelmet (a továbbiakban: kérelem) az 1. mellékletben meghatározott adattartalommal
rendszeresített nyomtatványon kell benyújtani a Be. 851. § (2) bekezdésében meghatározott bírósághoz.
(2) A kérelmet teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalva kell benyújtani.

2. §

(1) Az igazságügyért felelős miniszter a bíróság által megküldött kérelmet és ügyiratokat azok beérkezését követően
megvizsgálja. Ennek keretében vizsgálni kell a kártalanítási igény Be. 845. §-ában meghatározott jogalapját, a Be.
846. § (1) bekezdésében, illetve 847. §-ában meghatározott kizáró okok fennállását, továbbá az e rendeletben
meghatározott esetekben a Be. 855. §-ában meghatározott, a kifizetéssel kapcsolatos körülmények felmerülését.
(2) Ha a kártalanítási igény vizsgálatához további adat vagy ügyirat szükséges, annak beszerzése érdekében
a Be. 850. § (1) bekezdése alapján adatkérés keretében a Be. 851. § (4) bekezdésében meghatározott határidő
figyelembevételével kell intézkedni.
(3) A Be. 847. §-ában meghatározott kizáró okokat a kérelem elbírálásakor a bűnügyi nyilvántartási rendszerben
nyilvántartott adatok alapján kell ellenőrizni.
(4) Az igazságügyért felelős miniszter a Be. 855. §-ában meghatározottak teljesítése érdekében a Be. 850. §-a alapján
adatszolgáltatást kér a Magyar Bírósági Végrehajtói Kartól, ha
a)
az eljárást a Be. 402. § (2) bekezdése alapján szüntették meg, és a gyanúsítottat a bűnügyi költség egészének
vagy egy részének megfizetésére kötelezték, vagy
b)
a Be. 845. § (3) és (4) bekezdésében foglalt jogalapra tekintettel merül fel a kártalanítási igény, és a kártalanítást
igénylővel szemben a jogerős ügydöntő határozatban polgári jogi igényt ítéltek meg, pénzbüntetést szabtak
ki, vagyonelkobzást rendeltek el, vagy a kártalanítást igénylőt bűnügyi költség megfizetésére kötelezték.

2. A kérelem megalapozatlansága
3. §

(1) Ha az igazságügyért felelős miniszter megállapítja, hogy a kártalanítási igény nem megalapozott, erről
a kártalanítást igénylőt a kérelemben megadott lakcímen vagy – ha a kártalanítást igénylő ilyen elérhetőséget
megjelölt – a levelezési címen tájékoztatja.
(2) Az igazságügyért felelős miniszter (1) bekezdés szerinti írásbeli tájékoztatása tartalmazza
a)
annak tényét, hogy a kártalanítási igény az igazságügyért felelős miniszter álláspontja szerint nem
megalapozott,
b)
a megalapozatlanság indokát és
c)
az arra történő figyelmeztetést, hogy a kártalanítást igénylő a tájékoztatás kézbesítését követő két hónapon
belül, a keresetlevél igazságügyért felelős miniszternél történő írásbeli előterjesztésével indíthat kártalanítási
pert.

3. A kérelem megalapozottsága
4. §

(1) Ha az igazságügyért felelős miniszter megállapítja, hogy a kártalanítási igény jogalapja fennáll, és nem áll fenn
kártalanítást kizáró ok, erről a kártalanítást igénylőt a kérelemben megadott lakcímen vagy – ha a kártalanítást
igénylő ilyen elérhetőséget megjelölt – a levelezési címen tájékoztatja.
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(2) Az igazságügyért felelős miniszter (1) bekezdés szerinti írásbeli tájékoztatása tartalmazza
a)
a kártalanítási igény jogalapjának pontos megjelölését,
b)
a kártalanítás jogalapját képező szabadságkorlátozás napjainak a számát,
c)
a kártalanítás jogalapját képező szabadságkorlátozás napjainak a száma és a kártalanítás egy napra eső
összegének a szorzataként kiszámított kártalanítási összeget,
d)
az arra történő figyelmeztetést, hogy a Be. 855. § (1) vagy (2) bekezdése alapján – ha annak feltételei
fennállnak – nem a teljes kártalanítási összeg kifizetésére kerül sor,
e)
az arra történő figyelmeztetést, hogy az írásbeli megállapodás létrejöttének feltétele, hogy a Be. 851. §
(6) bekezdésében meghatározott határidőn belül a kártalanítást igénylő az elfogadó nyilatkozatot
az igazságügyért felelős miniszternek visszaküldje, és
f)
az arra történő figyelmeztetést, hogy ha a megállapodás nem jön létre a Be. 851. § (6) bekezdésében
meghatározott határidőn belül, a kártalanítást igénylő a határidő lejártát követő két hónapon belül,
a keresetlevél igazságügyért felelős miniszternél történő írásbeli előterjesztésével kártalanítási pert indíthat.
(3) Az igazságügyért felelős miniszter az (1) bekezdés szerinti írásbeli tájékoztatásához csatolja a kártalanítás
elfogadására szolgáló nyilatkozat tervezetét.
5. §

(1) A kártalanítást igénylő a tájékoztatás szerint megállapított kártalanítási összeget a tájékoztatáshoz csatolt elfogadó
nyilatkozat tervezetének a kitöltésével, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalva, az igazságügyi miniszter
részére történő megküldésével fogadja el.
(2) A Be. 851. § (4) bekezdése szerinti megállapodás az (1) bekezdés szerinti elfogadó nyilatkozatnak az igazságügyért
felelős miniszterhez érkezése napján jön létre.
(3) A megállapodás nem jön létre, ha
a)
az elfogadó nyilatkozatot nem a 4. § (3) bekezdése szerinti formában és tartalommal vagy nem teljes
bizonyító erejű magánokiratba foglalva teszik meg, vagy
b)
az elfogadó nyilatkozat nem érkezik meg az igazságügyért felelős miniszterhez a Be. 851. § (6) bekezdésében
meghatározott határidőn belül.
(4) A kártalanítás kifizetését a Be. 855. §-ában foglaltakra tekintet nélkül kell teljesíteni, ha
a)
a 2. § (4) bekezdése szerinti adatszolgáltatást a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar az igazságügyért felelős
miniszter által meghatározott határidőn belül nem teljesíti, vagy
b)
az adatszolgáltatás alapján megkeresett bírósági végrehajtó a követelésfoglalást az igazságügyért felelős
miniszter által meghatározott határidőn belül nem küldi meg.

4. A keresetlevéllel kapcsolatos feladatok
6. §		
Ha a kártalanítást igénylő az igazságügyért felelős miniszternél keresetlevelet terjeszt elő, az igazságügyért felelős
miniszter a keresetlevelet és a büntetőügy ügyiratait haladéktalanul megküldi a 852. § (3) bekezdése szerinti
bíróságnak.

5. A kártalanítás egy napra eső összege
7. §

(1) Az egyszerűsített kártalanítási eljárásban a kártalanítás egy napra eső összege – a (2) bekezdésben meghatározott
kivétellel – hétezer forint.
(2) A Be. 845. § (1) bekezdésében meghatározott bűnügyi felügyelet esetén a kártalanítás egy napra eső összege
háromezer-ötszáz forint.

6. Záró rendelkezések
8. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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1. melléklet a 138/2018. (VII. 26.) Korm. rendelethez
Az egyszerűsített kártalanítási eljárásra irányuló kérelem adattartalma
1. A kártalanítást igénylő személyazonosító adatai
1.1. Családi és utónév
1.2. Születési családi és utónév
1.3. Előző családi és utónév
1.4. Születési hely
1.5. Születési idő (év/hónap/nap)
1.6. Anyja születési családi és utóneve
1.7. Állampolgárság
2. A kártalanítást igénylő elérhetőségének az adatai
2.1. Lakcím
2.2. Levelezési cím, ha az igénylő a lakcímétől eltérő címen elérhető
3. Annak a büntetőeljárásnak az adatai, amellyel kapcsolatban a kártalanítási igény felmerült
3.1. Ha az ügyben vádemelés nem történt
3.1.1.
A nyomozás során eljárt nyomozó hatóság vagy ügyészség megnevezése, a büntetőeljárás
ügyszáma
3.1.2.
A kényszerintézkedést elrendelő bíróság megnevezése
3.2. Ha az ügyben vádemelés történt
3.2.1.
A büntetőügyben eljárt elsőfokú bíróság megnevezése, a büntetőeljárás ügyszáma
4. A kártalanítás kifizetésére vonatkozó adatok
4.1. Fizetési számlára történő utalás választása esetén
4.1.1.
Számlatulajdonos neve
4.1.2.
Számlaszám
4.2. Készpénzben történő kifizetés esetén választása szerint a postai cím, illetve ha az átvételre más személyt
hatalmaz meg, e személy neve és postai címe
5. A teljes bizonyító erejű magánokirati formához szükséges adatok
5.1. Két tanú igazolása esetén a tanúkkal kapcsolatos adatok
5.1.1.
Név
5.1.2.
Lakcím
5.1.3.
Aláírás
5.2. Más teljes bizonyító erejű magánokirati forma esetén az ezzel kapcsolatos adatok
6. A kártalanítást igénylő aláírása és a kérelem kelte

A Kormány 139/2018. (VII. 26.) Korm. rendelete
a vizek kártételei elleni védekezés szabályairól szóló 232/1996. (XII. 26.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (7) bekezdés t) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
A vizek kártételei elleni védekezés szabályairól szóló 232/1996. (XII. 26.) Korm. rendelet 3. §-a a következő
(3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) A Törzs a vízügyi igazgatási szervek irányításáért felelős miniszter, a katasztrófák elleni védekezésért felelős
miniszter, a rendészetért felelős miniszter, a honvédelemért felelős miniszter és az államháztartásért felelős
miniszter által kinevezett, továbbá az Országos Vízügyi Főigazgatóság főigazgatója által kijelölt tagokból áll.”
2. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 140/2018. (VII. 26.) Korm. rendelete
az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 15. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 65/A. § (1) bekezdés
b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Ha jogszabály – a központi költségvetés Áht. 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetéből biztosított költségvetési támogatások
esetén jogszabály vagy a Kormány határozata – a támogatás biztosításának módjáról nem rendelkezik, arról]
„b) az a) ponttól eltérő más esetben
ba) ötmilliárd forintot el nem érő összegű költségvetési támogatás esetén támogatói okiratot kell kibocsátani,
bb) ötmilliárd forintot elérő vagy azt meghaladó összegű költségvetési támogatás esetén hatósági szerződésnek
nem minősülő támogatási szerződésben kell megállapodni a kedvezményezettel.”
2. §

(1) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 101/A. § (1) bekezdése
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Kormány egyedi határozatán alapuló, vissza nem térítendő költségvetési támogatásra – a Kormány eltérő
rendelkezése hiányában – e fejezet rendelkezéseit az e §-ban meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.”
(2) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 101/A. §-a a következő
(1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az (1) bekezdés szerinti támogatásra a határon túli költségvetési támogatások sajátos szabályairól szóló
98/2012. (V. 15.) Korm. rendelet 3. § (1b) bekezdését minden esetben, más rendelkezéseit abban az esetben kell
alkalmazni, ha e § eltérően nem rendelkezik.”

3. §		
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 101/A. §-a a következő
(10a) bekezdéssel egészül ki:
„(10a) A támogatási előlegként nyújtott költségvetési támogatást – a Kormány eltérő rendelkezése hiányában –
a Kormány egyedi határozatának közzétételét követő tizenöt napon belül kell folyósítani.”
4. §		
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 176. §-a a következő (17)
és (18) bekezdéssel egészül ki:
„(17) E rendeletnek az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
módosításáról szóló 140/2018. (VII. 26.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr5.) megállapított 65/A. §
(1) bekezdés b) pontját a Módr5. hatálybalépésekor még el nem bírált támogatási igények vonatkozásában is
alkalmazni kell.
(18) E rendeletnek a Módr5.-tel megállapított 101/A. § (1), (1a) és (10a) bekezdését a Kormánynak a Módr5.
hatálybalépését követően közzétett egyedi határozatán alapuló költségvetési támogatásokra kell alkalmazni.”
5. §		
Hatályát veszti az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 71. §
(3) bekezdésében a „ , mérlegelést nem igénylő” szövegrész.
6. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány tagjainak rendeletei

Az innovációért és technológiáért felelős miniszter 7/2018. (VII. 26.) ITM rendelete
a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkakört betöltő munkavállalók szakmai képzésének
és vizsgáztatásának, a vasúti vizsgaközpont és képzőszervezetek működésének, a képzési engedély
kiadásának, továbbá a vasúti járművezetői gyakorlat szabályairól szóló 19/2011. (V. 10.) NFM rendelet
módosításáról
A vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 88. § (2) bekezdés 13. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 116. § 18. pontjában meghatározott feladatkörömben
eljárva a következőket rendelem el:
1. §		
A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkakört betöltő munkavállalók szakmai képzésének és
vizsgáztatásának, a vasúti vizsgaközpont és képzőszervezetek működésének, a képzési engedély kiadásának,
továbbá a vasúti járművezetői gyakorlat szabályairól szóló 19/2011. (V. 10.) NFM rendelet (a továbbiakban: R.) 2. §-a
a következő 18–20. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában)
„18. különleges kötöttpályás közlekedési szakmai oktató: az alapképzésben vagy az időszakos oktatáson a különleges
kötöttpályás közlekedés biztonságával összefüggő témaköröket oktató személy;
19. vizsgáztató szervezet: a vasúti vizsgaközpont (a továbbiakban: vizsgaközpont), valamint a típusismeret, a vonalés az állomásismeret modulok esetében a vizsgaközpont irányításával a vasúti társaság, a különleges kötöttpályás
közlekedési rendszerek esetében – a különleges kötöttpályás üzemvezető, a turisztikai hajtány üzemvezető,
a különleges kötöttpályás közlekedési szakmai oktató, a vasúti járművezető, a forgalmi szolgálattevő munkakörök,
valamint az általános forgalmi és az önállósító forgalmi vizsga kivételével – a különleges kötöttpályás közlekedési
rendszer üzemvezetője;
20. vasúti társasági vizsga: a vasúti társaság vagy különleges kötöttpályás közlekedési rendszer üzemvezetője mint
vizsgáztató szervezet által lebonyolított vizsga.”
2. §		
Az R. 6. § (2)–(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) Az alapképzéshez a képzőszervezet a vizsgáztató szervezet által jóváhagyott képzési programot alkalmazza.
(3) Ha az adott alapképzésre a vizsgáztató szervezet nem határozott meg képzési programot, a képzőszervezet
az általa, más képző szervezet vagy vasúti társaság által meghatározott és a vizsgáztató szervezet által jóváhagyott
képzési programot alkalmazza. A vonal- és állomásismereti képzési programok jóváhagyásához a pályahálózat
működtetőjének nyilatkoznia kell arról, hogy a képzési program a valós állapotoknak megfelelő adatokat
tartalmazza. A pályahálózat működtetőjének nyilatkozatát a jóváhagyás iránti kérelemhez csatolni kell.
(4) A (3) bekezdés szerinti esetben a képzési program készítője a képzési programot évente felülvizsgálja, és
az időközben bekövetkezett változásokat figyelembe véve aktualizálja. A módosítás alkalmazásához a 11. melléklet
szerinti szempontrendszer alapján a vizsgáztató szervezet jóváhagyása szükséges.”
3. §

(1) Az R. 8. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az (1) bekezdés b) és d) pontjától eltérően
a) a csak gyakorlati képzést végző oktató érettségi végzettséggel,
b) a saját célú vasúti pályahálózaton, iparvágányon, közúti villamos vasúti pályahálózaton és a különleges
kötöttpálya-hálózaton csak gyakorlati képzést végző oktató középfokú végzettséggel,
c) a saját célú vasúti pályahálózaton, iparvágányon, közúti villamos vasúti pályahálózaton és a különleges
kötöttpálya-hálózaton elméleti képzést végző oktató érettségi végzettséggel
is kérheti az oktatói nyilvántartásba való felvételét, ha a vasútforgalmi vagy a képzés tartalmának megfelelő
legalább 5 éves szakmai gyakorlattal rendelkezik.”
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(2) Az R. 8. §-a a következő (7) és (8) bekezdéssel egészül ki:
„(7) A Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF) módosításáról Vilniusban elfogadott, 1999. június 3-án kelt
Jegyzőkönyv C Függeléke Mellékletének kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről szóló
179/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet 2. mellékletében foglalt, a Veszélyes Áruk Nemzetközi Vasúti Fuvarozásáról szóló
Szabályzat (a továbbiakban: RID) Mellékletének 1.3 fejezete szerinti oktatásokat – az iparvágány nélküli feladóknál
és címzetteknél végzett oktatások kivételével – a RID oktatói minősítést szerzett veszélyes áru szállítási biztonsági
tanácsadó tarthatja.
(8) A RID oktatói minősítést az arra irányuló tanfolyam és vizsga keretében kell megszerezni.”
4. §

(1) Az R. 13. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A képzések és vizsgák megnevezését a vizsgaközpont határozza meg.”
(2) Az R. 13. §-a a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:
„(5a) A vasúti társaság vagy a különleges kötöttpályás közlekedési rendszer üzemvezetője a vasúti társasági vizsgák
esetében az alap- és időszakos vizsgára is kiterjedő, a hatóságnak is megküldött vizsgáztatási utasítást készít.”

5. §

(1) Az R. 17. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az alapvizsgát az alapképzés utolsó napját követő tizennégy napon belül kell megkezdeni. Az egyes
vizsgatevékenységek között legfeljebb két munkanap telhet el. Ettől eltérő vizsgaidőpontot – a vasúti társasági
vizsgák kivételével – a vizsgaközpont állapíthat meg.”
(2) Az R. 17. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A vasúti társasági vizsgák esetében a vizsgaeredményeket a vizsgáztatást végzőnek a vizsgaközpont
nyilvántartási rendszerében a vizsga utolsó napján rögzítenie kell.”

6. §		
Az R. 18. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„18. § (1) A képzésben részt vevő akkor bocsátható alapvizsgára, ha a képzőszervezet őt a vizsgáztató szervezetnek
vizsgára bejelentette és a vizsgadíja megfizetésre került.
(2) A vizsgabejelentésnek a vizsga tervezett időpontja előtt legkésőbb a 10. munkanapig kell beérkeznie
a vizsgaközpontba, a vizsgabejelentés beérkezését követő 9 munkanapon belüli időpontra vizsgaidőpont nem
jelölhető ki. A vizsgabejelentéssel kapcsolatos módosítások a vizsga tervezett időpontját megelőző 5. munkanapig
kérhetők, amelyeket a vizsgaközpont új bejelentésként kezel. A vizsga törlése a vizsga tervezett időpontját
megelőző 5. munkanapig – az eltérés alapvizsga kivételével az alapképzést követő első alapvizsga esetén a vizsga
tervezett időpontját megelőző 2. munkanapig – kérhető.
(3) A képzőszervezet akkor jelentheti be a képzésben részt vevőt vizsgára, ha a képzésben részt vevő:
a) a képzési programban előírt beszámolási kötelezettségét, a számonkérések és gyakorlatok követelményeit
a vizsga tervezett időpontját megelőző 3. munkanapig – az eltérés alapvizsga esetén a vizsga tervezett időpontját
megelőző 10. munkanapig – teljesíti,
b) megfelelt a 12. §-ban meghatározott képzésben való részvétel feltételeinek.
(4) Ha a vizsgázó a vizsga tervezett időpontját megelőző 3. munkanapig a (3) bekezdésben előírt feltételeket nem
teljesíti, a képzőszervezetnek a vizsga tervezett időpontját megelőző 2. munkanapig a vizsga törlését kell kérnie.
(5) A vasúti társasági vizsgák esetében a bejelentéseket a képzőszervezetnek a vizsgaközpont nyilvántartási
rendszerében a vizsgabiztos feltüntetésével a vizsga időpontját megelőző 5. munkanapig rögzítenie kell.
(6) Az alapvizsga egyes részei alóli felmentésre való jogosultságot a vizsgaközpont állapítja meg.
(7) Az alapvizsga alól mentesítés nem adható.
(8) A képzésben részt vevő indokolt esetben az alapvizsga halasztását kérheti. A halasztás iránti kérelmet
a vizsgaközpont akkor fogadja el, ha a képzésben részt vevő rajta kívülálló okból vagy egyéb méltányolható
körülmény alapján kéri a halasztást. Az engedélyezett halasztás időtartama az egy évet nem haladhatja meg.”
7. §		
Az R. 21. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A képzésben részt vevő legfeljebb 3 alkalommal, a sikertelen alapvizsga napjától számított 10. munkanapot
követően, de legfeljebb az első sikertelen alapvizsgától számított 3 hónapon belül tehet javítóvizsgát.”
8. §		
Az R. 26. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az oktatási ütemtervet az oktatási tevékenységet kezdő regisztrált szervezet az első oktatás napját megelőző
10. munkanapig, a tárgyévre vonatkozó éves oktatási ütemtervet a tárgyévet megelőző év december 15-éig, míg
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azok módosítását a hatálybalépését megelőző 5. munkanapig megküldi a hatóságnak és a vizsgaközpontnak.
Az oktatási ütemtervhez csatolni kell a megbízó vasúti társaság nyilatkozatát arról, hogy a regisztrált szervezetet
megbízta a munkavállalói időszakos oktatásával. Ha a megbízó vasúti társaság és a regisztrált szervezet által kötött
szerződés megszűnik, a megbízó vasúti társaság a szerződés megszűnésének időpontjától számított 3 munkanapon
belül köteles a hatóságot írásban tájékoztatni, hogy a munkavállalói időszakos oktatásával melyik regisztrált
szervezetet bízza meg.”
9. §		
Az R. 30. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A vasúti társasági vizsgák esetében a bejelentéseket a regisztrált szervezetnek a vizsgaközpont nyilvántartási
rendszerében a vizsgabiztos feltüntetésével a vizsga időpontját megelőző 5. munkanapig rögzítenie kell.”
10. §

(1) Az R. 31. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A munkavállalónak soron kívüli időszakos vizsgát kell tennie, ha az (5) bekezdésben előírt időben sikertelen
javítóvizsgát tett, vagy az elmulasztott vizsgát nem pótolta. A munkavállaló a sikertelen vagy az elmulasztott soron
kívüli vizsga napjától számított 5. munkanap után, legfeljebb 3 hónapon belül pótolhatja az elmulasztott vizsgát
vagy 3 alkalommal tehet javítóvizsgát.”
(2) Az R. 31. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki:
„(9) A vasúti társasági vizsgák esetében a vizsgaeredményeket a vizsgáztatást végzőnek a vizsgaközpont
nyilvántartási rendszerében az időszakos vizsga utolsó napján rögzítenie kell.”

11. §		
Az R. 33. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az alapvizsgát és időszakos vizsgát tett munkavállalók nyilvántartása a vizsgáztató szervezet adatszolgáltatása
alapján a hatóság és az alkalmazó vasúti társaság feladata. A vizsgázók, valamint az alap- és időszakos vizsgák
adatait tartalmazó nyilvántartások, anyakönyvek nem selejtezhetők, és elektronikus úton is nyilvántarthatók.”
12. §		
Az R. 35/A. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A vasúti társaság, amelynek munkavállalói számára az új vasúti pályahálózat-ismeret a munkavégzés feltétele,
az előképzési program alapján megszervezi a vizsgabiztosok, a vasútszakmai oktatók, a különleges kötöttpályás
közlekedési szakmai oktatók és a munkavállalók részére a vasúti pályahálózat-ismeretre vonatkozó elméleti képzést.
Az elméleti képzést az előképzési program alapján bármely vasútszakmai oktató vagy különleges kötöttpályás
közlekedési szakmai oktató is megtarthatja, akinek általános vasúti pályahálózat-ismereti vagy forgalmi képesítése
van.”
13. §		
Az R. VI. fejezete a következő 30/C. alcímmel egészül ki:

„30/C. Egyéb vasúti hatósági képzések
35/F. § A vasúti és a különleges kötöttpályás közlekedés biztonságával összefüggő egyéb vasúti hatósági
képzéseket a 10. melléklet tartalmazza. Az egyéb vasúti hatósági képzések a hatóság által a 11. melléklet szerinti
szempontrendszer alapján jóváhagyott képzési program alapján végezhetők.”
14. §		
Az R. 37. § (14) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(14) A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkakört betöltő munkavállalók szakmai képzésének és
vizsgáztatásának, a vasúti vizsgaközpont és képzőszervezetek működésének, a képzési engedély kiadásának,
továbbá a vasúti járművezetői gyakorlat szabályairól szóló 19/2011. (V. 10.) NFM rendelet módosításáról szóló
7/2018. (VII. 26.) ITM rendelettel megállapított, a vizsgáztató szervezetre, valamint a vasúti társasági vizsgára
vonatkozó rendelkezéseket 2019. január 1-jétől kell alkalmazni.”
15. §

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

Az R. 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
Az R. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
Az R. 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
Az R. 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
Az R. 9. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
Az R. a 6. melléklet szerinti 10. melléklettel egészül ki.
Az R. a 7. melléklet szerinti 11. melléklettel egészül ki.
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16. §		
Az R.
1.
1. § a) és d) pontjában, 2. § 1. és 2. pontjában, 3. alcím címében, 3. § (1) és (2) bekezdésében, 6. § (1) és
(4a) bekezdésében, 12. § (2) bekezdésében, 13. § (1) bekezdésében, 22. § (3) bekezdésében, 33. §
(5) bekezdésében, 34. § (4) bekezdésében a „vasúti közlekedés” szövegrész helyébe a „vasúti és a különleges
kötöttpályás közlekedés” szöveg,
2.
1. § b) pontjában a „vasútszakmai oktatók (a továbbiakban: oktatók)” szövegrész helyébe a „vasútszakmai
oktatók és a különleges kötöttpályás közlekedési szakmai oktatók” szöveg,
3.
2. § 3. pontjában a „mozgólépcső üzemvezető munkakörben” szövegrész helyébe a „mozgólépcső
üzemvezető, különleges kötöttpályás üzemvezető, turisztikai hajtány üzemvezető munkakörben” szöveg,
4.
2. § 7. és 8. pontjában a „vasúti vizsgaközpont” szövegrész helyébe a „vizsgáztató szervezet” szöveg,
5.
2. § 9. pontjában a „vasútszakmai oktató” szövegrész helyébe a „vasútszakmai oktató vagy különleges
kötöttpályás közlekedési szakmai oktató” szöveg,
6.
6. § (4b) bekezdésében, 13. § (2)–(4) bekezdésében, 15. § (1) bekezdésében, 17. § (4) és (5) bekezdésében,
28. § (2) bekezdésében, 30. § (2) és (4) bekezdésében, 31. § (8) bekezdésében, 33. § (2) bekezdésében, 34. §
(1a) bekezdésében a „vizsgaközpont” szövegrész helyébe a „vizsgáztató szervezet” szöveg,
7.
6. § (6) bekezdésében a „képzőszervezet nyújtja be a vizsgaközpontnak” szövegrész helyébe
a „képzőszervezet készíthet” szöveg,
8.
7. alcím címében a „vasútszakmai oktatók” szövegrész helyébe a „vasútszakmai oktatók, különleges
kötöttpályás közlekedési szakmai oktatók” szöveg,
9.
8. § (1) bekezdés a) pontjában, 8. § (5) bekezdés b) pontjában, 14. § (2) bekezdés c) pontjában, 14. §
(3) bekezdésében, 22. § (2) bekezdésében a „vasútszakmai oktatói” szövegrész helyébe a „vasútszakmai
oktatói vagy különleges kötöttpályás közlekedési szakmai oktatói” szöveg,
10.
8. § (3) bekezdésében a „című, továbbá a 3. melléklet „VI. Elővárosi vasúti pályahálózat” cím „2. Elővárosi
vasúti járművezetői alapképzések” táblázat 10. sor „Munkamódszer átadás” című képzések során” szövegrész
helyébe a „című képzés során” szöveg,
11.
11. § (1) bekezdésében a „hetedik napig a hatóságnak és a vizsgaközpontnak” szövegrész helyébe a „hetedik
napig elektronikus úton a vizsgaközpontnak” szöveg,
12.
15. § (2) bekezdés c) pontjában a „vizsgaközponttal” szövegrész helyébe a „vizsgáztató szervezettel” szöveg,
13.
15. § (3) bekezdésében, 33. § (1) és (3) bekezdésében, valamint 34. § (1) bekezdésében a „vizsgaközpont”
szövegrészek helyébe a „vizsgáztató szervezet” szöveg,
14.
15. § (3) bekezdésében a „vizsgaközpontnak” szövegrész helyébe a „vizsgáztató szervezetnek” szöveg,
15.
15. § (4) bekezdésében, 29. § (3) bekezdésében a „vasúti vizsgaközpont” szövegrész helyébe a „vasúti
társaság” szöveg,
16.
22. § (3) bekezdésében a „tekintettel soron kívüli” szövegrész helyébe a „tekintettel – a hatósági vizsga
megnevezésével – soron kívüli” szöveg,
17.
23. § (1) bekezdésében az „A vasútszakmai oktató” szövegrész helyébe az „A vasútszakmai oktató és
a különleges kötöttpályás közlekedési szakmai oktató” szöveg, valamint a „vasúti közlekedés” szövegrészek
helyébe a „vasúti és a különleges kötöttpályás közlekedés” szöveg,
18.
23. § (3) bekezdésében a „vasútszakmai oktató” szövegrész helyébe a „vasútszakmai oktató és a különleges
kötöttpályás közlekedési szakmai oktató” szöveg,
19.
27. § (2) bekezdésében a „legalább három éves oktatási időkeretnek” szövegrész helyébe a „legalább
a távollét utolsó évének megfelelő egy éves oktatási időkeretnek” szöveg,
20.
31. § (3) bekezdésében a „vizsgaközpont előírásai” szövegrész helyébe a „vizsgáztató szervezet előírásai” szöveg,
21.
33. § (1) bekezdésében a „jelentkezéskor – a vizsgaszabályzatban meghatározott esetekben – alapvizsga
bejelentőt kell használni” szövegrész helyébe a „jelentkezés szabályait a vizsgaszabályzatban kell
meghatározni” szöveg,
22.
34. § (3) bekezdésében a „vagy 2 évet nem meghaladó időtartamra foglalkozásától” szövegrész helyébe
a „vagy foglalkozása körében elkövetett bűncselekménye miatt 2 évet nem meghaladó időtartamra
foglalkozásától” szöveg,
23.
35/A. § (1) bekezdésében a „követően” szövegrész helyébe a „megelőzően” szöveg,
24.
35/A. § (5) bekezdésében a „vasútszakmai oktató” szövegrészek helyébe a „vasútszakmai oktató, különleges
kötöttpályás közlekedési szakmai oktató” szöveg,
25.
35/A. § (7) bekezdésében, 35/B. § (10) bekezdésében, 35/C. § (5) bekezdésében a „képzési program
vizsgaközpont általi jóváhagyását” szövegrész helyébe a „vizsgamegnevezés meghatározását” szöveg,
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26.
27.
28.

35/B. § (2) és (3) bekezdésében, 35/C. § (2) bekezdésében a „vasútszakmai oktatók” szövegrész helyébe
a „vasútszakmai oktatók, különleges kötöttpályás közlekedési szakmai oktatók” szöveg,
35/B. § (2) és (6) bekezdésében, 35/C. § (2) bekezdésében, 35/D. § (2) bekezdésében a „vasútszakmai oktató”
szövegrész helyébe a „vasútszakmai oktató, különleges kötöttpályás közlekedési szakmai oktató” szöveg,
35/B. § (4) bekezdésében a „vasútszakmai oktatókat” szövegrész helyébe a „vasútszakmai oktatókat,
különleges kötöttpályás közlekedési szakmai oktatókat” szöveg

lép.
17. §		
Hatályát veszti az R.
a)
19. § (6) bekezdésében a „– ha a vezetési gyakorlat és a típusismereti modul vizsga nem egyszerre kerül
lebonyolításra –” szövegrész,
b)
34. § (2) bekezdés b) pontja,
c)
35/A. § (3) bekezdésében, 35/B. § (4) bekezdésében, valamint 35/C. § (3) bekezdésében
az „a vizsgaközpontnak és” szövegrész.
18. §		
Ez a rendelet 2018. augusztus 15-én lép hatályba.
19. §		
Ez a rendelet a közösségi vasúti rendszereken mozdonyokat és vonatokat működtető mozdonyvezetők
minősítéséről szóló, 2007. október 23-i 2007/59/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 25. cikk (1) bekezdés
b) pontjának való megfelelést szolgálja.
		
		

Dr. Palkovics László s. k.,
innovációért és technológiáért felelős miniszter
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1. melléklet a 7/2018. (VII. 26.) ITM rendelethez
1. Az R. 1. melléklet I. Országos jelentőségű vasútvonalak, térségi és saját célú vasúti pályahálózat, iparvágány, kisvasút,
múzeumvasút című táblázat címe helyébe a következő rendelkezés lép:
„I. Országos jelentőségű vasútvonalak, térségi- és saját célú vasúti pályahálózat, iparvágány, különleges
kötöttpálya-hálózat”
2. Az R. 1. melléklet I. Országos jelentőségű vasútvonalak, térségi és saját célú vasúti pályahálózat, iparvágány, kisvasút,
múzeumvasút című táblázat 8. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(Sorszám

Munkakör

Feladatkör

Vasúti pálya üzemeltetésével összefüggő munkakörök)

„
8.

Vasútüzem vezető, üzemvezető

A vasúti, a különleges kötöttpályás közlekedési
tevékenység és a turisztikai hajtány szakmai
irányításának ellátása.
”

3. Az R. 1. melléklet I. Országos jelentőségű vasútvonalak, térségi és saját célú vasúti pályahálózat, iparvágány, kisvasút,
múzeumvasút című táblázat 40–55. sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Sorszám

Munkakör

Feladatkör

Távközlő, erősáramú és biztosítóberendezés fenntartásával összefüggő munkakörök)

„
40.

TEB vezetőmérnök

41.

TEB szakaszmérnök

42.

Technológiai rendszerszakértő

43.

Távközlőmester, beosztott távközlőmester

44.

Területi távközlő diszpécser

45.

Erősáramú mester, erősáramú beosztott mester

46.

Erősáramú művezető

47.

Elektrikus, Elektrikus diszpécser

48.

Felsővezeték szerelő

49.

Felsővezeték szerelő különleges körülmények
között: nagy magasságban, 25 kV feszültség
közelében

50.

Biztosítóberendezési vonalellenőr

51.

Blokkmester, beosztott blokkmester

52.

Biztosítóberendezési művezető

53.

Biztosítóberendezési műszerész

54.

Biztosítóberendezési lakatos

55.

Területi biztosítóberendezési diszpécser

A vasúti pálya – felső-vezeték, vontatási
alállomás, biztosító-berendezés, távközlőberendezés – villamos infrastruktúrájának
üzemeltetése (karbantartása, felügyelete)
során a feladatok irányítása, szervezése,
koordinálása, ellenőrzése.

”
4. Az R. 1. melléklet II.1. Elővárosi vasúti pályahálózat című táblázata a következő 23. sorral egészül ki:
(Sorszám

Munkakör

Feladatkör

Távközlő, erősáramú és biztosítóberendezés fenntartásával összefüggő munkakörök)

„

23.

Távközlő diszpécser

A távközlő-berendezés műszaki állapotának
előírás szerinti vizsgálata, mérése és
ellenőrzése, a feltárt hiányosságok
megszüntetése.
”
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5. Az R. 1. melléklet II.1. Elővárosi vasúti pályahálózat című táblázata a következő 27. sorral egészül ki:
(Sorszám

Munkakör

Feladatkör

Távközlő, erősáramú és biztosítóberendezés fenntartásával összefüggő munkakörök)

„

27.

Blokkmester,
beosztott blokkmester

A vasúti biztosító-berendezés műszaki
állapotának előírás szerinti vizsgálata,
mérése és ellenőrzése, a feltárt hiányosságok
megszüntetése.
A biztosítóberendezések felügyeletének
ellátása, ellenőrzése, fenntartása,
karbantartása.
”

6. Az R. 1. melléklet II.1. Elővárosi vasúti pályahálózat című táblázat 28–30. sora helyébe a következő rendelkezések
lépnek és a következő 31. sorral egészül ki:
(Sorszám

Munkakör

Feladatkör

Távközlő, erősáramú és biztosítóberendezés fenntartásával összefüggő munkakörök)

„
28.

Biztosító berendezési művezető

29.

Biztosító berendezési műszerész

30.

Biztosító berendezési lakatos

31.

Biztosító berendezési diszpécser

A vasúti biztosító-berendezés műszaki
állapotának előírás szerinti vizsgálata,
mérése és ellenőrzése, a feltárt hiányosságok
megszüntetése.
A biztosítóberendezések felügyeletének
ellátása, ellenőrzése, fenntartása,
karbantartása.
”

7. Az R. 1. melléklete a következő III. résszel egészül ki:
„III. Egysínű függővasúti pálya
Sorszám

1.

Munkakör

Egysínű függővasúti járművezető

Feladatkör

A mozdony üzemeltetése, vezetése,
megindítása, megállítása, felügyelete,
az üzembiztos állapot biztosítása a föld alatti
és a föld feletti pályahálózaton.
”

8. Az R. 1. melléklet IV. része helyébe a következő rendelkezés lép:
„IV. Valamennyi pályahálózat, kivéve a különleges kötöttpálya-hálózat
Sorszám

1.

Munkakör

Vasútszakmai oktató

Feladatkör

A képző szervezet, illetve vasúti társaság
megbízásával az alapképzésben és időszakos
oktatásokon oktatói tevékenység végzése,
valamint a vasúti társaság ügykörébe tartozó,
nem hatósági vizsgaköteles témakörök képzési
és vizsgáztatási feladatai.
”
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9. Az R. 1. melléklete a következő V. résszel egészül ki:
„V. Különleges kötöttpálya-hálózat
Sorszám

1.

Munkakör

Különleges kötöttpályás közlekedési szakmai
oktató

Feladatkör

A képző szervezet, illetve vasúti társaság
megbízásával az alapképzésben és időszakos
oktatásokon oktatói tevékenység végzése,
valamint a vasúti társaság ügykörébe tartozó,
nem hatósági vizsgaköteles témakörök képzési
és vizsgáztatási feladatai.
”
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2. melléklet a 7/2018.
(VII. 26.)
ITM rendelethez
2. melléklet
a …/2018.
(…) ITM rendelethez
„2. melléklet a 19/2011. (V. 10.) NFM rendelethez

„2. melléklet a 19/2011. (V. 10.) NFM rendelethez
Időszakos oktatásra, valamint időszakos vizsgára kötelezett munkavállalók és az időszakos oktatás rendje
A

2.

4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

C

Országos jelentőségű
vasútvonalak

1.

3.

B

Vasúti járművezető munkakörök, feladatkörök
Vasúti pálya üzemeltetésével összefüggő
munkakörök – országos pályahálózat –
1. melléklet 15–22. sorszámú munkakörök
Vasúti pálya üzemeltetésével összefüggő
munkakörök – országos pályahálózat –
1. melléklet 1–14; 23–39/B. sorszámú munkakörök
Vasúti pálya üzemeltetésével összefüggő
munkakörök, kivéve országos pályahálózat
Távközlő, erősáramú és biztosítóberendezések
fenntartásával összefüggő munkakörök
Vasúti pálya fenntartásával összefüggő munkakörök
Személyszállítási szolgáltatással összefüggő
munkakörök
Áruszállítási szolgáltatással összefüggő munkakörök
Járművek üzemeltetésével és fenntartásával
összefüggő munkakörök

D

E

Térségi vasúti
pályahálózat

F

G

Saját célú vasúti
pályahálózat,
iparvágány

H

I

Elővárosi vasúti
pályahálózat

Gyakoriság
–
hónap

Éves
oktatási
idő óraszámban

12

6

12

Gyakoriság
–
hónap
6

-

-

-

-

-

-

-

-

12

6

12

6

Éves
Gyakorioktatási idő
ság
óraszám– hónap
ban

Éves
oktatási idő
óraszámban

Gyakoriság
– hónap

Éves
oktatási
idő óraszámban

30

3

30

3

30

3

-

12

6

-

-

J

K

Helyi, városi vasúti
pályahálózat
Éves
oktatási Gyakoriság
idő óra– hónap
számban

L

M
Valamennyi
különleges
kötöttpálya-hálózat
Éves
oktatási
idő óraszámban

Gyakoriság
– hónap

12

6

12

6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

12

6

12

6

12

6

6

12

6

12

6

12

6

12

6

12

6

12

6

12

6

12

6

12

6

12

6

12

6

12

6

12

6

12

6

12

6

12

6

12

6

12

6

12

6

12

6

12

6

12

6

12

6

12

6

12

6

12

6

12

6

12

6

12

6

12
„
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3. melléklet a 7/2018. (VII. 26.) ITM rendelethez
„3. melléklet a 19/2011. (V. 10.) NFM rendelethez

A vasúti, a különleges kötöttpályás közlekedés biztonságával összefüggő képzések, a képzésben való
részvétel feltételei, az alapképzés témakörei, a hatósági vizsgák vizsgatevékenységei, témakörei, a
vizsgáztatás feltételei, a vizsgák megfeleltetése, a képzéssel betölthető munkakörök
1. A képzések és a hatósági vizsgák megnevezése az infrastruktúra – az utasításrendszer – feltüntetésével
értelmezendő.
2. A vizsga megfeleltetése: a képzéshez, azonos infrastruktúrához kapcsolódó érvényes, sikeres hatósági vizsga
megléte esetén a vizsga megfeleltetésénél felsorolt hatósági alap- és időszakos vizsgákat külön nem kell tenni.
3. Időszakos vizsgán e melléklet táblázataiban meghatározott vizsgabizottság helyett 1 fő vizsgabiztos is kijelölhető.

I. Országos jelentőségű vasútvonalak, térségi és saját célú vasúti pályahálózat, iparvágány, különleges kötöttpálya-hálózat
1.

2.

A
B
C
Képzés és a hozzá
A képzésben való
kapcsolódó
részvétel
A képzés témakörei
hatósági vizsga
feltételei
megnevezése
Általános forgalmi - Betöltött 18.
A vasúti közlekedés biztonságával
életév
összefüggő témakörök:
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
Kiegészítő témakörök:
- Tűzvédelmi ismeretek
- Egészségügyi ismeretek
- Környezetvédelmi ismeretek
- Munkavédelmi ismeretek
- Távközlő-, biztosítóberendezés és
villamos felsővezetéki berendezés
ismeretek

D

E

F

G

Hatósági vizsga
vizsgatevékenysé
gek, témakörök

Vizsgáztatásra
jogosult

A vizsga megfeleltetése

Betölthető munkakörök
megnevezése

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

1 fő vizsgabiztos

- Forgalmi szolgálattevő:
általános forgalmi
- Vonat fel- és átvevő
- Vonali tolatásvezető
- Tolatásvezető
- Kocsirendező
- Vontatási telepi rendező
- Váltókezelő
- Térközőr
- Jelzőőr
- Biztosítóberendezési
forgalmi
- Erősáramú forgalmi
- Egyszerűsített forgalmi:
pálya szakszolgálat
- Egyszerűsített forgalmi:
biztosítóberendezési
szakszolgálat
- Egyszerűsített forgalmi:
erősáramú szakszolgálat
- Egyszerűsített forgalmi:
távközlő szakszolgálat
- Vasúti munkavezető
- Vezető jegyvizsgáló
- Jegyvizsgáló
- Egyszerűsített forgalmi:
személyszállítási
szolgáltatás
- Egyszerűsített forgalmi:
árufuvarozási szolgáltatás
- Egyszerűsített forgalmi:
gépészeti szolgáltatás

- 3., 7-23., 25-30. sorszám
alatt felsorolt
munkakörök,
amennyiben a képzésben
való részvétel feltételei
teljesülnek
- Forgalmi üzemmérnök
- Forgalmi technológus
- Forgalmi technológiai
szakelőadó
- Különleges szabályozást
igénylő
küldemények irányítója
- Állomáskezelő
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A vasúti pályahálózat üzemeltetésével, működtetésével kapcsolatos alapképzések

27375

4.

Forgalmi
- Betöltött 18.
szolgálattevő:
életév
általános forgalmi

Önállósító
forgalmi

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

Kiegészítő témakörök:
- Tűzvédelmi ismeretek
- Egészségügyi ismeretek
- Környezetvédelmi ismeretek
- Munkavédelmi ismeretek
- Távközlő-, biztosítóberendezés és
villamos felsővezetéki berendezés
ismeretek
Általános forgalmi A vasúti közlekedés biztonságával
vizsga
összefüggő témakörök:
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
3. Gyakorlati ismeretek:160 óra oktató
forgalmi szolgálattevő felügyelete
melletti gyakorlati munkavégzés
Kiegészítő témakörök:
- Biztosítóberendezés ismeretek

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

1 fő vizsgabiztos

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

1 fő vizsgabiztos

- 2-4., 7-23., 25-30.
sorszám alatt felsorolt
munkakörök,
amennyiben a képzésben
való részvétel feltételei
teljesülnek
- Forgalmi csomóponti
vezető
- Forgalmi koordinátor
- Állomásfőnök I-III.
- Térfőnök
- Hálózati főüzemirányító
- Tervező főirányító
- Területi fő-üzemirányító
- Rendkívüli helyzeteket
kezelő irányító
- Forgalmi vonalirányító
- KÖFI irányító
- KÖFE irányító
- Forgalmi szolgálattevő
- Külső forgalmi
szolgálattevő
- Naplózó forgalmi
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- Általános forgalmi
- Forgalmi szolgálattevő:
általános forgalmi
- Forgalmi szolgálattevő:
Önállósító forgalmi
- Vonat fel- és átvevő
- Vonali tolatásvezető
- Tolatásvezető
- Kocsirendező
- Vontatási telepi rendező
- Váltókezelő
- Térközőr
- Jelzőőr
- Biztosítóberendezési
forgalmi
- Erősáramú forgalmi
- Egyszerűsített forgalmi:
pálya szakszolgálat
- Egyszerűsített forgalmi:
biztosítóberendezési
szakszolgálat
- Egyszerűsített forgalmi:
erősáramú szakszolgálat
- Egyszerűsített forgalmi:

27376

3.

- Mozdonyfelvigyázó
- Villamos-fűtési lakatos
- Különleges kötöttpályahálózaton
vonatkísérő,
Gyermekvasúti
vonatkísérő
- Váltókezelő
12-14. sorszám alatt
- Térközőr
felsorolt munkakörök
- Jelzőőr

6.

Forgalmi
Általános forgalmi A vasúti közlekedés biztonságával
szolgálattevő:
vizsga: forgalmi
összefüggő témakörök:
önállósító forgalmi szolgálattevők
1. Jelzési ismeretek
részére
2. Forgalmi ismeretek
3. Gyakorlati ismeretek: 160 óra oktató
forgalmi szolgálattevő felügyelete
melletti gyakorlati munkavégzés

Vasútüzem vezető

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

Kiegészítő témakörök:
- Biztosító-berendezés ismeretek
A vasúti közlekedés biztonságával
összefüggő témakörök
1. Üzemeltetési ismeretek

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

1 fő vizsgabiztos

Elméleti:
Írásbeli, szóbeli
1. Üzemeltetési
ismeretek

1 fő vizsgabiztos

-

szolgálattevő
- MEFI irányító
- MERÁFI irányító
- Forgalmi ügyeletes tiszt
- Gyermekvasúti forgalmi
állomásfőnök
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5.

távközlő szakszolgálat
- Vasúti munkavezető
- Vezető jegyvizsgáló
- Jegyvizsgáló
- Egyszerűsített forgalmi:
személyszállítási
szolgáltatás
- Egyszerűsített forgalmi:
árufuvarozási szolgáltatás
- Egyszerűsített forgalmi:
gépészeti szolgáltatás
- Mozdonyfelvigyázó
- Különleges kötöttpályahálózaton vonatkísérő,
Gyermekvasúti
vonatkísérő
- Villamos-fűtési lakatos
- Forgalmi szolgálattevő:
általános forgalmi
- Váltókezelő
- Térközőr, Jelzőőr

- 3., 12-14. sorszám alatt
felsorolt munkakörök
- Forgalmi szolgálattevő
- Külső forgalmi
szolgálattevő
- Naplózó forgalmi
szolgálattevő
- KÖFI irányító

- Üzemvezetői
munkakörök, kivéve
mozgólépcső
üzemvezető

Kiegészítő témakörök
- Jogi ismeretek

27377

Vonat fel- és
átvevő

- Betöltött 18.
életév

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

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

1 fő vizsgabiztos

-

- Vonat fel- és átvevő

27378

7.

- Tűzvédelmi ismeretek
- Egészségügyi ismeretek
- Környezetvédelmi ismeretek
- Munkavédelmi ismeretek
- Távközlő-, biztosítóberendezés és
villamos felsővezetéki berendezés
ismeretek

8.

9.

Vonali
tolatásvezető

Tolatásvezető

- Betöltött 18.
életév
- 320 óra igazolt
kocsirendezői
gyakorlat

Kiegészítő témakörök:
- Tűzvédelmi ismeretek
- Egészségügyi ismeretek
- Környezetvédelmi ismeretek
- Munkavédelmi ismeretek
- Távközlő-, biztosítóberendezés,
gurítódombi berendezés és villamos
felsővezetéki berendezés ismeretek
A vasúti közlekedés biztonságával
összefüggő témakörök:
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
Kiegészítő témakörök:
- Tűzvédelmi ismeretek
- Egészségügyi ismeretek
- Környezetvédelmi ismeretek
- Munkavédelmi ismeretek
- Távközlő-, biztosítóberendezés,
gurítódombi berendezés és villamos
felsővezetéki berendezés ismeretek

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

- Tolatásvezető
- Kocsirendező
- Jelzőőr
- Vontatási telepi
rendező

- 9., 10. sorszám alatt
felsorolt munkakörök
- Vonali tolatásvezető
- Jelzőőr
- Vonat fel- és átvevő

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

- Kocsirendező
- Jelzőőr
- Vontatási telepi
rendező

- 10. sorszám alatt
felsorolt munkakörök
- Forgalmi kocsimester
- Tolatásvezető
- Gurításvezető
- Jelzőőr

1 fő vizsgabiztos
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- Betöltött 18.
életév
- 320 óra igazolt
kocsirendezői
gyakorlat

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

Kocsirendező

- Betöltött 18.
életév

A vasúti közlekedés biztonságával
összefüggő témakörök:
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
Kiegészítő témakörök:
- Tűzvédelmi ismeretek
- Egészségügyi ismeretek
- Környezetvédelmi ismeretek
- Munkavédelmi ismeretek
- Távközlő-, biztosítóberendezés és
villamos felsővezetéki berendezés
ismeretek

11.

12.

Vontatási telepi
rendező

Váltókezelő

Betöltött 18.
életév

- Betöltött 18.
életév

A vasúti közlekedés biztonságával
összefüggő témakörök:
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
Kiegészítő témakörök:
- Tűzvédelmi ismeretek
- Egészségügyi ismeretek
- Környezetvédelmi ismeretek
- Munkavédelmi ismeretek
- Távközlő-, biztosítóberendezés és
villamos felsővezetéki berendezés
ismeretek
A vasúti közlekedés biztonságával
összefüggő témakörök:
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
Kiegészítő témakörök:
- Tűzvédelmi ismeretek
- Egészségügyi ismeretek
- Környezetvédelmi ismeretek
- Munkavédelmi ismeretek
- Távközlő-, biztosítóberendezés és
villamos felsővezetéki berendezés
ismeretek

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

1 fő vizsgabiztos

- Jelzőőr
- Vontatási telepi
rendező

- Vonali kocsirendező
- Kocsirendező
- Saruzó
- Fékező: tolatásnál,
gurításnál
- Vágányfék kezelő
- Vontatási telepi
rendező
- Vontatási telepi
váltókezelő
- Szállítmánykísérő
- Jelzőőr

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

- Kocsirendező
- Vonali kocsirendező
- Jelzőőr

- Vontatási telepi
rendező
- Kocsirendező
- Vonali kocsirendező
- Jelzőőr

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

- Jelzőőr

- Váltókezelő
- Vezető váltókezelő
- Gyermekvasúti vezető
váltókezelő
- Jelzőőr
- Útsorompókezelő
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10.

27379

Térközőr

- Betöltött 18.
életév

A vasúti közlekedés biztonságával
összefüggő témakörök:
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
Kiegészítő témakörök:
- Tűzvédelmi ismeretek
- Egészségügyi ismeretek
- Környezetvédelmi ismeretek
- Munkavédelmi ismeretek
- Távközlő-, biztosítóberendezés és
villamos felsővezetéki berendezés
ismeretek

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

14.

Jelzőőr

- Betöltött 18.
életév

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

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

15.

Biztosítóberendezési
forgalmi

- Betöltött 18.
életév

Kiegészítő témakörök:
- Tűzvédelmi ismeretek
- Egészségügyi ismeretek
- Környezetvédelmi ismeretek
- Munkavédelmi ismeretek
- Távközlő-, biztosítóberendezés és
villamos felsővezetéki berendezés
ismeretek
A vasúti közlekedés biztonságával
összefüggő témakörök:
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek

- 14. sorszám alatt
felsorolt munkakör
- Térközőr
- Útsorompókezelő
- Vonatjelentőőr

−

- Jelzőőr

- Jelzőőr

- 14. sorszám alatt
felsorolt munkakör
- Biztosítóberendezési
műszerész
- Biztosítóberendezési
lakatos
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Kiegészítő témakörök:
- Tűzvédelmi ismeretek
- Egészségügyi ismeretek
- Környezetvédelmi ismeretek
- Munkavédelmi ismeretek
- Távközlő-, biztosítóberendezés és
villamos felsővezetéki berendezés
ismeretek

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

- Jelzőőr

27380

13.

Erősáramú
forgalmi

- Betöltött 18.
életév

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

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

- Jelzőőr

- 14. sorszám alatt
felsorolt munkakör
- Felsővezeték szerelő
- Felsővezeték szerelő
különleges körülmények
között: nagy
magasságban, 25 kV
feszültség közelében

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

- Jelzőőr
- Vasúti munkavezető

- 14. és 21. sorszám alatt
felsorolt munkakörök
- Pályás vezetőmérnök
- Pályás szakaszmérnök
- Főpályamester
- Pályamester
- Vonalkezelő
- Pályás technikus
- Pályás diszpécser

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

- Jelzőőr,
- Biztosítóberendezési
forgalmi

- 14-15. sorszám alatt
felsorolt munkakörök,
amennyiben a képzésben
való részvétel feltételei
teljesülnek
- Biztosítóberendezési
Vezetőmérnök
- Biztosítóberendezési
szakaszmérnök
- Biztosítóberendezési
technológiai
rendszerszakértő
- Biztosítóberendezési
vonalellenőr
- Blokkmester, beosztott
blokkmester
- Területi

Kiegészítő témakörök:
- Tűzvédelmi ismeretek
- Egészségügyi ismeretek
- Környezetvédelmi ismeretek
- Munkavédelmi ismeretek
- Távközlő-, biztosítóberendezés és
villamos felsővezetéki berendezés
ismeretek
17.

18.

Egyszerűsített
forgalmi:
pálya
szakszolgálat

Egyszerűsített
forgalmi:
biztosítóberendezési
szakszolgálat

- Betöltött 18.
életév

- Betöltött 18.
életév

A vasúti közlekedés biztonságával
összefüggő témakörök:
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
Kiegészítő témakörök:
- Tűzvédelmi ismeretek
- Egészségügyi ismeretek
- Környezetvédelmi ismeretek
- Munkavédelmi ismeretek
- Távközlő-, biztosítóberendezés és
villamos felsővezetéki berendezés
ismeretek
A vasúti közlekedés biztonságával
összefüggő témakörök:
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
Kiegészítő témakörök:
- Tűzvédelmi ismeretek
- Egészségügyi ismeretek
- Környezetvédelmi ismeretek
- Munkavédelmi ismeretek
- Távközlő-, biztosítóberendezés és
villamos felsővezetéki berendezés
ismeretek
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16.

27381

19.

Egyszerűsített
forgalmi:
erősáramú
szakszolgálat

- Betöltött 18.
életév

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

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

- Jelzőőr
- Erősáramú forgalmi

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

Jelzőőr

Kiegészítő témakörök:
- Tűzvédelmi ismeretek
- Egészségügyi ismeretek
- Környezetvédelmi ismeretek
- Munkavédelmi ismeretek
- Távközlő-, biztosítóberendezés és
villamos felsővezetéki berendezés
ismeretek

20.

Egyszerűsített
forgalmi:
távközlő
szakszolgálat

- Betöltött 18.
életév

A vasúti közlekedés biztonságával
összefüggő témakörök:
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
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Kiegészítő témakörök:
- Tűzvédelmi ismeretek
- Egészségügyi ismeretek
- Környezetvédelmi ismeretek
- Munkavédelmi ismeretek
- Távközlő-, biztosítóberendezés és
villamos felsővezetéki berendezés
ismeretek

- 14., 16. sorszám alatt
felsorolt munkakörök,
amennyiben a képzésben
való részvétel feltételei
teljesülnek
- Erősáramú
vezetőmérnök
- Erősáramú
szakaszmérnök
- Erősáramú technológiai
rendszerszakértő
- Erősáramú mester,
erősáramú beosztott
mester
- Erősáramú művezető
- Elektrikus, elektrikus
diszpécser
- Erősáramú technikus
- 14. sorszám alatt
felsorolt munkakörök
- Távközlő vezetőmérnök
- Távközlő szakaszmérnök
- Távközlő
technológiai
rendszerszakértő
- Távközlőmester,
beosztott távközlőmester
- Területi távközlő
diszpécser
- Távközlő technikus

27382

biztosítóberendezési
diszpécser
- Biztosítóberendezési
művezető
- Biztosítóberendezés
technikus

Vasúti
munkavezető

- Betöltött 18.
életév

A vasúti közlekedés biztonságával
összefüggő témakörök:
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
Kiegészítő témakörök:
- Tűzvédelmi ismeretek
- Egészségügyi ismeretek
- Környezetvédelmi ismeretek
- Munkavédelmi ismeretek
- Távközlő-, biztosítóberendezés és
villamos felsővezetéki berendezés
ismeretek

22.

Vezető
jegyvizsgáló

- Betöltött 18.
életév
- 3 hónap
jegyvizsgálói
gyakorlat

A vasúti közlekedés biztonságával
összefüggő témakörök:
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
Kiegészítő témakörök:
- Tűzvédelmi ismeretek
- Egészségügyi ismeretek
- Környezetvédelmi ismeretek
- Munkavédelmi ismeretek
- Távközlő-, biztosítóberendezés és
villamos felsővezetéki berendezés
ismeretek

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

1 fő vizsgabiztos

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

1 fő vizsgabiztos

-

- Jegyvizsgáló

- Vasúti munkavezető
- Vonalgondozó
- Előmunkás
- Jelzőőr
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21.

- Vezető jegyvizsgáló:
belföldi, nemzetközi
- 23. sorszám alatt
felsorolt munkakörök

27383

Jegyvizsgáló

- Betöltött 18.
életév

A vasúti közlekedés biztonságával
összefüggő témakörök:
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
Kiegészítő témakörök:
- Tűzvédelmi ismeretek
- Egészségügyi ismeretek
- Környezetvédelmi ismeretek
- Munkavédelmi ismeretek
- Távközlő-, biztosítóberendezés és
villamos felsővezetéki berendezés
ismeretek
- Általános ismeret a személyszállító
járművekre

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

1 fő vizsgabiztos

-

- Belföldi, nemzetközi
jegyvizsgáló
- vonatkezelő-levelező,
kirakó

27384

23.
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Kocsivizsgáló

- Betöltött 18.
életév

A vasúti közlekedés biztonságával
összefüggő témakörök:
1. Járműszerkezeti ismeretek
2. Műszaki kocsiüzemeltetési
ismeretek
3. Jelzési ismeretek
4. Forgalmi ismeretek
Kiegészítő témakörök:
- Tűzvédelmi ismeretek
- Egészségügyi ismeretek
- Környezetvédelmi ismeretek
- Munkavédelmi ismeretek
- Távközlő-, biztosítóberendezés és
villamos felsővezetéki berendezés
ismeretek

25.

Egyszerűsített
forgalmi:
személyszállítási
szolgáltatás

- Betöltött 18.
életév

A vasúti közlekedés biztonságával
összefüggő témakörök:
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
Kiegészítő témakörök:
- Tűzvédelmi ismeretek
- Egészségügyi ismeretek
- Környezetvédelmi ismeretek
- Munkavédelmi ismeretek
- Távközlő-, biztosítóberendezés és
villamos felsővezetéki berendezés
ismeretek

Elméleti:
Írásbeli, szóbeli
1. Jelzési
ismeretek
2. Forgalmi
ismeretek
3. Járműszerkezeti
ismeretek
Gyakorlati:
1. Műszaki kocsiüzemeltetési
ismeretek

Vizsgabizottság: - Villamos-fűtési lakatos
1 fő vizsgabiztos –
a vizsga elnöke,
forgalmi –,
1 fő vizsgabiztos
– műszaki –

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

-

- 30. sorszám alatt
felsorolt munkakörök
- Kocsivizsgáló
- Féklakatos
- Kocsivizsgáló művezető
- Tengelyátszerelő
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24.

- Személyszállítási
főirányító
- Személyszállítási
üzemeltetési vezető
- Személyszállítási
technológus.
- Területi vontatási
szolgáltatási
központvezető
- Vontatási szolgáltatási
telephelyvezető
- Területi vontatási vezető
- Vontatási-telepvezető
- Vontatási technológus
- Vontatási reszortos
- Vontatási gépészeti
vonalellenőr
- Vontatási vezetőmérnök
- Területi vontatási
főirányító

27385

Egyszerűsített
forgalmi:
árufuvarozási
szolgáltatás

- Betöltött 18.
életév

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

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

-

Kiegészítő témakörök:
- Tűzvédelmi ismeretek
- Egészségügyi ismeretek
- Környezetvédelmi ismeretek
- Munkavédelmi ismeretek
- Távközlő-, biztosítóberendezés és
villamos felsővezetéki berendezés
ismeretek

27.

Egyszerűsített
forgalmi:
gépészeti
szolgáltatás

- Betöltött 18.
életév

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

1 fő vizsgabiztos

- Villamos-fűtési lakatos
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Kiegészítő témakörök:
- Tűzvédelmi ismeretek
- Egészségügyi ismeretek
- Környezetvédelmi ismeretek
- Munkavédelmi ismeretek
- Távközlő-, biztosítóberendezés és
villamos felsővezetéki berendezés
ismeretek

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

- Raktárnok
- Árufuvarozási főnök
- Árufuvarozási állomási
operatív koordinátor
- Árutovábbítási
üzemirányító
- Területi vontatási
szolgáltatási
központvezető
- Vontatási szolgáltatási
telephelyvezető
- Területi vontatási vezető
- Vontatási-telepvezető
- Vontatási technológus
- Vontatási reszortos
- Vontatási gépészeti
vonalellenőr
- Vontatási vezetőmérnök
- Területi vontatási
főirányító
- Hálózati árufuvarozási
vontatási főirányító,
irányító
- Árutovábbítási vontatási
irányító
- 30. sorszám alatt
felsorolt munkakörök,
- Járműfenntartási
vezető,
- Járműfenntartási
vezetőmérnök,
- Kocsivizsgálati vezető
- Kocsivizsgálati
vezetőmérnök

27386

26.

Mozdonyfelvigyázó

- Betöltött 20.
életév

A vasúti közlekedés biztonságával
összefüggő témakörök:
1. Jelzési Ismeretek.
2. Forgalmi Ismeretek.
Kiegészítő témakörök:
- Tűzvédelmi ismeretek
- Egészségügyi ismeretek
- Környezetvédelmi ismeretek
- Munkavédelmi ismeretek
- Távközlő-, biztosítóberendezés és
villamos felsővezetéki berendezés
ismeretek

29.

Különleges
kötöttpályahálózaton
vonatkísérő,
Gyermekvasúti
vonatkísérő

- Betöltött 18.
életév

A vasúti közlekedés biztonságával
összefüggő témakörök:
1. Jelzési Ismeretek
2. Forgalmi Ismeretek
Kiegészítő témakörök:
- Tűzvédelmi ismeretek
- Egészségügyi ismeretek
- Környezetvédelmi ismeretek
- Munkavédelmi ismeretek
- Távközlő-, biztosítóberendezés és
villamos felsővezetéki berendezés
ismeretek

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

1 fő vizsgabiztos

-

- Mozdonyfelvigyázó
- Külsős
mozdonyfelvigyázó
- Gépészeti diszpécser

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

1 fő vizsgabiztos

-

- Vonatvezető:
különleges kötöttpályahálózaton
- Fékező: különleges
kötöttpálya-hálózaton
- Gyermekvasúti
vonatvezető
- Gyermekvasúti vezető
jegyvizsgáló
- Jelzőőr
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28.

27387

Villamos-fűtési
lakatos

- Betöltött 18.
életév

A vasúti közlekedés biztonságával
összefüggő témakörök:
1. Jelzési Ismeretek.
2. Forgalmi Ismeretek.
Kiegészítő témakörök:
- Tűzvédelmi ismeretek
- Egészségügyi ismeretek
- Környezetvédelmi ismeretek
- Munkavédelmi ismeretek
- Távközlő- és villamos felsővezetéki
berendezés ismeretek

31.

Egyszerűsített
forgalmi
tolatásvezető

- Betöltött 18.
életév
- 24 óra igazolt
kocsirendezői
gyakorlat

A vasúti közlekedés biztonságával
összefüggő témakörök:
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
Kiegészítő témakörök:
- Tűzvédelmi ismeretek
- Egészségügyi ismeretek
- Környezetvédelmi ismeretek
- Munkavédelmi ismeretek
- Távközlő-, biztosítóberendezés,
gurítódombi berendezés és villamos
felsővezetéki berendezés ismeretek

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

1 fő vizsgabiztos

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

1 fő vizsgabiztos

-

- Kocsirendező

- Villamos-fűtési lakatos,
szerelő
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- Kocsirendező
- Sajátcélú vasúti
pályahálózaton,
iparvágányon
tolatásvezető, ha az éves
kocsi forgalom 365 kocsit
és a tolatási napok száma
az éves 60 napot nem
haladja meg
- Vontatási telepi
rendező
- Vontatási telepi
váltókezelő
- Vontatási telepen a
Vontatási telepi rendező,
valamint a Vontatási
telepi váltókezelő
munkakört csak akkor
töltheti be, ha a
mozdonynak minősülő
járművek tolatását vezeti

27388

30.

II.1. Elővárosi vasúti pályahálózat
A
1.

2.

Képzés és a hozzá
kapcsolódó
hatósági vizsga
megnevezése
Általános forgalmi

B

C

D

E

F

G

A képzésben
való részvétel
feltételei

A képzés témakörei

Hatósági vizsga
vizsgatevékenysé
gek, témakörök

Vizsgáztatásra
jogosult

A vizsga
megfeleltetése

Betölthető
munkakörök
megnevezése

- Betöltött 18.
életév

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

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

1 fő vizsgabiztos

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

1 fő vizsgabiztos

Kiegészítő témakörök:
– Tűzvédelmi ismeretek
– Egészségügyi ismeretek
– Környezetvédelmi ismeretek
– Munkavédelmi ismeretek
– Távközlő-, biztosítóberendezés és
villamos felsővezetéki ismeretek

3.

Önállósító forgalmi

- Általános
forgalmi vizsga

A vasúti közlekedés biztonságával
összefüggő témakörök:
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
3. Gyakorlati ismeretek: 160 óra
oktató forgalmi szolgálattevő
felügyelete melletti gyakorlati
munkavégzés
Kiegészítő témakörök:
– Biztosítóberendezés ismeretek

- Váltókezelő
- Térközőr
- Tolatásvezető
- Vezető-jegyvizsgáló
- Vonatvezető
- Egyszerűsített
forgalmi: távközlő-,
villamos felsővezetéki-,
biztosítóberendezési-,
pálya szakszolgálat
- Vasúti munkavezető
- Jelzőőr
- Egyszerűsített
forgalmi:
általános vasútüzemi
- Általános forgalmi
- Váltókezelő
- Térközőr
- Tolatásvezető
- Vezető-jegyvizsgáló
- Vonatvezető
- Egyszerűsített
forgalmi: távközlő-,
villamos felsővezetéki-,
biztosítóberendezési-,
pálya szakszolgálat
- Vasúti munkavezető
- Jelzőőr
- Egyszerűsített
forgalmi:
általános vasútüzemi

- 4-12. sorszám alatt
felsorolt munkakörök,
amennyiben a képzésben
való részvétel feltételei
teljesülnek
- Forgalmi főmérnök
- Üzemvezető
- Szakszolgálat-vezető
- Forgalmi csoportvezető
- Naplózó
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II. Elővárosi, helyi és városi vasúti pályahálózat

- 2., 4-12. sorszám alatt
felsorolt munkakörök,
amennyiben a képzésben
való részvétel feltételei
teljesülnek
- Üzemegységi
diszpécser
- Központi
forgalomirányító
- Forgalmi szolgálattevő,
jelenlétes forgalmi
szolgálattevő

27389

5.

6.

Térközőr

Tolatásvezető

Vezető-jegyvizsgáló

- Betöltött 18.
életév

- Betöltött 18
életév

- Betöltött 18.
életév

- Betöltött 18.
életév

A vasúti közlekedés biztonságával
összefüggő témakörök:
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
Kiegészítő témakörök:
–Tűzvédelmi ismeretek
– Egészségügyi ismeretek
–Környezetvédelmi ismeretek
– Munkavédelmi ismeretek
– Távközlő-, biztosítóberendezés és
villamos felsővezetéki berendezés
ismeretek
A vasúti közlekedés biztonságával
összefüggő témakörök:
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
Kiegészítő témakörök:
- Tűzvédelmi ismeretek
- Egészségügyi ismeretek
- Környezetvédelmi ismeretek
- Munkavédelmi ismeretek
- Távközlő-, biztosítóberendezés és
villamos felsővezetéki ismeretek
A vasúti közlekedés biztonságával
összefüggő témakörök:
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
Kiegészítő témakörök:
– Tűzvédelmi ismeretek
– Egészségügyi ismeretek
– Környezetvédelmi ismeretek
– Munkavédelmi ismeretek
– Távközlő-, biztosítóberendezés és
villamos felsővezetéki ismeretek
A vasúti közlekedés biztonságával
összefüggő témakörök:
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek

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

1 fő vizsgabiztos

–

- Váltókezelő

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

1 fő vizsgabiztos

- Jelzőőr

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

1 fő vizsgabiztos

–

- Tolatásvezető
- Kocsirendező

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

1 fő vizsgabiztos

–

- Vezető-jegyvizsgáló
- Jegyvizsgáló

- Sorompókezelő
- Térközőr
- Vonatjelentő-őr
- Szükség vonatjelentő-őr
- Jelzőőr
- Biztosítóberendezési
műszerész
- Biztosítóberendezési
lakatos
- Távközlő műszerész
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7.

Váltókezelő

27390

4.

9.

Vonatvezető

Egyszerűsített
forgalmi:
pálya, távközlő-,
erősáramú-,
biztosítóberendezési
szakszolgálat

- Betöltött 18.
életév

- Betöltött 18.
életév

Kiegészítő témakörök:
– Tűzvédelmi ismeretek
– Egészségügyi ismeretek
– Környezetvédelmi ismeretek
– Munkavédelmi ismeretek
– Távközlő-, biztosítóberendezés és
villamos felsővezetéki ismeretek
A vasúti közlekedés biztonságával
összefüggő témakörök:
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
Kiegészítő témakörök:
– Tűzvédelmi ismeretek
– Egészségügyi ismeretek
– Környezetvédelmi ismeretek
– Munkavédelmi ismeretek
– Távközlő-, biztosítóberendezés és
villamos felsővezetéki ismeretek

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

1 fő vizsgabiztos

–

- Vonatvezető
- Műszaki irányító

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

1 fő vizsgabiztos

–

- Távközlőmester
- Blokkmester, beosztott
blokkmester
- Biztosítóberendezési
művezető
- Elektrikus
- Pályamester
- Pályás szakszolgálat,
készenlétes
- Pályás szakszolgálat,
művezető
- Biztosítóberendezési
diszpécser
- Távközlő diszpécser
- Energia diszpécser
- Energia operátor
- Pályás szakszolgálat
szolgálatvezető
- Pályás szakszolgálat
üzemvezető
- Pályás szakszolgálat
technikus
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8.

Kiegészítő témakörök:
–Tűzvédelmi ismeretek
– Egészségügyi ismeretek
– Környezetvédelmi ismeretek
– Munkavédelmi ismeretek
– Távközlő-, biztosítóberendezés és
villamos felsővezetéki ismeretek
A vasúti közlekedés biztonságával
összefüggő témakörök:
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek

27391

11.

12.

Vasúti munkavezető

Jelzőőr

Egyszerűsített
forgalmi:
általános vasútüzemi

- Betöltött 18.
életév

- Betöltött 18.
életév

- Betöltött 18.
életév

A vasúti közlekedés biztonságával
összefüggő témakörök:
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
Kiegészítő témakörök:
–Tűzvédelmi ismeretek
– Egészségügyi ismeretek
– Környezetvédelmi ismeretek
– Munkavédelmi ismeretek
– Távközlő-, biztosítóberendezés és
villamos felsővezetéki ismeretek
A vasúti közlekedés biztonságával
összefüggő témakörök:
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek

Kiegészítő témakörök
- Általános munkabiztonsági
ismeretek
- Elsősegélynyújtás
- Tűzvédelmi alapismeretek
- Környezetvédelmi alapismeretek
- Jogi alapismeretek

1 fő vizsgabiztos

- Jelzőőr

- Vasúti munkavezető
- Vonalgondozó
- Előmunkás
- Jelzőőr

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

1 fő vizsgabiztos

–

- Jelzőőr

Elméleti:
Írásbeli és szóbeli
1. Vasútüzemi
technológiák:
forgalomszabályoz
ás,
forgalombiztonság,
munkamódszer és
közlekedésbiztonsá
gi alapismeretek
2. Jelzési és
forgalmi ismeretek,
3. Vasúti pályákra
vonatkozó
alapismeretek
4. Vasúti
járművekkel
kapcsolatos
alapismeretek

1 fő vizsgabiztos

–

- Jegyvizsgáló
- Vasúti munkavezető
- Vonalgondozó
- Előmunkás
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Kiegészítő témakörök:
–Tűzvédelmi ismeretek
–Egészségügyi ismeretek
–Környezetvédelmi ismeretek
–Munkavédelmi ismeretek
– Távközlő-, biztosítóberendezés és
villamos felsővezetéki ismeretek
A vasúti közlekedés biztonságával
összefüggő témakörök:
1. Vasútüzemi technológiák:
forgalomszabályozás,
forgalombiztonság, munkamódszer
és közlekedésbiztonsági
alapismeretek
2. Jelzési és forgalmi ismeretek
3. Vasúti pályákra vonatkozó
alapismeretek
4. Vasúti járművekkel kapcsolatos
alapismeretek

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

27392

10.

II.2.1. Közúti vasúti – villamos – pályahálózat
1.

2.

A
B
C
Képzés és a hozzá
A képzésben való
kapcsolódó
részvétel
A képzés témakörei
hatósági vizsga
feltételei
megnevezése
Forgalmi
- Betöltött 18.
A vasúti közlekedés biztonságával
diszpécser
életév
összefüggő témakörök:
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
3. Közlekedési ismeret: KRESZ
Kiegészítő témakörök:
- Tűzvédelmi ismeretek
- Egészségügyi ismeretek
- Környezetvédelmi ismeretek
- Munkavédelmi ismeretek
- Távközlő-, biztosítóberendezés és
villamos felsővezetéki berendezés
ismeretek

D

E

F

G

Hatósági vizsga
vizsgatevékenysé
gek, témakörök

Vizsgáztatásra
jogosult

A vizsga megfeleltetése

Betölthető munkakörök
megnevezése

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

1 fő vizsgabiztos

- Váltóőr
- Vonatvezető
- Kísérő

- 3., 4., 5. sorszám alatt
felsorolt munkakörök,
amennyiben a képzésben
való részvétel feltételei
teljesülnek
- Forgalmi diszpécser
- Forgalmi főmérnök
- Üzemvezető
- Szakszolgálat-vezető
- Forgalmi csoportvezető
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II.2. Helyi és városi vasúti pályahálózat

27393

Váltóőr

- Betöltött 18.
életév

A vasúti közlekedés biztonságával
összefüggő témakörök:
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
3. Közlekedési ismeret: KRESZ
Kiegészítő témakörök:
- Tűzvédelmi ismeretek
- Egészségügyi ismeretek
- Környezetvédelmi ismeretek
- Munkavédelmi ismeretek
- Távközlő- és biztosítóberendezés
ismeretek

4.

Vonatvezető

- Betöltött 18.
életév

A vasúti közlekedés biztonságával
összefüggő témakörök:
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
3. Közlekedési ismeret: KRESZ
Kiegészítő témakörök:
- Tűzvédelmi ismeretek
- Egészségügyi ismeretek
- Környezetvédelmi ismeretek
- Munkavédelmi ismeretek
- Távközlő-berendezés ismeretek

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

1 fő vizsgabiztos

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

1 fő vizsgabiztos

–

- Kísérő

- Váltóőr,
- Tabulátorkezelő
- Jelzőőr

27394

3.

- 5. sorszám alatt
felsorolt munkakörök,
amennyiben a képzésben
való részvétel feltételei
teljesülnek
- Vonatvezető
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Kísérő

- Betöltött 18.
életév

A vasúti közlekedés biztonságával
összefüggő témakörök:
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
3. Közlekedési ismeret: KRESZ
Kiegészítő témakörök:
- Tűzvédelmi ismeretek
- Egészségügyi ismeretek
- Környezetvédelmi ismeretek
- Munkavédelmi ismeretek
- Távközlő-berendezés ismeretek

6.

Egyszerűsített
- Betöltött 18.
forgalmi: távközlő- életév
, erősáramú-,
biztosítóberendezési
szakszolgálat

A vasúti közlekedés biztonságával
összefüggő témakörök:
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
Kiegészítő témakörök:
- Tűzvédelmi ismeretek
- Egészségügyi ismeretek
- Környezetvédelmi ismeretek
- Munkavédelmi ismeretek
- Távközlő berendezés ismeretek,
kivéve távközlő szakszolgálat

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

1 fő vizsgabiztos

–

- Kísérő

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

1 fő vizsgabiztos

–

- Távközlőmester,
műszerész
- Blokkmester, beosztott
blokkmester
- Biztosítóberendezési
művezető
- Biztosítóberendezési
műszerész
- Biztosítóberendezési
lakatos
- Biztosítóberendezési
diszpécser
- Távközlő diszpécser
- Elektrikus
- Energia diszpécser
- Energia operátor
- Felsővezeték szerelő
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5.

27395

Egyszerűsített
forgalmi: pálya
szakszolgálat

- Betöltött 18.
életév

A vasúti közlekedés biztonságával
összefüggő témakörök:
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
3. Közlekedési ismeret: KRESZ
Kiegészítő témakörök:
- Tűzvédelmi ismeretek
- Egészségügyi ismeretek
- Környezetvédelmi ismeretek
- Munkavédelmi ismeretek
- Távközlő-berendezés ismeretek

8.

Vasúti
munkavezető

- Betöltött 18.
életév

A vasúti közlekedés biztonságával
összefüggő témakörök:
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
3. Közlekedési ismeret: KRESZ
Kiegészítő témakörök:
- Tűzvédelmi ismeretek
- Egészségügyi ismeretek
- Környezetvédelmi ismeretek
- Munkavédelmi ismeretek
- Távközlő-berendezés ismeretek

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

1 fő vizsgabiztos

–

- Szolgálatvezető
- Üzemvezető
- Pályamester
- Technikus
- Készenlétes
- Művezető

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

1 fő vizsgabiztos

–

- Vasúti munkavezető
- Vonalgondozó
- Előmunkás
- Pályamunkás

27396

7.
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1.

2.

A
B
C
Képzés és a hozzá
A képzésben való
kapcsolódó
részvétel
A képzés témakörei
hatósági vizsga
feltételei
megnevezése
Utasforgalom- Betöltött 18.
A vasúti közlekedés
irányító
életév
biztonságával összefüggő
témakörök:
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
3. Mozgólépcső ismeretek
Kiegészítő témakörök:
- Tűzvédelmi ismeretek
- Egészségügyi ismeretek
- Környezetvédelmi ismeretek
- Munkavédelmi ismeretek
- Távközlő berendezés ismeret
- Általános járműismeret
- Utasforgalom irányítási
gyakorlat: vasútszakmai oktató
felügyelete alatti munkavégzés

D

E

F

G

Hatósági vizsga
vizsgatevékenységek,
témakörök

Vizsgáztatásra
jogosult

A vizsga megfeleltetése

Betölthető munkakörök
megnevezése

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

1 fő vizsgabiztos

- Egyszerűsített forgalmi:
a távközlő-, erősáramú-,
biztosító- berendezési- és
pálya szakszolgálatok
részére
- Vasúti munkavezető

- Az 5., 6. sorszám alatt
felsorolt munkakörök,
amennyiben a képzésben
való részvétel feltételei
teljesülnek,
- Központi utasforgalomirányító diszpécser
- Műszaki diszpécser
- Állomási utasforgalom
irányító, diszpécser
- Központi forgalmi
menetirányító
megbízottja
- Peronőr
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II.2.2. Földalatti vasúti pályahálózat – Metró –

27397

Vonatforgalom
irányító

- Betöltött 20.
életév
- Utasforgalom
irányítói vizsga

A vasúti közlekedés
biztonságával összefüggő
témakörök:
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
Kiegészítő témakörök:
- Tűzvédelmi ismeretek
- Egészségügyi ismeretek
- Környezetvédelmi ismeretek
- Munkavédelmi ismeretek
- Távközlő-, biztosítóberendezés és harmadik sínes
villamos berendezés ismeret
- Általános járműismeret
- Vonatforgalom irányítási
gyakorlat: vasútszakmai oktató
felügyelete alatti munkavégzés

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

1 fő vizsgabiztos

- Utasforgalom-irányító
- Tolatásvezető
- Egyszerűsített
forgalmi: a távközlő-,
erősáramú-, biztosítóberendezési- és pálya
szakszolgálatok részére
- Vasúti munkavezető

- A 2., 4., 5., 6. sorszám
alatt felsorolt
munkakörök,
amennyiben a képzésben
való részvétel feltételei
teljesülnek
- Forgalmi főmérnök
- Üzemvezető
- Szakszolgálat-vezető
- Forgalmi csoportvezető
- Járműtelepi forgalmi
operátor
- Járműtelepi forgalmi
szolgálattevő
- Központi forgalmi
menetirányító
- Központi forgalmi
operátor
- Állomási forgalmi
szolgálattevő
- Műszakvezető
diszpécser
- Kocsiszíni diszpécser

27398

3.
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Tolatásvezető

- Betöltött 18.
életév

A vasúti közlekedés
biztonságával összefüggő
témakörök:
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
Kiegészítő témakörök:
- Tűzvédelmi ismeretek
- Egészségügyi ismeretek
- Környezetvédelmi ismeretek
- Munkavédelmi ismeretek
- Távközlő-, biztosítóberendezés és harmadik sínes
villamos berendezés ismeret
- Általános járműismeret

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

1 fő vizsgabiztos

- Egyszerűsített forgalmi:
a távközlő-, erősáramú-,
biztosító-berendezési- és
pálya szakszolgálatok
részére
- Vasúti munkavezető

- Az 5., 6. sorszám alatt
felsorolt munkakörök,
amennyiben a képzésben
való részvétel feltételei
teljesülnek
- Tolatásvezető
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4.

27399

Egyszerűsített
forgalmi:
távközlő-,
erősáramú-,
biztosítóberendezési- és
pálya
szakszolgálat

- Betöltött 18.
életév

A vasúti közlekedés
biztonságával összefüggő
témakörök:
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
Kiegészítő témakörök:
- Tűzvédelmi ismeretek
- Egészségügyi ismeretek
- Környezetvédelmi ismeretek
- Munkavédelmi ismeretek
- Távközlő-, biztosítóberendezés és harmadik sínes
villamos berendezés ismeret

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

1 fő vizsgabiztos

- Vasúti munkavezető

- A 6. sorszám alatt
felsorolt munkakörök,
amennyiben a képzésben
való részvétel feltételei
teljesülnek
- Biztosítóberendezési
művezető, műszerész
- Biztosítóberendezési
diszpécser, lakatos
- Blokkmester, beosztott
blokkmester
- Elektrikus
- Energia diszpécser
- Energia operátor
- Műszaki ügyeletes
- Távközlő műszerész,
diszpécser
- Pályafenntartási
Szolgálatvezető
- Pályafenntartási
Üzemvezető
- Pályamester
- Pályafenntartási
Technikus
- Pályafenntartási
Készenlétes
- Pályafenntartási
Művezető
- Központi forgalmi
menetirányító
megbízottja

27400

5.
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Vasúti
munkavezető

- Betöltött 18.
életév

A vasúti közlekedés
biztonságával összefüggő
témakörök:
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
Kiegészítő témakörök:
- Tűzvédelmi ismeretek
- Egészségügyi ismeretek
- Környezetvédelmi ismeretek
- Munkavédelmi ismeretek
- Távközlő- és harmadik sínes
villamos berendezés ismeret

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

1 fő vizsgabiztos

–

- Vasúti munkavezető
- Vonalgondozó
- Előmunkás
- Jelzőőr
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6.

27401

27402

II.2.3. Millenniumi földalatti vasút
1.

2.

A
Képzés és a
hozzá
kapcsolódó
hatósági
vizsga
megnevezése
Vonat és
utasforgalom
irányító

B
A képzésben
való részvétel
feltételei
- Betöltött 20.
életév

C

A képzés témakörei

A vasúti közlekedés
biztonságával összefüggő
témakörök:
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
Kiegészítő témakörök:
- Tűzvédelmi ismeretek
- Egészségügyi ismeretek
- Környezetvédelmi ismeretek
- Munkavédelmi ismeretek
- Távközlő- és
biztosítóberendezés, villamos
felsővezetéki berendezés és
pályaismeret
- Általános járműismeret
- Vonat és utasforgalom irányítási
gyakorlat, felügyelet alatti
munkavégzés

D

E

Hatósági
vizsga
Vizsgáztatásra
vizsgatevéken
jogosult
ységek,
témakörök
Elméleti:
Írásbeli, szóbeli
1. Jelzési
ismeretek
2. Forgalmi
ismeretek

1 fő
vizsgabiztos

F

G

A vizsga
megfeleltetése

Betölthető munkakörök megnevezése

- Tolatásvezető
- Peronőr
- Egyszerűsített
forgalmi: a távközlő-,
erősáramú-,
biztosítóberendezési- és pálya
szakszolgálatok
részére

- A 3., 4., 5. sorszám alatt felsorolt munkakörök,
amennyiben a képzésben való részvétel
feltételei teljesülnek
- Forgalmi főmérnök
- Üzemvezető
- Szakszolgálat-vezető
- Forgalmi csoportvezető
- Központi menetirányító
- Forgalmi szolgálattevő
- Térfelvigyázó
- Központi utasforgalom- irányító diszpécser
- Műszakvezető diszpécser
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Tolatásvezető

- Betöltött 18.
életév

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

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

1 fő
vizsgabiztos

–

- Tolatásvezető

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

1 fő
vizsgabiztos

–

- Peronőr

Kiegészítő témakörök:
- Tűzvédelmi ismeretek
- Egészségügyi ismeretek
- Környezetvédelmi ismeretek
- Munkavédelmi ismeretek
- Távközlő-, biztosítóberendezés
és felsővezetéki villamos
berendezés ismeret
- Általános járműismeret
4.

Peronőr

- Betöltött 18.
életév

A vasúti közlekedés
biztonságával összefüggő
témakörök:
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
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3.

Kiegészítő témakörök:
- Tűzvédelmi ismeretek
- Egészségügyi ismeretek
- Környezetvédelmi ismeretek
- Munkavédelmi ismeretek
- Távközlő- és villamos
felsővezetéki berendezés ismeret

27403

Egyszerűsített - Betöltött 18.
forgalmi:
életév
távközlő-,
erősáramú-,
biztosítóberendezési- és
pálya
szakszolgálat

A vasúti közlekedés
biztonságával összefüggő
témakörök:
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
Kiegészítő témakörök:
- Tűzvédelmi ismeretek
- Egészségügyi ismeretek
- Környezetvédelmi ismeretek
- Munkavédelmi ismeretek
- Távközlő- és villamos
felsővezetéki berendezés ismeret

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

1 fő
vizsgabiztos

–

- Biztosítóberendezési művezető, műszerész l
- Biztosítóberendezési lakatos, diszpécser
- Blokkmester, beosztott blokkmester
- Elektrikus
- Energia diszpécser
- Energia operátor
- Felsővezetékes művezető
- Felsővezetékes csoportvezető
- Műszaki diszpécser
- Műszaki ügyeletes
- Távközlő műszerész, diszpécser
- Pályafenntartási Szolgálatvezető
- Pályafenntartási Üzemvezető
- Pályamester
- Pályafenntartási Technikus
- Pályafenntartási Készenlétes
- Pályafenntartási Művezető
- Központi menetirányító helyszíni megbízottja

27404

5.
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Vasúti
munkavezető

- Betöltött 18.
életév

A vasúti közlekedés
biztonságával összefüggő
témakörök:
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
Kiegészítő témakörök:
- Tűzvédelmi ismeretek
- Egészségügyi ismeretek
- Környezetvédelmi
ismeretek
- Munkavédelmi ismeretek
- Szakterületre vonatkozó
üzemeltetési szabályzat:
szolgálati utasítás
- Távközlő- és villamos
felsővezetéki berendezés
ismeret

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

1 fő
vizsgabiztos

–

- Vasúti munkavezető
- Vonalgondozó
- Előmunkás
- Jelzőőr

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2018. évi 119. szám

6.

27405

1.

2.

A
B
C
Képzés és a hozzá
A képzésben való
kapcsolódó
részvétel
A képzés témakörei
hatósági vizsga
feltételei
megnevezése
Forgalmi
- Betöltött 18.
A vasúti közlekedés biztonságával
diszpécser
életév
összefüggő témakörök:
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek

27406

II.2.4. Fogaskerekű vasút
D

E

F

G

Hatósági vizsga
vizsgatevékenysége
k, témakörök

Vizsgáztatásra
jogosult

A vizsga megfeleltetése

Betölthető munkakörök
megnevezése

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

1 fő vizsgabiztos

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

1 fő vizsgabiztos

- Tolatásvezető
- Váltóállító
- Jelzőőr

Kiegészítő témakörök:
- Tűzvédelmi ismeretek
- Egészségügyi ismeretek
- Környezetvédelmi ismeretek
- Munkavédelmi ismeretek
- Távközlő-, biztosítóberendezés és
villamos felsővezetéki berendezés
ismeret

3.

Tolatásvezető

- Betöltött 18.
életév

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

- Művezető
- Művezető megbízottja
- Kapcsolást végző
műszaki dolgozó
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Kiegészítő témakörök:
- Tűzvédelmi ismeretek
- Egészségügyi ismeretek
- Környezetvédelmi ismeretek
- Munkavédelmi ismeretek
- Távközlő berendezés ismeret
- Járműismeret

–

- A 3., 4., 5. sorszám alatt
felsorolt munkakörök,
amennyiben a képzésben
való részvétel feltételei
teljesülnek
- Forgalmi főmérnök
- Üzemvezető
- Szakszolgálat-vezető
- Forgalmi csoportvezető
- Forgalmi diszpécser

Váltóállító

- Betöltött 18.
életév

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

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

1 fő vizsgabiztos

–

- Váltóállító

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

1 fő vizsgabiztos

–

- Jelzőőr

Kiegészítő témakörök:
- Tűzvédelmi ismeretek
- Egészségügyi ismeretek
- Környezetvédelmi ismeretek
- Munkavédelmi ismeretek
- Távközlő- és biztosítóberendezés
ismeret

5.

Jelzőőr

- Betöltött 18.
életév

A vasúti közlekedés biztonságával
összefüggő témakörök:
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
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4.

Kiegészítő témakörök:
- Tűzvédelmi ismeretek
- Egészségügyi ismeretek
- Környezetvédelmi ismeretek
- Munkavédelmi ismeretek
- Távközlő berendezés ismeret
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7.

Egyszerűsített
forgalmi:
távközlő-,
erősáramú-,
biztosítóberendezés
szakszolgálat

- Betöltött 18.
életév

Egyszerűsített
forgalmi: pálya
szakszolgálat

- Betöltött 18.
életév

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

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

1 fő vizsgabiztos

–

- Távközlőmester,
műszerész
- Blokkmester, beosztott
blokkmester
- Biztosítóberendezési
művezető
- Biztosítóberendezési
műszerész
- Biztosítóberendezési
lakatos
- Biztosítóberendezési
diszpécser
- Távközlő diszpécser
- Elektrikus
- Energia diszpécser
- Energia operátor

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

1 fő vizsgabiztos

–

- Szolgálatvezető
- Üzemvezető
- Pályamester
- Technikus
- Készenlétes
- Művezető

Kiegészítő témakörök:
- Tűzvédelmi ismeretek
- Egészségügyi ismeretek
- Környezetvédelmi ismeretek
- Munkavédelmi ismeretek
- Távközlő berendezés ismeret,
kivéve távközlő szakszolgálat

A vasúti közlekedés biztonságával
összefüggő témakörök:
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
Kiegészítő témakörök:
- Tűzvédelmi ismeretek
- Egészségügyi ismeretek
- Környezetvédelmi ismeretek
- Munkavédelmi ismeretek
- Távközlő berendezés ismeret
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6.
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Vasúti
munkavezető

- Betöltött 18.
életév

A vasúti közlekedés biztonságával
összefüggő témakörök:
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
Kiegészítő témakörök:
- Tűzvédelmi ismeretek
- Egészségügyi ismeretek
- Környezetvédelmi ismeretek
- Munkavédelmi ismeretek
- Távközlő berendezés ismeret

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

1 fő vizsgabiztos

–

- Vasúti munkavezető
- Vonalgondozó
- Előmunkás
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8.

27409

27410

III. Mozgólépcső, mozgójárda, tolópad és fordítókorong
1.

2.

A
Képzés és a hozzá
kapcsolódó
hatósági vizsga
megnevezése
Mozgólépcső,
mozgójárda kezelő

B

C

D

E

F

G

A képzésben való
részvétel
feltételei

A képzés témakörei

Hatósági vizsga
vizsgatevékenységek,
témakörök

Vizsgáztatásra
jogosult

A vizsga megfeleltetése

Betölthető munkakörök
megnevezése

A vasúti közlekedés
biztonságával összefüggő
témakörök
1. Műszaki alapismeretek
2. Villamossági ismeretek
3. Gépészeti-berendezési
ismeretek
4. Fék- és biztosító-berendezési
ismeretek
5. Az üzemeltetési szabályzat:
szolgálati utasítás ismeret
6. Hibakeresés és hibaelhárítás
7. Kezelési gyakorlat

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

1 fő vizsgabiztos

–

- Betöltött 18.
életév

- Mozgólépcső
üzemvezető
- Mozgólépcső,
mozgójárda kezelő

Kiegészítő témakörök:
- Tűzvédelmi ismeretek
- Egészségügyi ismeretek
- Környezetvédelmi ismeretek
- Munkavédelmi ismeretek
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Fordítókorongkezelő, tolópadvezető

- Betöltött 18.
életév

A vasúti közlekedés
biztonságával összefüggő
témakörök:
1. Műszaki alapismeretek
2. Villamossági ismeretek
3. Gépészeti-berendezési
ismeretek
4. Fék- és biztosítóberendezési
ismeretek
5. Az üzemeltetési szabályzat:
szolgálati utasítás ismeret
6. Hibakeresés és hibaelhárítás
7. Kezelési gyakorlat

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

1 fő vizsgabiztos

–

- Fordítókorong-kezelő
- Tolópad-vezető
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3.

Kiegészítő témakörök:
- Tűzvédelmi ismeretek
- Egészségügyi ismeretek
- Környezetvédelmi ismeretek
- Munkavédelmi ismeretek
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IV. Vasúti oktatók képzése
1.

2.

A
Képzés és a hozzá
kapcsolódó
hatósági vizsga
megnevezése
Vasútszakmai
oktató: elméleti,
gyakorlati oktató

B

C

D

E

F

G

A képzésben való
részvétel
feltételei

A képzés témakörei

Hatósági vizsga
vizsgatevékenységek,
témakörök

Vizsgáztatásra
jogosult

A vizsga megfeleltetése

Betölthető munkakörök
megnevezése

Elméleti oktatói
A vasúti közlekedés
szak esetén:
biztonságával összefüggő
- legalább 3 éves témakörök
szakmai gyakorlat Elméleti szak:
1. Vasútszakmai ismeretek
Gyakorlati oktatói elmélete és oktatásának
szak esetén:
módszertana
- 5 év szakmai
2. Vasútszakmai ismeretek
gyakorlat
oktatásának módszertana
- vasúti
Gyakorlati szak
járművezetői
1. Vasútszakmai ismeretek
képzés esetén:
oktatásának módszertana
vasúti
2. Gyakorlati oktatás
járművezetői
módszertana
képesítés
Kiegészítő témakörök
- Pedagógiai, andragógiai
alapismeretek
- Felnőttképzés pszichológiája
- Oktatástechnológia,
oktatástechnika
- Munkavédelem, tűzvédelem
- Oktatási gyakorlat
- A képzés dokumentumai

Elméleti:
Írásbeli, szóbeli
1. Oktatástechnológia,
oktatástechnika
2. Vasútszakmai
ismeretek oktatásának
módszertana
3. Munkavédelem,
tűzvédelem
Gyakorlati:
1. Vizsgatanítás

Vizsgabizottság:
1 fő vizsgabiztos –
a vizsga elnöke –,
1 fő vizsgabiztos
– vasútszakmai –

–

- Vasútszakmai oktató
- Különleges kötöttpályás
közlekedési szakmai
oktató
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1. A vasúti járművezető alapképzés moduláris szerkezetű, amely Általános szakmai ismeretek, Vasúti járműismereti és Vasúti pályahálózat ismereti, valamint Vezetési gyakorlat
részekből áll.
2. A táblázatok tartalmazzák a vasúti járművezetői engedélyről és a vasúti járművezetői tanúsítványról szóló miniszteri rendeletben meghatározott mozdonyvezetői engedélyhez és a
tanúsítványhoz szükséges ismereteket, vizsgákat.
3. A Vasúti járműismereti és a Vasúti pályahálózat ismereti moduloknál feltüntetett gyakorlati időket modulonként külön-külön kell teljesíteni. A vezetési gyakorlat modul felügyelet
alatti utazása a típusismeret modul felügyelet alatti utazásával egyidejűleg is lebonyolítható.
4. Kizárólag saját célú vasúti pályahálózathoz, iparvágányhoz, különleges kötöttpálya-hálózathoz kapcsolódó alapképzés kivételével valamennyi járművezető alapképzés esetén
közvetlenül a képzés megkezdésekor a jelentkezőnek orientációs utazási gyakorlatot kötelező teljesíteni, amely legalább 8 óra – nappali és éjszakai körülmények között – a szükséges
munkabiztonsági oktatás után.
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V. Vasúti járművezető alapképzések

5. Az országos jelentőségű vasútvonalakra érvényes vasúti járművezetői engedély – mozdonyvezetői engedély – megszerzéséhez szükséges alapképzések**:
a) Általános szakmai ismeretek modul
b) Vezetési gyakorlat modul*
6. A térségi, elővárosi, helyi, városi vagy saját célú vasúti pályahálózatra, iparvágányra, különleges kötöttpálya-hálózatra érvényes vasúti járművezetői engedély –
mozdonyvezetői engedély – megszerzéséhez szükséges alapképzések**:
a) Általános szakmai ismeretek modul
b) Vezetési gyakorlat modul*
7. A tanúsítvány megszerzéséhez szükséges alapképzések**:
a) Kategória modul
b) Típusismereti modul
c) Infrastruktúra modul
d) Vonal- és állomásismereti modul
* Emberi erővel hajtott hajtány esetében külön vezetési gyakorlat modul végrehajtása nem szükséges, az engedély megszerzéséhez típusismereti modul szükséges.
** Az okmányok kiállításához a felsorolt modulok mindegyike szükséges.
8. Betölthető munkakörök
8.1. A munkakör betöltéséhez a munkavállalónak rendelkeznie kell a szükséges, érvényes vasúti járművezetői engedéllyel és tanúsítvánnyal.
8.2. A betölthető munkakörök felsorolása:
a) Az 1. mellékletben a Vasúti járművezető munkakörök, feladatkörök cím alatt felsorolt munkakörök,
b) Járművezető instruktor,
c) Főinstruktor,
d) Pilóta,
e) Kocsiszíni diszpécser,
f) Térfelvigyázó,
g) Váltóőr,
27413

27414

h) Tabulátorkezelő,
i) Kísérő,
j) Városi közúti vasúti – villamos – pályahálózaton: Jelzőőr,
k) Elővárosi vasúti pályahálózaton: műszaki irányító, forgalmi üzemvezető, forgalmi csoportvezető,
l) Mozdonyfelvigyázó,
m) Külsős mozdonyfelvigyázó,
n) Gépészeti diszpécser.
9. Integrált közúti-vasúti kétéltű vasúti járművezető képzés és vizsga
A közúti-vasúti kétéltű vasúti járművezető képzés egységes, integrált képzési program alapján – a modulok összevonásával – is végezhető, amely képzés összevont, integrált vizsgával
zárul. Az okmányok megszerzésére vonatkozóan azokat a modulokat lehet figyelembe venni, amelyeket az integrált képzési program és az ahhoz kapcsolódó hatósági vizsga magában
foglal.
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1.

2.

A

B

C

D

E

Képzés-modul és a
hozzá kapcsolódó
hatósági vizsga
megnevezése

A képzésben való részvétel
feltételei

A képzés témakörei

Hatósági vizsga
vizsgatevékenységei,
témakörök

Vizsgáztatásra
jogosult

Országos jelentőségű
vasútvonalakra
érvényes általános
szakmai ismeretek

- A vizsga időpontjáig
betöltött 20. életév
- Középfokú végzettség
- A magyar nyelv ismerete

A vasúti közlekedés
biztonságával összefüggő
témakörök:
1. A mozdonyvezetői munka,
a munkakörnyezet, a
mozdonyvezető szerepe és
felelőssége a
vasútüzemeltetésben, a
mozdonyvezetői feladatok
ellátásának szakmai és személyi
kívánalmai
2. Vasúti technológiák, köztük
az üzemeltetési szabályok
alapjául szolgáló és
rendelkezések ismerete
3. A vasúti infrastruktúra
alapelvei
4. Az üzemeltetési
kommunikáció alapelvei
5. A vonatok és összeállításuk,
valamint a vontatójárművek, a
teherkocsik, a személyszállító
kocsik és egyéb járművek
műszaki előírásai
6. A vasút-üzemeltetéssel járó
általános kockázatok
7. Fizikai alaptörvények

Írásbeli, szóbeli
1. Általános műszaki,
elektrotechnikai ismeretek
2. Vasútüzemi technológiák:
forgalomszabályozás,
forgalombiztonság,
munkamódszer és
közlekedésbiztonsági
alapismeretek
3. Vasúti pályákra vonatkozó
ismeretek
4. Vasúti fékberendezések,
féktechnikai alapismeretek
5. Általános vontatójármű
ismeretek
6. Általános üzemeltetési
ismeretek
7. Vontatott jármű ismeretek

1 fő vizsgabiztos

F
G
Az elméleti és
Ebből az előírt
gyakorlati
gyakorlatok
képzés
minimális
minimális ideje
ideje *
összesen
óraszámban
óraszámban
240
40
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1. Általános szakmai ismeretek modulok

Kiegészítő témakörök
- Általános munkabiztonsági
ismeretek
- Elsősegélynyújtás
- Tűzvédelmi alapismeretek
- Környezetvédelmi
alapismeretek
- Jogi alapismeretek

27415

Térségi, elővárosi,
helyi, városi vagy saját
célú vasúti
pályahálózatra,
iparvágányra,
különleges
kötöttpálya-hálózatra
érvényes általános
szakmai ismeretek

- A vizsga időpontjáig
betöltött 20. életév
- Alapfokú iskolai végzettség
- A magyar nyelv ismerete

A vasúti közlekedés
biztonságával összefüggő
témakörök:
1. Általános műszaki,
elektrotechnikai ismeretek
2. Vasútüzemi technológiák:
forgalomszabályozás,
forgalombiztonság,
munkamódszer és
közlekedésbiztonsági
alapismeretek
3. Vasúti pályákra vonatkozó
ismeretek
4. Vasúti fékberendezések,
féktechnikai alapismeretek
5. Általános vontatójármű
ismeretek
6. Általános üzemeltetési
ismeretek
7. Vontatott jármű ismeretek

Írásbeli, szóbeli
1. Általános műszaki,
elektrotechnikai ismeretek
2. Vasútüzemi technológiák:
forgalomszabályozás,
forgalombiztonság,
munkamódszer és
közlekedésbiztonsági
alapismeretek
3. Vasúti pályákra vonatkozó
ismeretek
4. Vasúti fékberendezések,
féktechnikai alapismeretek
5. Általános vontatójármű
ismeretek
6. Általános üzemeltetési
ismeretek
7. Vontatott jármű ismeretek

1 fő vizsgabiztos

60

10

27416

3.

Kiegészítő témakörök
- Általános munkabiztonsági
ismeretek
- Elsősegélynyújtás
- Tűzvédelmi alapismeretek
- Környezetvédelmi
alapismeretek
- Jogi alapismeretek
* Az előírt gyakorlatok óraszáma az elméleti és gyakorlati képzés összes idejének 50 %-át nem haladhatja meg.
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2.1. Kategória modulok
1.

2.

A

B

C

D

E

Képzés-modul és a
hozzá kapcsolódó
hatósági vizsga
megnevezése

A képzésben való
részvétel feltételei

A képzés témakörei

Hatósági vizsga
vizsgatevékenységei,
témakörök

Vizsgáztatásra
jogosult

Normál, széles és
keskeny
nyomtávolságú
gőzmozdony,
gőzakkumulátorosmozdony

- Országos
jelentőségű
vasútvonalakra vagy
térségi, elővárosi,
helyi, városi vagy
saját célú vasúti
pályahálózatra,
iparvágányra,
különleges
kötöttpályahálózatra érvényes
általános szakmai
ismeretek modul
vizsga vagy
- Valamely EGT
államban kiadott
Mozdonyvezetői
engedély és a
magyar nyelvnek a 6.
melléklet 3.
pontjában
meghatározott
szintű ismerete

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

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

1 fő vizsgabiztos

F
Az elméleti és
gyakorlati
képzés
minimális ideje
összesen
óraszámban
290

G
Ebből az előírt
gyakorlatok minimális
ideje * óraszámban
Kazánfűtői gyakorlat: 130
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2. Vasúti járműismereti modulok
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Normál, széles és
keskeny
nyomtávolságú
villamosmozdony:
váltakozó feszültségű,
több áramnemű

4.

Normál, széles és
keskeny
nyomtávolságú
villamosmozdony:
egyenfeszültségű

A vasúti közlekedés
biztonságával összefüggő
témakörök:
1. Járműszerkezetek
2. Vontató járművek
gépészeti berendezései
3. Erőátviteli berendezések
4. Vezérlő szabályozó és
biztonsági berendezések
5. Fékberendezések,
fékezési ismeretek
6. Üzemeltetési ismeretek
7. Vezetéstechnikai
ismeretek

Szóbeli:
1. Járműszerkezetek
2. Vontató járművek gépészeti
berendezései
3. Erőátviteli berendezések
4. Vezérlő szabályozó és
biztonsági berendezések
5. Fékberendezések, fékezési
ismeretek
6. Üzemeltetési ismeretek
7. Vezetéstechnikai ismeretek

1 fő vizsgabiztos

200

40

A vasúti közlekedés
biztonságával összefüggő
témakörök:
1. Járműszerkezetek
2. Vontató járművek
gépészeti berendezései
3. Erőátviteli berendezések
4. Vezérlő szabályozó és
biztonsági berendezések
5. Fékberendezések,
fékezési ismeretek
6. Üzemeltetési ismeretek
7. Vezetéstechnikai
ismeretek

Szóbeli:
1. Járműszerkezetek
2. Vontató járművek gépészeti
berendezései
3. Erőátviteli berendezések
4. Vezérlő szabályozó és
biztonsági berendezések
5. Fékberendezések, fékezési
ismeretek
6. Üzemeltetési ismeretek
7. Vezetéstechnikai ismeretek

1 fő vizsgabiztos

200

40
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- Országos
jelentőségű
vasútvonalakra vagy
térségi, elővárosi,
helyi, városi vagy
saját célú vasúti
pályahálózatra,
iparvágányra,
különleges
kötöttpályahálózatra érvényes
általános szakmai
ismeretek modul
vizsga vagy
- Valamely EGT
államban kiadott
Mozdonyvezetői
engedély és a
magyar nyelvnek a 6.
melléklet 3.
pontjában
meghatározott
szintű ismerete
- Országos
jelentőségű
vasútvonalakra vagy
térségi, elővárosi,
helyi, városi vagy
saját célú vasúti
pályahálózatra,
iparvágányra,
különleges
kötöttpályahálózatra érvényes
általános szakmai
ismeretek modul
vizsga vagy
- Valamely EGT
államban kiadott
Mozdonyvezetői
engedély és a
magyar nyelvnek
a 6. melléklet
3. pontjában

27418

3.

5.

Villamos meghajtású - Országos
A vasúti közlekedés
Szóbeli:
elővárosi vasúti jármű jelentőségű
biztonságával összefüggő 1. Járműszerkezetek
vasútvonalakra vagy témakörök:
2. Vontató járművek gépészeti
térségi, elővárosi,
1. Járműszerkezetek
berendezései
helyi, városi vagy saját 2. Vontató járművek
3. Erőátviteli berendezések
célú vasúti
gépészeti berendezései
4. Vezérlő szabályozó és
pályahálózatra,
3. Erőátviteli berendezések biztonsági berendezések
iparvágányra,
4. Vezérlő szabályozó és
5. Fékberendezések, fékezési
különleges
ismeretek
biztonsági berendezések
kötöttpálya-hálózatra 5. Fékberendezések, fékezési 6. Üzemeltetési ismeretek
ismeretek
érvényes általános
7. Vezetéstechnikai ismeretek
szakmai ismeretek
6. Üzemeltetési ismeretek
modul vizsga, vagy
7. Vezetéstechnikai
ismeretek
- Valamely EGT
államban kiadott
Mozdonyvezetői
engedély és a magyar
nyelvnek a 6.
melléklet 3. pontjában
meghatározott szintű
ismerete

1 fő vizsgabiztos

200

40

170

40
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meghatározott
szintű ismerete

- Vezetéstechnikai
gyakorlat
megkezdéséhez a
kategóriának és
pályahálózatnak
megfelelő
infrastruktúra
alapvizsga
6.

Villamos meghajtású - Országos
közúti vasúti jármű jelentőségű
vasútvonalakra vagy
térségi, elővárosi,
helyi, városi vagy
saját célú vasúti
pályahálózatra,
iparvágányra,
különleges
kötöttpálya-

A vasúti közlekedés
biztonságával összefüggő
témakörök:
1. Járműszerkezetek
2. Vontató járművek
gépészeti berendezései
3. Erőátviteli berendezések
4. Vezérlő szabályozó és
biztonsági berendezések
5. Fékberendezések,

Szóbeli:
1. Járműszerkezetek
2. Vontató járművek gépészeti
berendezései
3. Erőátviteli berendezések
4. Vezérlő szabályozó és
biztonsági berendezések
5. Fékberendezések, fékezési
ismeretek
6. Üzemeltetési ismeretek

1 fő vizsgabiztos

27419

7.

fékezési ismeretek
6. Üzemeltetési ismeretek
7. Vezetéstechnikai
ismeretek

7. Vezetéstechnikai ismeretek

A vasúti közlekedés
biztonságával összefüggő
témakörök:
1. Járműszerkezetek
2. Vontató járművek
gépészeti berendezései
3. Erőátviteli berendezések
4. Vezérlő szabályozó és
biztonsági berendezések
5. Fékberendezések,
fékezési ismeretek
6. Üzemeltetési ismeretek
7. Vezetéstechnikai
ismeretek

Szóbeli:
1. Járműszerkezetek
2. Vontató járművek gépészeti
berendezései
3. Erőátviteli berendezések
4. Vezérlő szabályozó és
biztonsági berendezések
5. Fékberendezések, fékezési
ismeretek
6. Üzemeltetési ismeretek
7. Vezetéstechnikai ismeretek

1 fő vizsgabiztos

200

40

A vasúti közlekedés
biztonságával összefüggő
témakörök:
1. Járműszerkezetek
2. Vontató járművek
gépészeti berendezései
3. Erőátviteli berendezések

Szóbeli:
1. Járműszerkezetek
2. Vontató járművek gépészeti
berendezései
3. Erőátviteli berendezések
4. Vezérlő szabályozó és
biztonsági berendezések

1 fő vizsgabiztos

200

40
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8.

Villamos meghajtású - Országos
földalatti – metró – jelentőségű
vasúti jármű
vasútvonalakra vagy
térségi, elővárosi,
helyi, városi vagy
saját célú vasúti
pályahálózatra,
iparvágányra,
különleges
kötöttpályahálózatra érvényes
általános szakmai
ismeretek modul
vizsga vagy
- Valamely EGT
államban kiadott
Mozdonyvezetői
engedély és a
magyar nyelvnek a 6.
melléklet 3.
pontjában
meghatározott
szintű ismerete
Villamos meghajtású - Országos
földalatti – metró – jelentőségű
vasútvonalakra vagy
vasúti jármű
térségi, elővárosi,
– segédvezető –
helyi, városi vagy
saját célú vasúti
pályahálózatra,

27420

hálózatra érvényes
általános
szakmai ismeretek
modul vizsga vagy
- Valamely EGT
államban kiadott
Mozdonyvezetői
engedély és a
magyar nyelvnek a 6.
melléklet 3.
pontjában
meghatározott
szintű ismerete

10.
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9.

iparvágányra,
különleges
kötöttpályahálózatra érvényes
általános szakmai
ismeretek modul
vizsga vagy
- Valamely EGT
államban kiadott
Mozdonyvezetői
engedély és a
magyar nyelvnek a 6.
melléklet 3.
pontjában
meghatározott
szintű ismerete
Villamos meghajtású - Országos
millenniumi földalatti jelentőségű
vasúti jármű
vasútvonalakra vagy
térségi, elővárosi,
helyi, városi vagy
saját célú vasúti
pályahálózatra,
iparvágányra,
különleges
kötöttpályahálózatra érvényes
általános szakmai
ismeretek modul
vizsga vagy
- Valamely EGT
államban kiadott
Mozdonyvezetői
engedély és a
magyar nyelvnek a 6.
melléklet 3.
pontjában
meghatározott
szintű ismerete
Villamos meghajtású - Országos
fogaskerekű vasúti jelentőségű
jármű
vasútvonalakra vagy
térségi, elővárosi,
helyi, városi vagy

4. Vezérlő szabályozó és
biztonsági berendezések
5. Fékberendezések,
fékezési ismeretek
6. Üzemeltetési ismeretek

5. Fékberendezések, fékezési
ismeretek
6. Üzemeltetési ismeretek

A vasúti közlekedés
biztonságával összefüggő
témakörök:
1. Járműszerkezetek
2. Vontató járművek
gépészeti
berendezései
3. Erőátviteli berendezések
4. Vezérlő szabályozó és
biztonsági berendezések
5. Fékberendezések,
fékezési ismeretek
6. Üzemeltetési ismeretek
7. Vezetéstechnikai
ismeretek

Szóbeli:
1. Járműszerkezetek
2. Vontató járművek gépészeti
berendezései
3. Erőátviteli berendezések
4. Vezérlő szabályozó és
biztonsági berendezések
5. Fékberendezések, fékezési
ismeretek
6. Üzemeltetési ismeretek
7. Vezetéstechnikai ismeretek

1 fő vizsgabiztos

200

40

A vasúti közlekedés
biztonságával összefüggő
témakörök:
1. Járműszerkezetek
2. Vontató járművek

Szóbeli:
1. Járműszerkezetek
2. Vontató járművek gépészeti
berendezései
3. Erőátviteli berendezések

1 fő vizsgabiztos

170

40

27421

Normál, széles és
keskeny
nyomtávolságú
dízelmozdony

gépészeti berendezései
3. Erőátviteli berendezések
4. Vezérlő szabályozó és
biztonsági berendezések
5. Fékberendezések,
fékezési ismeretek
6. Üzemeltetési ismeretek
7. Vezetéstechnikai
ismeretek

4. Vezérlő szabályozó és
biztonsági berendezések
5. Fékberendezések, fékezési
ismeretek
6. Üzemeltetési ismeretek
7. Vezetéstechnikai ismeretek

A vasúti közlekedés
biztonságával összefüggő
témakörök:
1. Járműszerkezetek
2. Vontató járművek
gépészeti berendezései
3. Erőátviteli berendezések
4. Vezérlő szabályozó és
biztonsági berendezések
5. Fékberendezések,
fékezési ismeretek
6. Üzemeltetési ismeretek
7. Vezetéstechnikai
ismeretek

Szóbeli:
1. Járműszerkezetek
2. Vontató járművek gépészeti
berendezései
3. Erőátviteli berendezések
4. Vezérlő szabályozó és
biztonsági berendezések
5. Fékberendezések, fékezési
ismeretek
6. Üzemeltetési ismeretek
7. Vezetéstechnikai ismeretek

27422

11.

1 fő vizsgabiztos

200

40
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saját célú vasúti
pályahálózatra,
iparvágányra,
különleges
kötöttpályahálózatra érvényes
általános szakmai
ismeretek modul
vizsga vagy
- Valamely EGT
államban kiadott
Mozdonyvezetői
engedély és a
magyar nyelvnek a 6.
melléklet 3.
pontjában
meghatározott
szintű ismerete
- Országos
jelentőségű
vasútvonalakra vagy
térségi, elővárosi,
helyi, városi vagy
saját célú vasúti
pályahálózatra,
iparvágányra,
különleges
kötöttpályahálózatra érvényes
általános szakmai
ismeretek modul
vizsga vagy
- Valamely EGT
államban kiadott
Mozdonyvezetői
engedély és a
magyar nyelvnek a 6.
melléklet 3.
pontjában
meghatározott
szintű ismerete

Normál, széles és
keskeny
nyomtávolságú
karbantartó, építő
vasúti jármű,
vágánygépkocsi, saját
géperejű vasúti
munkagép

- Országos
jelentőségű
vasútvonalakra vagy
térségi, elővárosi,
helyi, városi vagy
saját célú vasúti
pályahálózatra,
iparvágányra,
különleges
kötöttpályahálózatra érvényes
általános szakmai
ismeretek modul
vizsga vagy
- Valamely EGT
államban kiadott
Mozdonyvezetői
engedély és a
magyar nyelvnek a 6.
melléklet 3.
pontjában
meghatározott
szintű ismerete

A vasúti közlekedés
biztonságával összefüggő
témakörök:
1. Járműszerkezetek
2. Vontató járművek
gépészeti berendezései
3. Erőátviteli berendezések
4. Vezérlő szabályozó és
biztonsági berendezések
5. Fékberendezések,
fékezési ismeretek
6. Üzemeltetési ismeretek
7. Vezetéstechnikai
ismeretek

Szóbeli:
1. Járműszerkezetek
2. Vontató járművek gépészeti
berendezései
3. Erőátviteli berendezések
4. Vezérlő szabályozó és
biztonsági berendezések
5. Fékberendezések, fékezési
ismeretek
6. Üzemeltetési ismeretek
7. Vezetéstechnikai ismeretek

1 fő vizsgabiztos

200

40

13.

Normál, széles és
keskeny
nyomtávolságú
közúti-vasúti kétéltű
jármű

- Országos
jelentőségű
vasútvonalakra vagy
térségi, elővárosi,
helyi, városi vagy
saját célú vasúti
pályahálózatra,
iparvágányra,
különleges
kötöttpályahálózatra érvényes
általános szakmai
ismeretek modul
vizsga vagy
- Valamely EGT
államban kiadott
Mozdonyvezetői
engedély és a
magyar nyelvnek
a 6. melléklet

A vasúti közlekedés
biztonságával összefüggő
témakörök:
1. Járműszerkezetek
2. Vontató járművek
gépészeti berendezései
3. Erőátviteli berendezések
4. Vezérlő szabályozó és
biztonsági berendezések
5. Fékberendezések,
fékezési ismeretek
6. Üzemeltetési ismeretek
7. Vezetéstechnikai
ismeretek

Szóbeli:
1. Járműszerkezetek
2. Vontató járművek gépészeti
berendezései
3. Erőátviteli berendezések
4. Vezérlő szabályozó és
biztonsági berendezések
5. Fékberendezések, fékezési
ismeretek
6. Üzemeltetési ismeretek
7. Vezetéstechnikai ismeretek

1 fő vizsgabiztos

14

4
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12.

27423

27424

3. pontjában
meghatározott
szintű ismerete mezőgazdasági
vontató vezetésére
jogosító vezetői
engedély

Normál, széles és
keskeny
nyomtávolságú
motoros hajtány

15.

Normál, széles és
keskeny
nyomtávolságú
hajtány

- Országos
jelentőségű
vasútvonalakra vagy
térségi, elővárosi,
helyi, városi vagy
saját célú vasúti
pályahálózatra,
iparvágányra,
különleges
kötöttpályahálózatra érvényes
általános szakmai
ismeretek modul
vizsga vagy
- Valamely EGT
államban kiadott
Mozdonyvezetői
engedély és a
magyar nyelvnek a 6.
melléklet 3.
pontjában
meghatározott
szintű ismerete
- Országos
jelentőségű
vasútvonalakra vagy
térségi, elővárosi,
helyi, városi vagy
saját célú vasúti
pályahálózatra,
iparvágányra,
különleges
kötöttpálya-

A vasúti közlekedés
biztonságával összefüggő
témakörök:
1. Járműszerkezetek
2. Vontató járművek
gépészeti berendezései
3. Erőátviteli berendezések
4. Vezérlő szabályozó és
biztonsági berendezések
5. Fékberendezések,
fékezési ismeretek
6. Üzemeltetési ismeretek
7. Vezetéstechnikai
ismeretek

Szóbeli:
1. Járműszerkezetek
2. Vontató járművek gépészeti
berendezései
3. Erőátviteli berendezések
4. Vezérlő szabályozó és
biztonsági berendezések
5. Fékberendezések, fékezési
ismeretek
6. Üzemeltetési ismeretek
7. Vezetéstechnikai ismeretek

1 fő vizsgabiztos

80

20

A vasúti közlekedés
biztonságával összefüggő
témakörök:
1. Járműszerkezetek
2. Erőátviteli berendezések
3. Fékberendezések,
fékezési ismeretek
4. Üzemeltetési ismeretek
5. Vezetéstechnikai
ismeretek

Szóbeli:
1. Járműszerkezetek
2. Erőátviteli berendezések
3. Fékberendezések, fékezési
ismeretek
4. Üzemeltetési ismeretek
5. Vezetéstechnikai ismeretek

1 fő vizsgabiztos

38

8
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14.

Keskeny
nyomtávolságú
villamosmozdony

17.

Keskeny
nyomtávolságú
dízelmozdony

A vasúti közlekedés
biztonságával összefüggő
témakörök:
1. Járműszerkezetek
2. Vontató járművek
gépészeti berendezései
3. Erőátviteli berendezések
4. Vezérlő szabályozó és
biztonsági berendezések
5. Fékberendezések,
fékezési ismeretek
6. Üzemeltetési ismeretek
7. Vezetéstechnikai
ismeretek

Szóbeli:
1. Járműszerkezetek
2. Vontató járművek gépészeti
berendezései
3. Erőátviteli berendezések
4. Vezérlő szabályozó és
biztonsági berendezések
5. Fékberendezések, fékezési
ismeretek
6. Üzemeltetési ismeretek
7. Vezetéstechnikai ismeretek

1 fő vizsgabiztos

200

40

A vasúti közlekedés
biztonságával összefüggő
témakörök:
1. Járműszerkezetek
2. Vontató járművek
gépészeti
berendezései
3. Erőátviteli berendezések

Szóbeli:
1. Járműszerkezetek
2. Vontató járművek gépészeti
berendezései
3. Erőátviteli berendezések
4. Vezérlő szabályozó és
biztonsági berendezések
5. Fékberendezések, fékezési

1 fő vizsgabiztos

200

40
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16.

hálózatra érvényes
általános szakmai
ismeretek modul
vizsga vagy
- Valamely EGT
államban kiadott
Mozdonyvezetői
engedély és a
magyar nyelvnek a 6.
melléklet 3.
pontjában
meghatározott
szintű ismerete
- Országos
jelentőségű
vasútvonalakra vagy
térségi, elővárosi,
helyi, városi vagy
saját célú vasúti
pályahálózatra,
iparvágányra,
különleges
kötöttpályahálózatra érvényes
általános szakmai
ismeretek modul
vizsga vagy
- Valamely EGT
államban kiadott
Mozdonyvezetői
engedély és a
magyar nyelvnek a 6.
melléklet 3.
pontjában
meghatározott
szintű ismerete
- Országos
jelentőségű
vasútvonalakra vagy
térségi, elővárosi,
helyi, városi vagy
saját célú vasúti
pályahálózatra,
iparvágányra,

27425

27426

1 fő vizsgabiztos

200

40
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különleges
4. Vezérlő szabályozó és
ismeretek
kötöttpályabiztonsági berendezések
6. Üzemeltetési ismeretek
hálózatra érvényes
5. Fékberendezések,
7. Vezetéstechnikai ismeretek
általános szakmai
fékezési ismeretek
ismeretek modul
6. Üzemeltetési ismeretek
vizsga vagy
7. Vezetéstechnikai
- Valamely EGT
ismeretek
államban kiadott
Mozdonyvezetői
engedély és a
magyar nyelvnek a 6.
melléklet 3.
pontjában
meghatározott
szintű ismerete
18.
Egysínű függővasúti - Országos
A vasúti közlekedés
Szóbeli:
dízelmozdony
jelentőségű
biztonságával összefüggő 1. Járműszerkezetek
vasútvonalakra vagy témakörök:
2. Vontató járművek gépészeti
térségi, elővárosi,
1. Járműszerkezetek
berendezései
helyi, városi vagy
2. Vontató járművek
3. Erőátviteli berendezések
saját célú vasúti
gépészeti berendezései
4. Vezérlő szabályozó és
pályahálózatra,
3. Erőátviteli berendezések biztonsági berendezések
iparvágányra,
4. Vezérlő szabályozó és
5. Fékberendezések, fékezési
különleges
biztonsági berendezések
ismeretek
kötöttpálya5. Fékberendezések,
6. Üzemeltetési ismeretek
hálózatra érvényes
fékezési ismeretek
7. Vezetéstechnikai ismeretek
általános szakmai
6. Üzemeltetési ismeretek
ismeretek modul
7. Vezetéstechnikai
vizsga, vagy ismeretek
valamely EGT
államban kiadott
Mozdonyvezetői
engedély és a
magyar nyelvnek a 6.
melléklet 3.
pontjában
meghatározott
szintű ismerete
* Az előírt gyakorlatok óraszáma az elméleti és gyakorlati képzés összes idejének 50 %-át nem haladhatja meg.

A
B
C
Képzés-modul és
a hozzá
A képzésben való
kapcsolódó
részvétel
A képzés témakörei
hatósági vizsga
feltételei
megnevezése
2.
Típusismeret:
- A típusnak
A vasúti közlekedés
járműtípus
megfelelő
biztonságával összefüggő
megjelöléssel
kategória vizsga
témakörök:
A vezetési
1. Berendezések elhelyezkedése
gyakorlathoz:
a járművön
- A vezetési
2. Berendezések kezelése
3. Vezetési és működtetési
gyakorlatnál
használt
sajátosságok
infrastruktúrára
4. Vezetéstechnikai ismeretek
vonatkozó vizsga
3.
Földalatti –metró - A típusnak
A vasúti közlekedés
– vasúti
megfelelő
biztonságával összefüggő
segédvezetői
kategória vizsga
témakörök:
típusismeret:
- A vezetési
1. Berendezések elhelyezkedése
járműtípus
gyakorlatnál
a járművön
megjelöléssel
használt
2. Berendezések kezelése
infrastruktúrára
3. Vezetési és működtetési
vonatkozó vizsga sajátosságok
* Közúti-vasúti kétéltű járműnél a jármű-ismereti gyakorlat ideje 5 óra.
1.

D

E

Hatósági vizsga
vizsgatevékenységei,
témakörök

Vizsgáztatásra
jogosult

Szóbeli:
1. Berendezések elhelyezkedése
a járművön
2. Berendezések kezelése
3. Vezetési és működtetési
sajátosságok
4. Vezetéstechnikai ismeretek
Gyakorlati:
1. Üzemeltetési és vezetési
gyakorlat
Szóbeli:
1. Berendezések elhelyezkedése
a járművön
2. Berendezések kezelése
3. Vezetési és működtetési
sajátosságok
Gyakorlati:
1. Segédvezetői gyakorlat

1 fő vizsgabiztos

F
Az elméleti
képzés
minimális ideje
órában
megadva
10

G

1 fő vizsgabiztos

10

Jármű-ismereti gyakorlat:
10
Felügyelet alatti segéd
vezetői gyakorlat: 24

F
Az elméleti és
gyakorlati
képzés
minimális ideje
összesen
óraszámban
300

G

Előírt gyakorlatok
óraszámban
Jármű-ismereti gyakorlat:
10*
Felügyelet alatti vezetési
gyakorlat: 24
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2.2. Típusismereti modulok

3. Vasúti pályahálózat ismereti modulok
3.1. Infrastruktúra modulok
A
1.

2.

B

Képzés-modul és
A képzésben való
a hozzá
részvétel
kapcsolódó
feltételei
hatósági vizsga
megnevezése
Országos
jelentőségű
vasútvonalakon
személy vagy

C

D

E

A képzés témakörei

Hatósági vizsga
vizsgatevékenységei,
témakörök

Vizsgáztatásra
jogosult

- Országos
A vasúti közlekedés
jelentőségű
biztonságával összefüggő
vasútvonalakra
témakörök:
érvényes általános 1. Vasútvonalak és jellemzőik,

Írásbeli, szóbeli:
1. Vasútvonalak és jellemzőik,
valamint a pályamenti
berendezések általános

1 fő vizsgabiztos

Ebből az előírt
gyakorlatok minimális
ideje * óraszámban
50

27427

Országos
jelentőségű
vasútvonalakon
munkavégzés,
karbantartás,
építés és tolatás:
Infrastruktúra
megjelöléssel

4.

Országos
jelentőségű
vasútvonalakon
tolatás:
Infrastruktúra
megjelöléssel

valamint a pályamenti
berendezések általános ismerete
2. Jelzési, forgalmi ismeretek
3. Fékezési ismeretek
4. Közlekedésbiztonsági
ismeretek
5. Rendkívüli helyzetekben
követendő eljárások

ismerete
2. Jelzési, forgalmi ismeretek
3. Fékezési ismeretek
4. Közlekedésbiztonsági
ismeretek
5. Rendkívüli helyzetekben
követendő eljárások

A vasúti közlekedés
biztonságával összefüggő
témakörök:
1. Vasútvonalak és jellemzőik,
valamint a pálya menti
berendezések általános ismerete
2. Jelzési, forgalmi ismeretek
3. Fékezési ismeretek
4. Közlekedésbiztonsági
ismeretek
5. Rendkívüli helyzetekben
követendő eljárások

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

1 fő vizsgabiztos

250

50

A vasúti közlekedés
biztonságával összefüggő
témakörök:
1. Szolgálati helyek és
jellemzőik, valamint a
pályamenti berendezések
általános ismerete
2. Jelzési, forgalmi ismeretek
3. Fékezési ismeretek
4. Közlekedésbiztonsági

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

1 fő vizsgabiztos

120

30
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3.

szakmai ismeretek
modul vizsga és
érettségi
végzettség vagy
- Valamely EGT
államban kiadott,
területi korlátozást
nem tartalmazó
Mozdonyvezetői
engedély és a
magyar nyelvnek a
6. melléklet 3.
pontjában
meghatározott
szintű ismerete és
érettségi
végzettség
- Országos
jelentőségű
vasútvonalakra
érvényes általános
szakmai ismeretek
modul vizsga vagy
- Valamely EGT
államban kiadott,
területi korlátozást
nem tartalmazó
Mozdonyvezetői
engedély és a
magyar nyelvnek a
6. melléklet 3.
pontjában
meghatározott
szintű ismerete
- Országos
jelentőségű
vasútvonalakra
érvényes általános
szakmai ismeretek
modul vizsga és
érettségi
végzettség vagy
- Valamely EGT
államban kiadott,

27428

áruszállítás és
tolatás:
Infrastruktúra
megjelöléssel

Saját célú, térségi
és különleges
kötöttpálya
pályahálózaton,
iparvágányon
közlekedés:
Infrastruktúra
megjelöléssel

6.

Elővárosi
pályahálózaton
személyszállítás:
Infrastruktúra
megjelöléssel

követendő eljárások

- Országos
jelentőségű
vasútvonalakra
vagy térségi,
elővárosi, helyi,
városi vagy saját
célú vasúti
pályahálózatra,
iparvágányra,
különleges
kötöttpályahálózatra érvényes
általános szakmai
ismeretek modul
vizsga vagy
- Valamely EGT
államban kiadott
Mozdonyvezetői
engedély és a
magyar nyelvnek a
6. melléklet 3.
pontjában
meghatározott
szintű ismerete

Írásbeli, szóbeli:
1. Vasútvonalak és jellemzőik,
valamint a pályamenti
berendezések általános
ismerete
2. Jelzési, forgalmi ismeretek
3. Fékezési ismeretek
4. Közlekedésbiztonsági
ismeretek
5. Rendkívüli helyzetekben
követendő eljárások

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

- Országos
A vasúti közlekedés biztonságával Írásbeli, szóbeli:
összefüggő témakörök:
jelentőségű
1. Vasútvonalak és jellemzőik,
vasútvonalakra vagy 1. Vasútvonalak és jellemzőik,
valamint a pálya-menti
térségi, elővárosi, valamint a pálya-menti
berendezések ismerete
helyi, városi vagy
berendezések ismerete
2. Jelzési, forgalmi ismeretek
saját célú vasúti
2. Jelzési, forgalmi ismeretek
3. Fékezési ismeretek
pályahálózatra,
3. Fékezési ismeretek
iparvágányra,
4. Közlekedésbiztonsági

1 fő vizsgabiztos

1 fő vizsgabiztos

80

10

150

30

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2018. évi 119. szám

5.

területi korlátozást ismeretek
nem tartalmazó
5. Rendkívüli helyzetekben
Mozdonyvezetői
követendő eljárások
engedély és a
magyar nyelvnek a
6. melléklet 3.
pontjában
meghatározott
szintű ismerete és
érettségi
végzettség

27429

1 fő vizsgabiztos

1 fő vizsgabiztos

150

30

150

30
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8.

27430

7.

különleges
ismeretek
4. Közlekedésbiztonsági
kötöttpálya5. Rendkívüli helyzetekben
ismeretek
hálózatra érvényes 5. Rendkívüli helyzetekben
követendő eljárások
általános szakmai követendő eljárások
ismeretek modul
vizsga, vagy
- Valamely EGT
államban kiadott
Mozdonyvezetői
engedély és a
magyar nyelvnek a
6. melléklet 3.
pontjában
meghatározott
szintű ismerete
Elővárosi
- Országos
A vasúti közlekedés biztonságával Írásbeli, szóbeli:
pályahálózaton nem jelentőségű
összefüggő témakörök:
1. Vasútvonalak és jellemzőik,
személyszállítás: vasútvonalakra vagy 1. Vasútvonalak és jellemzőik,
valamint a pálya-menti
Infrastruktúra
térségi, elővárosi, valamint a pálya-menti
berendezések ismerete
megjelöléssel
helyi, városi vagy
berendezések ismerete
2. Jelzési, forgalmi ismeretek
saját célú vasúti
2. Jelzési, forgalmi ismeretek
3. Fékezési ismeretek
pályahálózatra,
3. Fékezési ismeretek
4. Közlekedésbiztonsági
iparvágányra,
ismeretek
4. Közlekedésbiztonsági
különleges
ismeretek
5. Rendkívüli helyzetekben
követendő eljárások
kötöttpálya5. Rendkívüli helyzetekben
hálózatra érvényes követendő eljárások
általános szakmai
ismeretek modul
vizsga, vagy
- Valamely EGT
államban kiadott
Mozdonyvezetői
engedély és a
magyar nyelvnek a
6. melléklet 3.
pontjában
meghatározott
szintű ismerete
Helyi, városi
- Országos
A vasúti közlekedés
Írásbeli, szóbeli:
pályahálózaton jelentőségű
biztonságával összefüggő
1. Vasútvonalak és jellemzőik,
személyszállítás: vasútvonalakra
témakörök:
valamint a pálya menti
Infrastruktúra
vagy térségi,
1. Vasútvonalak és jellemzőik,
berendezések általános
megjelöléssel
elővárosi, helyi,
valamint a pálya menti
ismerete
városi vagy saját
berendezések általános ismerete 2. Jelzési, forgalmi ismeretek

9.

Helyi, városi
pályahálózaton
nem
személyszállítás:
Infrastruktúra
megjelöléssel

2. Jelzési, forgalmi ismeretek
3. Fékezési ismeretek
4. Közlekedésbiztonsági
ismeretek
5. Rendkívüli helyzetekben
követendő eljárások
6. KRESZ ismeret közúti vasúti
jármű esetén
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célú vasúti
pályahálózatra,
iparvágányra,
különleges
kötöttpályahálózatra érvényes
általános szakmai
ismeretek modul
vizsga vagy
- Valamely EGT
államban kiadott
Mozdonyvezetői
engedély és a
magyar nyelvnek a
6. melléklet 3.
pontjában
meghatározott
szintű ismerete

3. Fékezési ismeretek
4. Közlekedésbiztonsági
ismeretek
5. Rendkívüli helyzetekben
követendő eljárások
6. KRESZ ismeret közúti vasúti
jármű esetén

- Országos
A vasúti közlekedés
Írásbeli, szóbeli:
jelentőségű
biztonságával összefüggő
1. Vasútvonalak és jellemzőik,
vasútvonalakra
témakörök:
valamint a pályamenti
vagy térségi,
1. Vasútvonalak és jellemzőik,
berendezések általános
elővárosi, helyi,
valamint a pályamenti
ismerete
városi vagy saját
berendezések általános ismerete 2. Jelzési, forgalmi ismeretek
célú vasúti
2. Jelzési, forgalmi ismeretek
3. Fékezési ismeretek
pályahálózatra,
3. Fékezési ismeretek
4. Közlekedésbiztonsági
iparvágányra,
4. Közlekedésbiztonsági
ismeretek
különleges
ismeretek
5. Rendkívüli helyzetekben
kötöttpálya5. Rendkívüli helyzetekben
követendő eljárások
hálózatra érvényes követendő eljárások
6. KRESZ ismeret közúti vasúti
általános szakmai 6. KRESZ ismeret közúti vasúti
jármű esetén
ismeretek modul
jármű esetén
vizsga vagy valamely EGT
államban kiadott
Mozdonyvezetői
engedély és a
magyar nyelvnek a
6. melléklet 3.
pontjában
meghatározott
szintű ismerete
* Az előírt gyakorlatok óraszáma az elméleti és gyakorlati képzés összes idejének 50 %-át nem haladhatja meg.

1 fő vizsgabiztos

150

30

27431

27432

3.2. Vonal- és állomásismereti modulok
A

B

C

D

F

G

Vizsgáztatásra
jogosult

Az elméleti
képzés
minimális ideje
órában
megadva

Előírt gyakorlatok
óraszámban

1.

1 fő vizsgabiztos

1

Felügyelet alatti vezetési
gyakorlat vagy a
járművezető mellett
legfeljebb 1 fő utazási
gyakorlat* útvonalanként:
legalább 3 oda vissza út

1 fő vizsgabiztos

1

Felügyelet alatti vezetési
gyakorlat, vagy a
járművezető mellett
legfeljebb 1 fő utazási
gyakorlat* szolgálati
helyenként:
legalább 2x8 óra, tolatási
körzetenként legalább
2x4 óra
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Képzés-modul és
a hozzá
A képzésben való
Hatósági vizsga
kapcsolódó
részvétel
A képzés témakörei
vizsgatevékenységei,
hatósági
feltételei
témakörök
vizsgamegnevez
ése
2.
Vonalismeret:
- Valamely EGT
A vasúti közlekedés
Szóbeli:
vonal, vonalrész államban kiadott
biztonságával összefüggő
1. Szolgálati helyek, általános és
megjelöléssel
Mozdonyvezetői
témakörök:
különleges előírások,
engedély,
1. Szolgálati helyek, általános és közlekedési korlátozások,
valamint az adott különleges előírások,
útvonalkönyv
vonalnak
közlekedési korlátozások,
2. Követési rendek
megfelelő
útvonalkönyv
3. Lejt viszonyok
infrastruktúra
2. Követési rendek
4. Értekezési lehetőségek
vizsga vagy
3. Lejt viszonyok
- Munkamódszer
4. Értekezési lehetőségek
átadás képzésben
való részvétel
3.
Állomásismeret: - Valamely EGT
A vasúti közlekedés
Szóbeli:
szolgálati hely,
államban kiadott
biztonságával összefüggő
1. Szolgálati helyek, általános és
tolatási körzet
Mozdonyvezetői
témakörök:
különleges előírások,
megjelöléssel
engedély,
1. Szolgálati helyek, általános és közlekedési korlátozások,
valamint az adott különleges előírások,
útvonalkönyv
szolgálat helynek közlekedési korlátozások,
2. Helyi ismeretek
megfelelő
útvonalkönyv
3. Lejt viszonyok
infrastruktúra
2. Helyi ismeretek
4. Értekezési lehetőségek
vizsga vagy
3. Lejt viszonyok
- Munkamódszer
4. Értekezési lehetőségek
átadás képzésben
való részvétel
* A vonal- és az állomásismereti képzések utazási gyakorlata felügyelet alatti munkavégzésnek minősül.

E

A
Képzés-modul és
a hozzá
kapcsolódó
hatósági
vizsgamegnevez
ése
Országos
jelentőségű
vasútvonalakon
személy, illetve
áruszállítás és
tolatás:
infrastruktúra és
kategória
megjelöléssel

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

3.

Országos
jelentőségű
vasútvonalakon
munkavégzés,
karbantartás,
építés és tolatás:
infrastruktúra és
kategória
megjelöléssel

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

4.

Országos
jelentőségű
vasútvonalakon
tolatás:
infrastruktúra és
kategória
megjelöléssel

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

1.

2.

B
A képzésben való
részvétel
feltételei

C

D

A képzés témakörei

Hatósági vizsga
vizsgatevékenységei,
témakörök

A vasúti közlekedés
biztonságával összefüggő
témakörök:
1. Elindulás, megállás, gyorsítás,
lassítás, sebességtartás
2. Jelzések figyelése,
végrehajtása, szabályok
alkalmazása
3. Utastéri ajtók működtetése
4. Járműre járás
5. Rendkívüli helyzetekben
követendő eljárások
A vasúti közlekedés
biztonságával összefüggő
témakörök:
1. Elindulás, megállás, gyorsítás,
lassítás, sebességtartás
2. Jelzések figyelése,
végrehajtása, szabályok
alkalmazása
3. Járműre járás
4. Rendkívüli helyzetekben
követendő eljárások
A vasúti közlekedés
biztonságával összefüggő
témakörök:
1. Elindulás, megállás, gyorsítás,
lassítás, sebességtartás
2. Jelzések figyelése,
végrehajtása, szabályok
alkalmazása
3. Utastéri ajtók működtetése
4. Járműre járás

E

F

G

Vizsgáztatásra
jogosult

Az elméleti
képzés
minimális ideje
órában
megadva

Előírt gyakorlatok
óraszámban

Gyakorlati:
1. Elindulás, megállás, gyorsítás,
lassítás, sebességtartás
2. Jelzések figyelése,
végrehajtása, szabályok
alkalmazása
3. Utastéri ajtók működtetése
4. Járműre járás
5. Rendkívüli helyzetekben
követendő eljárások

1 fő vizsgabiztos

–

Felügyelet alatti vezetési
gyakorlat - első kategória:
320*, ebből 120 tolatás további kategória: 100*,
ebből 30 tolatás

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

1 fő vizsgabiztos

–

Felügyelet alatti vezetési
gyakorlat: 320*, ebből 120
tolatás, Közúti-vasúti
kétéltű járműnél 50 óra

Gyakorlati:
1. Elindulás, megállás, gyorsítás,
lassítás, sebességtartás
2. Jelzések figyelése,
végrehajtása, szabályok
alkalmazása
3. Utastéri ajtók működtetése
4. Járműre járás
5. Rendkívüli helyzetekben
követendő eljárások

1 fő vizsgabiztos

–

Felügyelet alattivezetési
gyakorlat
-első kategória: 120*
- további kategória: 50*
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4. Vezetési gyakorlat modulok
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Saját célú, térségi
és különleges
kötött pálya
pályahálózaton,
iparvágányon
közlekedés:
infrastruktúra és
kategória
megjelöléssel

6.

Elővárosi
pályahálózaton
személyszállítás:
infrastruktúra és
kategória
megjelöléssel

7.

Elővárosi
pályahálózaton
nem
személyszállítás:
infrastruktúra és
kategória
megjelöléssel

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

8.

Helyi, városi
pályahálózaton
személyszállítás:
infrastruktúra és
kategória
megjelöléssel

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

A vasúti közlekedés biztonságával Gyakorlati:
1 fő vizsgabiztos
összefüggő témakörök:
1. Elindulás, megállás, gyorsítás,
1. Elindulás, megállás, gyorsítás, lassítás, sebességtartás
lassítás, sebességtartás
2. Jelzések figyelése,
2. Jelzések figyelése, végrehajtása, végrehajtása, szabályok
alkalmazása
szabályok alkalmazása
3. Járműre járás
3. Járműre járás
4. Rendkívüli helyzetekben
4. Rendkívüli helyzetekben
követendő eljárások
követendő eljárások
A vasúti közlekedés
Gyakorlati:
1 fő vizsgabiztos
biztonságával összefüggő
1. Elindulás, megállás, gyorsítás,
témakörök:
lassítás, sebességtartás
1. Elindulás, megállás, gyorsítás, 2. Jelzések figyelése,
lassítás, sebességtartás
végrehajtása, szabályok
2. Jelzések figyelése,
alkalmazása

–

Felügyelet alattivezetési
gyakorlat: 50*

–

Felügyelet alatti vezetési
gyakorlat: 50*

–

Felügyelet alatti vezetési
gyakorlat: 50*

–

Felügyelet alatti vezetési
gyakorlat: 50*
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5. Rendkívüli helyzetekben
követendő eljárások
- Kategória vizsga
A vasúti közlekedés
Gyakorlati:
1 fő vizsgabiztos
és befejezett
biztonságával összefüggő
1. Elindulás, megállás, gyorsítás,
típusismereti
témakörök:
lassítás, sebességtartás
elméleti képzés,
1. Elindulás, megállás, gyorsítás, 2. Jelzések figyelése,
valamint az adott
lassítás, sebességtartás
végrehajtása, szabályok
vonalnak
2. Jelzések figyelése,
alkalmazása
megfelelő
végrehajtása, szabályok
3. Utastéri ajtók működtetése
infrastruktúra
alkalmazása
4. Járműre járás
vizsga
3. Utastéri ajtók működtetése
5. Rendkívüli helyzetekben
4. Járműre járás
követendő eljárások
5. Rendkívüli helyzetekben
követendő eljárások
- Kategória vizsga és A vasúti közlekedés biztonságával Gyakorlati:
1 fő vizsgabiztos
összefüggő témakörök:
befejezett
1. Elindulás, megállás, gyorsítás,
típusismereti
1. Elindulás, megállás, gyorsítás, lassítás, sebességtartás
elméleti képzés,
lassítás, sebességtartás
2. Jelzések figyelése,
valamint az adott
2. Jelzések figyelése, végrehajtása, végrehajtása, szabályok
vonalnak megfelelő szabályok alkalmazása
alkalmazása
infrastruktúra vizsga 3. Utastéri ajtók működtetése
3. Utastéri ajtók működtetése
4. Járműre járás
4. Járműre járás
5. Rendkívüli helyzetekben
5. Rendkívüli helyzetekben
követendő eljárások
követendő eljárások

9.

Helyi, városi
pályahálózaton
nem
személyszállítás:
infrastruktúra és
kategória
megjelöléssel

végrehajtása, szabályok
alkalmazása
3. Utastéri ajtók működtetése
4. Járműre járás
5. Rendkívüli helyzetekben
követendő eljárások

3. Utastéri ajtók működtetése
4. Járműre járás
5. Rendkívüli helyzetekben
követendő eljárások

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

A vasúti közlekedés
Gyakorlati:
1 fő vizsgabiztos
–
Felügyelet alatti
biztonságával összefüggő
1. Elindulás, megállás, gyorsítás,
vezetési gyakorlat: 50*
témakörök:
lassítás, sebességtartás
1. Elindulás, megállás, gyorsítás, 2. Jelzések figyelése,
lassítás, sebességtartás
végrehajtása, szabályok
2. Jelzések figyelése,
alkalmazása
végrehajtása, szabályok
3. Járműre járás
alkalmazása
4. Rendkívüli helyzetekben
3. Járműre járás
követendő eljárások
4. Rendkívüli helyzetekben
követendő eljárások
* A vezetési gyakorlat modul felügyelet alatti utazása a típusismeret modul felügyelet alatti utazásával egyidejűleg is lebonyolítható. Emberi erővel hajtott hajtány esetében külön vezetési gyakorlat
modul nem szükséges.
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megfelelő
infrastruktúra
vizsga

5. Járművezetői gyakorlat
A képzés szükségességét a munkavállalót alkalmazó vasúti társaság dönti el.
1.
2.

A
Képzés megnevezése
Munkamódszer-átadás

B
A képzésben való részvétel feltételei
- Vezetési gyakorlat vizsga

C
A képzés témakörei
Az alapvizsgának megfelelő járművön és
infrastruktúrán más járművezető kísérete mellett
végzett járművezetés

D
Ajánlott gyakorlatok óraszámban
50

„

27435

27436
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4. melléklet a 7/2018. (VII. 26.) ITM rendelethez
„5. melléklet a 19/2011. (V. 10.) NFM rendelethez

Okmányok
1. Az alapképzéshez tartozó okmányok
1.1. Képzési jelentkezési lap
1.1.1.
Tartalmazza:
1.1.1.1. a képzésben részt vevő személyes adatait,
1.1.1.2. a képzésben részt vevővel szerződő vasúti társaság, szervezet adatait,
1.1.1.3. érvényes vasúti alap- és időszakos vizsgáit,
1.1.1.4. a képzés megjelölését.
1.2. Képzési napló
1.2.1.
Tartalmazza:
1.2.1.1.
A képzés adatait – a képzési program, a képzőszervezet, oktatók névsora az oktatott
tantárgy feltüntetésével, a képzés helyszíne, kezdete és vége –,
1.2.1.2.
a megtartott elméleti és gyakorlati órák számát a tantárgy és a témák megnevezésével, az
oktató aláírását,
1.2.1.3.
a képzésben részt vevők névsorát – a felmentett, valamint a mentesített képzésben részt
vevők neveit is –, a feleletek, beszámolók, dolgozatok érdemjegyeit képzésben részt
vevőnként és tárgyanként, végül azok átlagát,
1.2.1.4.
a hiányzásokat és azok pótlásának nyilvántartását.
1.3. A gyakorlati képzés személyi naplója – vasúti járművezető vezetési gyakorlat, valamint önállósító forgalmi
képzés esetén –
1.3.1.
Tartalmazza:
1.3.1.1.
A képzésben részt vevő nevét, a képzés adatait.
1.3.1.2.
A gyakorlati foglalkozások időpontját, idejét, helyét, útvonalát, a gyakorlati foglalkozás
témáját, az oktató nevét és aláírását, az oktató megjegyzését.
1.3.1.3.
A gyakorlati foglalkozások idejének összesítését, valamint az oktatók összegzett
véleményét a képzésben részt vevő vizsgára bocsáthatóságáról.
2. Az alapvizsgához tartozó okmányok
2.1. Vizsgajegyzőkönyv
2.1.1.
A vizsgajegyzőkönyv tartalmazza a vizsgázó adatait, a vizsga megnevezését, valamint a „megfelelt”,
„nem felelt meg” vagy „nem jelent meg” minősítést.
2.2. Anyakönyv
2.2.1.
A vizsgajegyzőkönyvek adatait, a kiadott vizsgaigazolások sorszámát, a foglalkozástól történő
eltiltás és a soron kívüli vizsgára kötelezés tényét az anyakönyvben kell rögzíteni.
2.3. Vizsgaigazolás
2.3.1.
A vizsgaeredményről a vizsgaközpont vizsgaigazolást állít ki a vizsgázó részére.
3. Az időszakos oktatáshoz tartozó okmányok
3.1. Oktatási napló
3.1.1.
Az oktatott anyagot szakterületenként részletesen, valamint a képzésben részt vevők
(a továbbiakban: munkavállalók) névsorát az oktatás megkezdése előtt be kell írni.
A munkavállalók – az oktatás befejezése után – aláírásukkal igazolják az oktatáson való
részvételüket. Az utolsó aláírást követő sorban az oktató aláírásával záradékolja az oktatási naplót és
feltünteti a megjelentek létszámát, valamint kihúzással megjelöli a záradékolás sorát követő üresen
maradt sort vagy sorokat. A regisztrált szervezetnek az oktatási naplókat évenként január 1-jétől
december 31-ig folytatólagosan kell sorszámoznia. Az oktatási napló eredeti példányát az időszakos
oktatásra kötelezett munkavállalókat alkalmazó vasúti társaság, egy másolati példányát a regisztrált
szervezet 6 évig köteles megőrizni.
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Az időszakos oktatások személyi adatlapja
3.2.1.
Tartalmazza a munkáltató megnevezését, a munkavállaló nevét, munkakörét, az időszakos
oktatásokon való megjelenés időpontjait és azon oktatási napló sorszámait, amelyen a munkavállaló
aláírásával igazolta az oktatáson való részvételét.
A személyi adatlapot a vasúti társaság köteles vezetni és 6 évig megőrizni.
3.3. A vasúti társaság köteles az időszakos oktatást végző regisztrált szervezetekről nyilvántartást vezetni.
3.3.1.
A nyilvántartásnak az alábbi adatokat kell tartalmaznia:
3.3.1.1.
a regisztrált szervezet nevét,
3.3.1.2.
az oktatási napló sorszámát,
3.3.1.3.
az oktatás helyszínét,
3.3.1.4.
az oktatás dátumát, időpontját órától-óráig,
3.3.1.5.
az oktatás témakörét.
3.3.2.
A nyilvántartást a vasúti társaság köteles az oktatási ütemtervében meghatározottakkal
összhangban folyamatosan és napra készen vezetni évenként január 1-jétől december 31-ig.
A nyilvántartást a vasúti társaság 6 évig köteles megőrizni.
4. Az időszakos vizsgához tartozó okmányok
4.1. Időszakos vizsgabejelentő
4.1.1.
A munkavállaló időszakos vizsgára történő bejelentése.
4.2. Vizsgajegyzőkönyv az időszakos vizsgáról
4.2.1.
A vizsgajegyzőkönyv tartalmazza a vizsga megnevezését, a vizsgázó adatait, valamint a vizsgán elért
minősítést.”

27438
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5. melléklet a 7/2018. (VII. 26.) ITM rendelethez
„9. melléklet a 19/2011. (V. 10.) NFM rendelethez

E rendelet hatálya alá tartozó OKJ képzések a vasúti ágazatban
1. Megfeleltetési táblázat OKJ-s végzettség esetén
A

B
Tanulmányi

C

D

E

Sorszám

OKJ-s végzettség

E rendelet 3. melléklet szerinti vizsga

1.

Szint

2.

54

525

04

Dízelmotoros vasúti jármű
szerelője

3.

54

525

11

Vasúti jármű dízelmotor- és
hajtásszerelő

4.

62

521

02

Mozgólépcső ellenőr

• Mozgólépcső, mozgójárda
kezelő

5.

33

521

01

Mozgólépcső karbantartó-szerelő

• Mozgólépcső, mozgójárda
kezelő

6.

54

841

05

Vasútforgalmi szolgálattevő

• Általános forgalmi

7.

54

525

07

Vasúti villamos jármű szerelője

8.

54

525

13

Vasúti jármű villamos
rendszereinek szerelője

• Villamosmozdony kategória
modul
• Villamos meghajtású elővárosi
vasúti jármű kategória modul
• Villamos meghajtású közúti
vasúti jármű kategória modul
• Villamos meghajtású földalatti
– metró – vasúti jármű kategória
modul
• Villamos meghajtású földalatti
– metró – vasúti jármű
– segédvezető – kategória modul
• Villamos meghajtású
millenniumi földalatti vasúti
jármű kategória modul
• Villamos meghajtású
fogaskerekű vasúti jármű
kategória modul
• Keskeny nyomtávolságú
villamosmozdony kategória
modul

9.

54

525

09

Kocsivizsgáló

terület

• Dízelmozdony kategória modul
• Karbantartó, építő vasúti jármű
kategória modul
• Keskeny nyomtávolságú
dízelmozdony kategória modul

• Kocsivizsgáló

2. Megfeleltetési táblázat munkakörhöz vagy tevékenységhez kapcsolódó végzettség esetén
A
1.

2.

B

Szakközépiskolai ágazat

XXI.

Közlekedés

C
Munkakörhöz vagy tevékenységhez
kapcsolódó végzettség: FEOR-’08 alapján

5231/6 Jegyvizsgáló

D
E rendelet 3. melléklet szerinti vizsga

– Jegyvizsgáló
”
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6. melléklet a 7/2018. (VII. 26.) ITM rendelethez
„10. melléklet a 19/2011. (V. 10.) NFM rendelethez

Egyéb vasúti hatósági képzések
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Kazánbiztosi képzés
Veszélyes áruk fuvarozásába bevont vasúti kocsik műszaki vizsgálata képzés
Vasútszakmai oktatók pedagógiai, andragógiai továbbképzése
Különleges kötöttpályás közlekedési szakmai oktatók pedagógiai, andragógiai továbbképzése
Vasúti hatósági vizsgabiztosok pedagógiai, andragógiai továbbképzése
Felsőfokú kiegészítő hatósági vasúti jármű vizsgabiztosi képzés
Felsőfokú kiegészítő hatósági műhely részterületi vezetői képzés”

7. melléklet a 7/2018. (VII. 26.) ITM rendelethez
„11. melléklet a 19/2011. (V. 10.) NFM rendelethez

Képzési programok jóváhagyásának szempontjai
1. Megfelel a vizsgaközpont által meghatározott és honlapján közzétett formai követelményeknek.
2. Tartalma megfelel az 1. mellékletben meghatározott munkakör betölthetőségének és a feladatkör elláthatóságának.
A képzési program tartalmazza:
2.1. a bemeneti feltételeket;
2.2. a képzéssel megszerezhető kompetenciákat;
2.3. a szaktudás elsajátításához szükséges ajánlott és kötelező irodalmat;
2.4. a tanfolyam témaköreit, tantárgyait;
2.5. a témakörökhöz, tantárgyakhoz tartozó óraszámot;
2.6. a képzés során az elmélet és gyakorlat óráinak szétbontását;
2.7. a képzés meghatározott ismeretanyagát;
2.8. a képzés során alkalmazott módszertanokat, eszközöket;
2.9. a képzés során alkalmazott ellenőrző kérdéseket;
2.10. a visszakérdezés módját;
2.11. annak egyértelmű meghatározását, hogy a képzési program mire jogosít;
2.12. a vizsgakérdéseket;
2.13. a vizsga módszertanát;
2.14. a „Megfelelt” minősítésű vizsgára vonatkozó követelményeket;
2.15. a sikertelen vizsgára vonatkozó következményeket;
2.16. a vizsga dokumentációját;
2.17. a különleges tudnivalókat, valamint azok fellelhetőségét;
2.18. a képzéshez kapcsolódó utasítások/rendeletek nevét, számát;
2.19. a vonalismeretre vonatkozó képzési program esetén a szolgálati helyek felsorolását;
2.20. részképzés lehetősége esetén annak ismertetését;
2.21. elővizsga, részvizsga lehetősége esetén annak ismertetését;
2.22. a megengedett hiányzás mértékét;
2.23. a hiányzások pótlásának módját;
2.24. az oktatókkal szemben támasztott követelményeket;
2.25. a kiegészítő témakör és a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő témakör elkülönítését.
3. A szükséges dokumentumok csatolása megtörtént.
4. Díjfizetés, valamint az erről szóló dokumentum csatolása megtörtént.”
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IX. Határozatok Tára

A Kormány 1344/2018. (VII. 26.) Korm. határozata
a lakosság pénzügyi tudatosságát fejlesztő stratégiához kapcsolódó első kétéves cselekvési tervről
(2018–2019)
A Kormány egyetért a lakosság pénzügyi tudatosságát fejlesztő stratégia végrehajtásához kapcsolódó első kétéves cselekvési
tervben (2018–2019) (a továbbiakban: Cselekvési terv) foglaltakkal, és
1. felhívja a pénzügyminisztert, hogy a feladatkörükben érintett miniszterek bevonásával, valamint a Magyar Nemzeti
Bank elnökének felkérésével gondoskodjon a Cselekvési terv végrehajtásáról;
Felelős:
pénzügyminiszter
feladatkörükben érintett miniszterek
Határidő:
folyamatos
2. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, valamint az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy
a Cselekvési tervnek megfelelően a köznevelési intézményekben gondoskodjanak a pénzügyi edukáció
megerősítéséről;
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő:
folyamatos
3. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy a felsőfokú képzés (ideértve a pedagógus továbbképzést
és a szakirányú továbbképzést is) keretében gondoskodjon a gyakorlati pénzügyi oktatás fejlesztéséről,
a feladatkörébe tartozó területeken szakmai konferenciák megszervezéséről és a szükséges módszertani
fejlesztésekről;
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
folyamatos
4. felhívja a pénzügyminisztert, hogy számoljon be a Kormány számára a Cselekvési terv végrehajtásának
eredményeiről, és tegyen javaslatot a lakosság pénzügyi tudatosságát fejlesztő stratégia végrehajtásához
kapcsolódó második kétéves cselekvési terv (2020–2021) tartalmára vonatkozóan.
Felelős:
pénzügyminiszter
Határidő:
2020. március 31.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1345/2018. (VII. 26.) Korm. határozata
az Energetikai Ásványvagyon-hasznosítási és Készletgazdálkodási Cselekvési Tervről
1. A Kormány, figyelemmel a Nemzeti Energiastratégiáról szóló 77/2011. (X. 14.) OGY határozatban foglaltakra,
valamint arra, hogy a hazai energiahordozó-készletek nagyobb mértékű, költséghatékony és környezetkímélő
hasznosításával csökkenthető a magas energetikai importfüggőség, melynek eredményeként
a)
javítható az ország külkereskedelmi mérlege,
b)
hazai munkahelyek és beszállítói láncok teremthetők,
c)
adóbevételek eredményezhetők, továbbá
d)
a leszakadó, egykori ipar- és bányavidékek szociális és gazdasági helyzete is javítható,
jóváhagyja az Energetikai Ásványvagyon-hasznosítási és Készletgazdálkodási Cselekvési Tervet (a továbbiakban:
Cselekvési Terv) és az abban szereplő intézkedéseket.
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2. A Kormány felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy – az érintett miniszterek bevonásával –
biztosítsa a Nemzeti Energiastratégia, a Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia mint szakpolitikai keretrendszer
végrehajtását szolgáló (megújuló energiaforrásokról, energiahatékonyságról, ásványvagyon-hasznosításról,
erőműfejlesztésről, távhőfejlesztésről, szemléletformálásról, illetve energetikai kutatás-fejlesztés és innovációról
szóló) cselekvési tervek mint eszközrendszerek összhangját, és erre legyen figyelemmel a cselekvési tervek
felülvizsgálata, a nemzeti közműszolgáltatási rendszer, az egyéb ágazati stratégiák, finanszírozási és területrendezési
szempontok kialakítása során is.
Felelős:
innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő:
folyamatos
3. A Kormány felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy gondoskodjon a Cselekvési Tervnek
a Kormány honlapján történő közzétételéről.
Felelős:
innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő:
azonnal
4. A Kormány a Cselekvési Terv végrehajtása érdekében felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert,
hogy kövesse nyomon a Cselekvési Tervben foglaltak végrehajtását, arról rendszeresen, de legalább ötévente
tájékoztassa a Kormányt, és szükség esetén kezdeményezze a Cselekvési Terv módosítását.
Felelős:
innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő:
folyamatos
5. A Kormány a hazai ásványvagyonon alapuló gazdasági tevékenység növelése és az ahhoz szükséges feltételek
javítása érdekében
a)
felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy a pénzügyminiszter bevonásával
új, modern technológiai alapokra helyezett alapkutatás megvalósítása érdekében vizsgálja meg
az alapkutatáshoz rendelhető pénzügyi források bevonásának lehetőségeit;
Felelős:
innovációért és technológiáért felelős miniszter
pénzügyminiszter
Határidő:
2019. február 28.
b)
felhívja a pénzügyminisztert, valamint az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy a hazai
ásványvagyon-hasznosítás növelése érdekében vizsgálják felül a bányavállalkozók közterheit, továbbá
tegyenek javaslatot a bányajáradék számításának egyszerűsítésére.
Felelős:
pénzügyminiszter
innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő:
2019. június 30.
6. A Kormány a fenntartható ásványvagyon-gazdálkodást elősegítő kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenység
növelése érdekében
a)
felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, a pénzügyminisztert és a Miniszterelnökséget
vezető minisztert, hogy a kutatás-fejlesztési és innovációs tervek, továbbá támogatási programok kialakítása
során vegyék figyelembe és lehetőség szerint építsék be a nem hagyományos szénhidrogének kitermelését
lehetővé tévő technológiai megoldások, a tisztaszén-technológia, a szénalapú vegyipari technológiák,
a vízkivétellel nem járó geotermia villamosenergia-termelési célú hasznosítását lehetővé tévő technológia és
a geotermikus visszasajtolás technológia fejlesztési prioritásait;
Felelős:
innovációért és technológiáért felelős miniszter
pénzügyminiszter
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
folyamatos
b)
felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat
bevonásával gondoskodjon az alacsony széndioxid-kibocsátású tisztaszén-technológiák (felszíni, zárt
rendszerben történő széngázosítás, elsősorban energetikai, másodsorban vegyipari alkalmazás, szén-dioxidleválasztás és -betárolás) alkalmazási lehetőségeinek vizsgálatáról;
Felelős:
innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő:
2020. február 28.
c)
felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy a pénzügyminiszter bevonásával
tegyen javaslatot a geotermikus beruházások kezdeti magas földtani kockázatának pénzügyi kezelésére
a geotermikus energiahasznosítás bővítése érdekében.
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Felelős:

7.

8.

9.

10.

innovációért és technológiáért felelős miniszter
pénzügyminiszter
Határidő:
2019. június 30.
A Kormány az energiaellátás biztonságának növelése érdekében felhívja az innovációért és technológiáért felelős
minisztert, hogy vizsgálja meg a hazai szénbányák megnyitásának lehetőségeit.
Felelős:
innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő:
2020. február 28.
A Kormány a bányászati szakmakultúra megőrzésének és társadalmi beágyazódásának elősegítése érdekében
a)
felhívja az emberi erőforrások miniszterét és a pénzügyminisztert, hogy vizsgálják meg a bányászati
múzeumok stabil működtetéséhez szükséges pénzügyi források biztosításának lehetőségeit és tegyenek
javaslatot a Kormánynak az ehhez szükséges intézkedésekre;
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
pénzügyminiszter
Határidő:
2018. november 30.
b)
felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat
bevonásával dolgozzon ki szemléletformálási és társadalmasítási programot a bányászati tevékenység
társadalmi beágyazódásának elősegítése érdekében.
Felelős:
innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő:
2019. szeptember 30.
A Kormány felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy a Magyar Bányászati és Földtani
Szolgálat bevonásával és a Központi Statisztikai Hivatal elnökének felkérésével vizsgálja meg a bányászati
adatszolgáltatás bővítésének lehetőségét.
Felelős:
innovációért és technológiáért felelős miniszter
a Központi Statisztikai Hivatal elnökének felkérésével
Határidő:
2019. április 30.
A Kormány az ásványvagyon-nyilvántartás, adatkezelés és nyersanyagfeltárás nemzetközi szempontoknak is
megfelelő fejlesztése érdekében felhívja a innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy a Magyar
Bányászati és Földtani Szolgálat bevonásával vizsgálja felül az állami földtani adatok adatgazdálkodási rendjét,
alakítsa ki és fejlessze az energetikai ásványi nyersanyagkészletek egységes földtani információs rendszerét,
amelyben az adatokat tartsa nyilván és folyamatosan frissítse.
Felelős:
innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő:
folyamatos
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1346/2018. (VII. 26.) Korm. határozata
az Európai Emlékezet és Lelkiismeret Platformja kutatómunkájának támogatására vonatkozó kormányzati
intézkedésekről
A Kormány
a)
b)
c)

egyetért az Európai Emlékezet és Lelkiismeret Platformja kutatómunkájának támogatásával;
az a) pont szerinti cél érdekében a 2018. szeptember 1. és 2020. augusztus 31-ig tartó időszakban
200 000 000 forint forrást biztosít az Európai Emlékezet és Lelkiismeret Platformja munkájához;
az Európai Emlékezet és Lelkiismeret Platformja kutatómunkájának támogatása érdekében felhívja
a pénzügyminisztert, hogy gondoskodjon a 2018. évi központi költségvetés keretében 200 000 000 forint
forrásnak a XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím,
4. Év közben jelentkező többletfeladatok kiadásai jogcímcsoport javára történő biztosításáról;
Felelős:
pénzügyminiszter
Határidő:
azonnal

27443

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2018. évi 119. szám

d)

e)

az Európai Emlékezet és Lelkiismeret Platformja kutatómunkájának támogatása érdekében felhívja
a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy gondoskodjon az Európai Emlékezet és Lelkiismeret Platformja
és a Magyar Állam közötti szerződés megkötéséről;
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
azonnal
felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy ellenőrizze
ea)
az anyagi támogatás Magyarország számára kiemelt, meghatározott programokhoz kötött
felhasználását,
eb)
a programok kormányzaton belüli koordinálását,
ec)
az érintett szakterületekért felelős kormányzati képviselőkből és akadémiai szakértőkből álló
informális munkacsoport felállítását,
ed)
a szervezet prágai székhelyű Igazgató Tanácsába történő magyar tag biztosítását, valamint
ee)
a Platform évenkénti beszámolási és helyzetjelentési kötelezettségét.
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
folyamatos

		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1347/2018. (VII. 26.) Korm. határozata
a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból és a Központi Maradványelszámolási Alapból
történő átcsoportosításról, a 2017. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról, fejezetek
közötti és fejezeten belüli átcsoportosításról, a Honvédelmi Minisztérium fejezet szociális hozzájárulási adó
felhasználásáról és egyes kormányhatározatok módosításáról
1. A Kormány
a)
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 33. § (2) bekezdésében, valamint
az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
Ávr.) 153. §-ában biztosított jogkörében eljárva 65 659 779 604 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli
el a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény (a továbbiakban: Kvtv.)
1. melléklet XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, 43. Központi Maradványelszámolási
Alap cím terhére, az 1. melléklet szerint;
Felelős:
pénzügyminiszter
Határidő:
azonnal
b)
az Áht. 21. § (1) bekezdésében és 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 33 020 005 315 forint
egyszeri átcsoportosítását rendeli el elszámolási, a fel nem használt rész tekintetében visszatérítési kötelezettséggel
a Kvtv. 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 32. Központi kezelésű előirányzatok cím, 1. Rendkívüli kormányzati
intézkedések alcím terhére, az 1. melléklet szerint.
Az átcsoportosítás tekintetében
Felelős:
pénzügyminiszter
Határidő:
azonnal
Az elszámolás és a visszatérítési kötelezettség tekintetében
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter, agrárminiszter, belügyminiszter, Nemzeti Adó- és
Vámhivatal vezetője, külgazdasági és külügyminiszter, Miniszterelnöki Kormányiroda közigazgatási
államtitkára, a Kormány nemzetpolitikáért felelős tagja
Határidő:
2019. június 30.
2. A Kormány
a)
támogatja a Pannónia Szíve térségében megvalósuló 3. melléklet szerinti fejlesztéseket;
b)
az Áht. 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva elrendeli a Kvtv. 1. melléklet IX. Helyi
önkormányzatok támogatásai fejezetben a
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ba)
68. Csabdi Község Önkormányzata iskolabővítési beruházásának támogatása,
bb)
69. Felcsút Község Önkormányzata bölcsődei férőhely kialakításának támogatása
címek létrehozását;
Felelős:
pénzügyminiszter
belügyminiszter
Határidő:
azonnal
c)
egyetért azzal, a Kvtv. 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet
ca)
a 68. Csabdi Község Önkormányzata iskolabővítési beruházásának támogatása cím javára
átcsoportosított 51 000 000 forint előirányzat terhére Csabdi Község Önkormányzata,
cb)
a 69. Felcsút Község Önkormányzata bölcsődei férőhely kialakításának támogatása cím javára
átcsoportosított 225 000 000 forint előirányzat terhére Felcsút Község Önkormányzata,
cc)
5. Önkormányzatok feladatainak 2016. évi döntés szerinti támogatása I. cím, 7. Bodmér Község
feladatainak támogatása alcím javára átcsoportosított 7 000 000 forint előirányzat terhére Bodmér
Község Önkormányzata,
cd)
13. Helyi érdekű települési fejlesztések I. cím, 26. Csákvár Város fejlesztési feladatainak támogatása
alcím javára átcsoportosított 112 000 000 forint előirányzat terhére Csákvár Város Önkormányzata
részére – külön pályázat és kérelem benyújtása nélkül, támogatási előlegként egy vagy több részletben,
a támogatás felhasználásának és elszámolásának részletes feltételeit meghatározó támogatói okirat alapján –
támogatást nyújtson;
d)
egyetért azzal, hogy a belügyminiszter a c) alpont szerinti költségvetési támogatásokat a támogatói okiratok
kiadását követően folyósítsa az érintett önkormányzatok számára;
e)
egyetért azzal, hogy a pénzügyminiszter
ea)
a
Tarján–Héreg–Mogyorósbánya–Tát–(Esztergom)
kerékpárút
nyomvonal
tervezéséhez,
engedélyeztetéséhez és a kapcsolódó ingatlanvásárláshoz 226 000 000 forint,
eb)
a megvalósult Etyek–Bicske–Csabdi–Tarján közötti kerékpárút és a Szent László-patak kivitelezés
előtt álló mederrendezéséhez csatlakozó gyalogút megvalósításához 62 000 000 forint,
ec)
az 1-es főút átkelési szakaszán közlekedésbiztonsági szempontból szükséges további kerékpárút
építésére 225 000 000 forint,
ed)
az Etyek újhegyi alsó út burkolásához és eszközbeszerzéshez 166 000 000 forint,
ee)
az Etyek öreghegyi közút kiépítéséhez, buszparkoló létesítéséhez, valamint a beruházáshoz
szükséges ingatlanrészek megvásárlásához 179 000 000 forint
költségvetési támogatást nyújtson a Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács
részére, külön pályázat és kérelem benyújtása nélkül, támogatói okirat alapján azzal, hogy a költségvetési
támogatás nyújtására teljes egészében támogatási előleg folyósításával kerüljön sor.
Felelős:
pénzügyminiszter
Határidő:
azonnal
3. A Kormány
a)
a Kvtv. 26. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezésre tekintettel, a turizmusfejlesztési hozzájárulás 2018. évi
várható pénzforgalmi túlteljesülésének figyelembevételével az Áht. 33. § (2) bekezdésében, valamint
az Ávr. 153. §-ában biztosított jogkörében eljárva 895 826 000 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el
az 1. melléklet szerint;
b)
az Áht. 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva elrendeli 548 200 000 forint bázisba
beépülő módon történő átcsoportosítását a Kvtv. 1. melléklet XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezet,
1. Honvédelmi Minisztérium cím, 1. Honvédelmi Minisztérium igazgatása alcím terhére, a Kvtv. 1. melléklet
XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím,
12. Turisztikai célelőirányzat jogcímcsoport javára; továbbá 274 000 000 forint egyszeri átcsoportosítását
a Kvtv. 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím,
22. Egészségügyi ágazati előirányzatok alcím, 25. Egészséges Budapest Program jogcímcsoport terhére,
a Kvtv. 1. melléklet XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet, 2. Az állami
vagyonnal kapcsolatos kiadások cím, 2. Társaságokkal kapcsolatos kiadások alcím, 1. Állami tulajdoni
részesedések növekedését eredményező kiadások jogcímcsoport, 1. Az MNV Zrt. által végrehajtott
részesedésvásárlás, tőkeemelés, pótbefizetés jogcím javára, a 2. melléklet szerint;
Felelős:
pénzügyminiszter
honvédelmi miniszter

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2018. évi 119. szám

27445

miniszterelnök kabinetfőnöke
nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
azonnal
c)
felhívja a pénzügyminisztert, hogy az Alkotmánybíróság Budapest I. kerület, Donáti u. 35–45. szám alatti
épületének hőszigetelése, nyílászáróinak cseréje, árnyékoló szerkezetek elhelyezése érdekében a 2019. évben
400 000 000 forint, a 2020. évben 300 000 000 forint, továbbá nyilvános tárgyalóterem és irodák
kialakítása, konyha és étterem felújítása érdekében a 2020. év során 330 000 000 forint forrás biztosításáról
gondoskodjon az Alkotmánybíróság fejezet részére;
Felelős:
pénzügyminiszter
Határidő:
a 2019. évi forrás tekintetében a 2019. év során a felmerülés ütemében
a 2020. évi források tekintetében a 2020. év során a felmerülés ütemében
d)
az Ávr. 152. § (3) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva engedélyezi az I. Országgyűlés fejezetnél
keletkezett 57 777 195 forint, a XIV. Belügyminisztérium fejezetnél keletkezett 18 454 971 461 forint,
a XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezetnél keletkezett 1 445 963 150 forint és a XX. Emberi
Erőforrások Minisztériuma fejezetnél keletkezett 176 464 000 forint összegű 2017. évi kötelezettségvállalással
terhelt költségvetési maradvány 2018. június 30-át követő, változatlan célú felhasználását.
Felelős:
pénzügyminiszter
Határidő:
azonnal
4. A Kormány egyetért azzal, hogy az Áht. 33. § (3) bekezdésében biztosított jogkörben eljárva az alábbi
kormányhatározatokban, valamint az 5. pont a)–b) alpontjaiban meghatározott feladatok végrehajtása
érdekében a Kvtv. 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok
cím, 50. Kulturális szakmai feladatok támogatása alcím, 7. Liget Budapest projekt előkészítése és megvalósítása
jogcímcsoport terhére 3 972 747 661 forint, a Kvtv. 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet,
20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 50. Kulturális szakmai feladatok támogatása alcím, 8. A Fővárosi Nagycirkusz
elhelyezése és kialakítása jogcímcsoport terhére 2 365 417 625 forint kerüljön átcsoportosításra a következők
szerint:
a)
a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról, valamint
a fejezeti stabilitási tartalék előirányzatok felhasználásáról szóló 1726/2016. (XII. 10.) Korm. határozat alapján
1 157 816 527 forint,
b)
a 2019. évi Maccabi Európa Játékok megrendezéséhez szükséges intézkedésekről szóló 1323/2017. (VI. 8.)
Korm. határozat alapján 20 000 000 forint,
c)
a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a kairói Modern Educational Services együttműködésével
létrehozandó Egyiptomi (Kairói) Egyetemet érintő állami szerepvállalásról szóló 1398/2017. (VI. 28.) Korm.
határozat alapján 44 100 000 forint,
d)
az MTE 1904 Mosonmagyaróvár csoport beruházásainak támogatásáról szóló 1439/2017. (VII. 4.)
Korm. határozat alapján 255 755 395 forint,
e)
a Magyar Nemzeti Múzeum Villa Romana Baláca – Római kori villagazdaság és romkert állagvédelmi,
kárelhárítási és közmű-korszerűsítési munkálatainak támogatásáról szóló 1534/2017. (VIII. 14.) Korm.
határozat alapján 90 400 000 forint,
f)
az emberi erőforrások miniszterének feladat- és hatáskörébe tartozó európai uniós alapokból származó
támogatások felhasználására vonatkozó központi beszerző szerv tevékenységének ellátásához szükséges
feladatokról, valamint a működéséhez szükséges költségvetési fedezet biztosításáról szóló 1542/2017.
(VIII. 18.) Korm. határozat alapján 50 000 000 forint,
g)
a Magyar Képzőművészeti Egyetem főépületében található Lotz-falképek megmentéséről, restaurálásáról
szóló 1544/2017. (VIII. 18.) Korm. határozat alapján 702 000 000 forint,
h)
a jelentős művészi életúttal rendelkező művészek támogatásáról szóló 1672/2017. (IX. 21.) Korm. határozat
alapján 200 000 000 forint,
i)
a Stipendium Hungaricum ösztöndíjprogram támogatásáról szóló 1694/2017. (IX. 22.) Korm. határozat
alapján 22 678 375 forint,
j)
a Magyar Művészeti Akadémia és a MANK Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság művészeti ösztöndíj rendszerének támogatásáról szóló 1696/2017. (IX. 22.)
Korm. határozat alapján 68 200 000 forint,
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k)

a TIT Budapesti Planetárium épületén elvégzendő életveszély-elhárító intézkedések támogatásáról szóló
1470/2017. (VII. 25.) Korm. határozat alapján 19 367 500 forint,
l)
a Konfuciusz Intézetek Közép- és Kelet-európai Regionális Tanárképző Központjának támogatásáról szóló
1825/2017. (XI. 9.) Korm. határozat alapján 20 000 000 forint,
m)
a 2019. évi CEV Női Röplabda Európa-bajnokság társrendezése érdekében szükséges kormányzati
intézkedésekről szóló 1873/2017. (XI. 29.) Korm. határozat alapján 60 930 000 forint,
n)
a Budai Vigadó felújításának kiegészítő támogatásáról szóló 1912/2017. (XII. 7.) Korm. határozat alapján
599 800 000 forint,
o)
a World Robot Olympiad döntőjének 2019. évben Magyarországon történő megrendezéséhez nyújtott állami
garanciavállalásról szóló 1955/2017. (XII. 15.) Korm. határozat alapján 23 000 000 forint,
p)
a 2018. év Semmelweis Ignác-emlékév keretében megvalósuló programokról szóló 1967/2017. (XII. 19.)
Korm. határozat alapján 200 000 000 forint,
q)
a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum elhelyezése érdekében szükséges intézkedésekről szóló
2011/2017. (XII. 22.) Korm. határozat alapján 300 000 000 forint,
r)
a Pest Megyei Topház Egyesített Szociális Intézmény kiváltásával és a szociális, gyermekjóléti és
gyermekvédelmi intézményrendszer ellenőrzésének megerősítésével kapcsolatos feladatokról szóló
2051/2017. (XII. 27.) Korm. határozat alapján 101 292 985 forint,
s)
az egyes csepeli és soroksári fejlesztések megvalósításához szükséges források biztosításáról szóló 2057/2017.
(XII. 27.) Korm. határozat alapján 94 405 104 forint,
t)
a 2018–2021. évi FINA Rövidpályás Úszó Világkupa magyarországi futamának évenkénti megrendezése érdekében
szükséges kormányzati intézkedésekről szóló 2101/2017. (XII. 28.) Korm. határozat alapján 120 000 000 forint,
u)
az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő elektronikus ügyintézéssel összefüggő jogszabályoknak való
megfelelése érdekében történő egyszeri többletforrás biztosításáról szóló 1033/2018. (II. 12.) Korm. határozat
alapján 172 110 400 forint,
v)
a Görgei 200 Emlékkiállítás megrendezésének támogatásáról szóló 1047/2018. (II. 20.) Korm. határozat
alapján 100 840 000 forint,
w)
az Európai Egyetemi Játékok Debrecenben és Miskolcon történő megrendezéséről szóló 1050/2018. (II. 20.)
Korm. határozat alapján 95 500 000 forint,
x)
a Thália Színház és a Mikroszkóp Színpad fejlesztéseinek támogatásáról szóló 1060/2018. (II. 22.) Korm.
határozat alapján 985 000 000 forint,
y)
az Árpád-ház Program első üteme keretében, 2018–2023 között megvalósuló tudományos-szakmai
alprogramok részletes végrehajtási tervéről, az ehhez szükséges források biztosításáról, valamint az Árpádok
történelmi művét bemutató, Székesfehérváron megvalósuló hazai kiállítás előkészítésének folytatásáról szóló
1109/2018. (III. 19.) Korm. határozat alapján 112 689 000 forint,
z)
a Concerto Akadémia Nonprofit Kft. működési többlettámogatásának biztosításáról szóló 1143/2018. (III. 26.)
Korm. határozat alapján 96 200 000 forint,
zs)
a Váci Dunakanyar Színház épületének felújításáról, valamint az ehhez szükséges forrás biztosításáról szóló
1144/2018. (III. 26.) Korm. határozat alapján 325 080 000 forint
biztosítására kerüljön sor.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
pénzügyminiszter
Határidő:
azonnal
5. A Kormány
a)
egyetért azzal, hogy a Hagyományok Háza többletfeladatainak végrehajtása érdekében a Kvtv. 1. melléklet
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 4. Egyéb kulturális intézmények cím javára 200 000 000 forint
kerüljön biztosításra;
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
azonnal
b)
egyetért azzal, hogy a Magyar Cirkusz és Varieté Nonprofit Kft. számára a Nemzeti Cirkuszművészeti Központ
megvalósítása kapcsán jelentkező többletfeladataira, valamint a megvalósítás miatt felmondásra kerülő
bérleti szerződésekből eredő bevételkiesés pótlása érdekében a Kvtv. 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások
Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 28. Gazdasági társaságok által ellátott feladatok
támogatása alcím javára 101 000 000 forint kerüljön biztosításra;
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Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
azonnal
c)
felhívja a pénzügyminisztert, hogy – az emberi erőforrások miniszterének bevonásával – gondoskodjon
a 4. pont szerinti átcsoportosított forrás visszapótlásáról a Kvtv. 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások
Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 50. Kulturális szakmai feladatok támogatása
alcím, 7. Liget Budapest projekt előkészítése és megvalósítása jogcímcsoport javára;
Felelős:
pénzügyminiszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
felmerülés ütemében
d)
felhívja a pénzügyminisztert, hogy – az emberi erőforrások miniszterének bevonásával – gondoskodjon
a 4. pont szerinti átcsoportosított forrás visszapótlásáról a Kvtv. 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások
Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 50. Kulturális szakmai feladatok támogatása
alcím, 8. A Fővárosi Nagycirkusz elhelyezése és kialakítása jogcímcsoport javára.
Felelős:
pénzügyminiszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
felmerülés ütemében
A Kormány a XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezet részére a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló
tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról, a XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai
fejezet címrendjének kiegészítéséről, a 2017. évi költségvetési maradványok átcsoportosításáról, egyes
kormányhatározatok módosításáról és a szociális hozzájárulási adóhoz kapcsolódó 2018. évi megtakarítások
kezeléséről szóló 1013/2018. (II. 2.) Korm. határozat 1. pont l) alpontjában meghatározott, adókulcs-csökkentésből
származó 472 517 313 forint összegű megtakarítás minimálbér és a garantált bérminimum emelkedésével
kapcsolatos kiadásokra történő felhasználást engedélyezi.
Felelős:
honvédelmi miniszter, pénzügyminiszter
Határidő:
azonnal
A Kormány az Áht.-ban biztosított jogkörében eljárva jóváhagyja, hogy a Magyar Turisztikai Ügynökség Zártkörűen
Működő Részvénytársaság a szálláshelyfejlesztési feladatok megvalósítása érdekében – a turisztikai fejlesztések
megvalósításához szükséges intézkedésekről szóló 1549/2017. (VIII. 18.) Korm. határozatban meghatározott
mértékeken túl – legfeljebb 15 000 000 000 forint összegben kötelezettséget vállaljon.
A Kormány egyetért azzal, hogy a Nemzeti Sírkerttel kapcsolatos feladatok ellátása érdekében a rendkívüli
kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1574/2014. (X. 10.)
Korm. határozat 1. melléklete szerint – az egyszeri előirányzat-átcsoportosítás összesen összegének változatlanul
hagyása mellett – a XI. Miniszterelnökség fejezet, 7. Nemzeti Örökség Intézete cím, K2. Munkaadókat terhelő
járulékok és szociális hozzájárulási adó kiemelt előirányzat javára átcsoportosított 900 000 forintból 59 200 forint
a K1. Személyi juttatások kiemelt előirányzaton, valamint a K7. Felújítások kiemelt előirányzat javára átcsoportosított
500 000 000 forintból – összhangban a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő
előirányzat-átcsoportosításról, előirányzattal nem rendelkező közfeladathoz kapcsolódó tárgyévi és tárgyéven
túli kötelezettségvállalás engedélyezéséről és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1038/2017. (II. 2.)
Korm. határozat 1. pont e) alpontjával – 4 412 323 forint a K3. Dologi kiadások kiemelt előirányzaton kerüljön
felhasználásra és elszámolásra.
A Kormány egyetért azzal, hogy az Óbudai Egyetem már megkezdett kollégiumi beruházásának megvalósításához
szükséges – részben a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzatátcsoportosítással történő – forrás biztosításáról szóló 1457/2015. (VII. 7.) Korm. határozat 1. melléklete szerint
– az egyszeri előirányzat-átcsoportosítás összesen összegének változatlanul hagyása mellett – a XX. Emberi
Erőforrások Minisztériuma fejezet, 5. Egyetemek, főiskolák cím, K6. Beruházások kiemelt előirányzat javára
átcsoportosított 600 300 000 forintból – összhangban a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból
történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes Korm. határozatok módosításáról szóló 1514/2016. (IX. 22.)
Korm. határozat 1. pont b) alpontjával – 73 084 474 forint a K3. Dologi kiadások kiemelt előirányzaton kerüljön
felhasználásra és elszámolásra.
Az Országvédelmi Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló
1741/2015. (X. 13.) Korm. határozat 1. pontjában a „2018. június 30.” szövegrész helyébe a „2019. június 30.” szöveg
lép.
A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes
kormányhatározatok módosításáról szóló 1855/2015. (XI. 24.) Korm. határozat 2. pontjában a „196,6 millió
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forint és a Szovjetunióba hurcolt politikai foglyok és kényszermunkások emlékéve programjainak támogatása
jogcímcsoport javára átcsoportosított 733,4 millió forint tekintetében 2018. június 30.” szövegrész helyébe
a „196,6 millió forint tekintetében 2018. június 30., a Szovjetunióba hurcolt politikai foglyok és kényszermunkások
emlékéve programjainak támogatása jogcímcsoport javára átcsoportosított 733,4 millió forint tekintetében
2018. december 31.” szöveg lép.
A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló
1905/2015. (XII. 8.) Korm. határozat 1. pontjában a „2018. június 30.” szövegrész helyébe a „2018. december 31.”
szöveg lép.
A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló
1070/2016. (II. 25.) Korm. határozatban a „2018. december 31.” szövegrész helyébe a „2019. június 30.” szöveg lép.
A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes
kormányhatározatok módosításáról szóló 1348/2016. (VII. 6.) Korm. határozat 1. pontjában a „2018. december 31.”
szövegrész helyébe a „2019. június 30.” szöveg lép.
A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő átcsoportosításról szóló 1807/2016. (XII. 20.)
Korm. határozatban a „2018. június 30.” szövegrész helyébe a „2018. december 31.” szöveg lép.
A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról, előirányzattal
nem rendelkező közfeladathoz kapcsolódó tárgyévi és tárgyéven túli kötelezettségvállalás engedélyezéséről
és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1038/2017. (II. 2.) Korm. határozat 1. pont a) alpontjában
a „2018. december 31.” szövegrész helyébe a „2019. június 30.” szöveg lép.
A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes Korm.
határozatok módosításáról szóló 1104/2017. (III. 6.) Korm. határozat 1. pontjában a „2018. december 31.,” szövegrész
helyébe az „és” szöveg lép.
A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról és a központi
költségvetés címrendjének a kormányzati szerkezetátalakítással összefüggő módosításáról szóló 1156/2017. (III. 20.)
Korm. határozat (a továbbiakban: Határozat) 2. pontjában a „2018. június 30.” szövegrész helyébe a „2018. június 30.,
az I. világháborús hadisírok és emlékművek felújításának pályázati támogatása előirányzat javára biztosított
1 375 530 214 forint tekintetében 2019. június 30.” szöveg lép.
A Kormány egyetért azzal, hogy a Határozat 1. melléklete szerint – az egyszeri előirányzat-átcsoportosítás összesen
összegének változatlanul hagyása mellett – a XI. Miniszterelnökség fejezet, 12. Fővárosi, megyei kormányhivatalok
és járási kormányhivatalok cím, K3. Dologi kiadások kiemelt előirányzat javára átcsoportosított 52 768 613 forintból
222 155 forint a K6. Beruházások kiemelt előirányzaton kerüljön felhasználásra és elszámolásra.
A Kormány egyetért azzal, hogy a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzatátcsoportosításról, a 2016. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról és egyes Korm. határozatok
módosításáról szóló 1178/2017. (IV. 3.) Korm. határozat 1. melléklete szerint – az egyszeri előirányzat-átcsoportosítás
összesen összegének változatlanul hagyása mellett – a XI. Miniszterelnökség fejezet, 12. Fővárosi, megyei
kormányhivatalok és járási kormányhivatalok cím, K3. Dologi kiadások kiemelt előirányzat javára átcsoportosított
45 778 600 forintból – a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból és a szociális hozzájárulási
adóhoz kapcsolódó megtakarítások terhére történő előirányzat-átcsoportosításról, a fejezeti stabilitási tartalék
előirányzatok felhasználásáról, tárgyéven túli kötelezettségvállalás engedélyezéséről, fejezetek közötti előirányzatátcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1895/2017. (XII. 4.) Korm. határozat 4. pontja
szerinti módosításon túl – 750 000 forint a K6. Beruházások kiemelt előirányzaton kerüljön felhasználásra és
elszámolásra.
Az Országvédelmi Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló
tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1276/2017.
(V. 31.) Korm. határozat (a továbbiakban: Határozat1.) 1. pont a) alpontjában a „2018. június 30.” szövegrész helyébe
a „2018. június 30., a Kormányzati kommunikációval és konzultációval kapcsolatos feladatok jogcímcsoport javára
biztosított 1 658 000 000 forintból 368 043 460 forint tekintetében 2018. december 31., a Közgyűjtemények cím
javára az Országos Széchényi Könyvtár részére biztosított 475 000 000 forint tekintetében 2019. június 30.” szöveg lép.
A Kormány egyetért azzal, hogy a Határozat1. 1. melléklete szerint – az egyszeri előirányzat-átcsoportosítás összesen
összegének változatlanul hagyása mellett – a XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda fejezet, 20. Fejezeti kezelésű
előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 2. Kormányzati kommunikációval és konzultációval kapcsolatos
feladatok jogcímcsoport, K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások kiemelt előirányzat javára átcsoportosított
368 043 460 forint a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt előirányzaton kerüljön felhasználásra és
elszámolásra.
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23. A Kormány egyetért azzal, hogy a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzatátcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1447/2017. (VII. 7.) Korm. határozat
(a továbbiakban: Határozat2.) 1. melléklete szerint – az egyszeri előirányzat-átcsoportosítás összesen összegének
változatlanul hagyása mellett – a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 5. Egyetemek, főiskolák cím,
K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt előirányzat javára átcsoportosított 11 000 000 forintból 1 700 808 forint
a K1. Személyi juttatások kiemelt előirányzaton, 438 749 forint a K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális
hozzájárulási adó kiemelt előirányzaton, 361 270 forint a K3. Dologi kiadások kiemelt előirányzaton, 8 499 173 forint
a K6. Beruházások kiemelt előirányzaton kerüljön felhasználásra és elszámolásra.
24. A Határozat2. 1. pont b) alpontjában a „2018. június 30., a Külképviseletek igazgatása cím javára átcsoportosított
150 000 000 forint és a Nemzetpolitikai célú támogatások cím javára átcsoportosított 1 253 793 000 forint
tekintetében és a Kodály-év jogcímcsoport javára átcsoportosított 1 018 510 000 forint tekintetében
2019. június 30.” szövegrész helyébe a „2018. június 30.; az MTA kutatóközpontok, kutatóintézetek cím
javára átcsoportosított 55 000 000 forint tekintetében 2018. december 31.; a Külképviseletek igazgatása cím
javára átcsoportosított 150 000 000 forint, a Nemzetpolitikai célú támogatások cím javára átcsoportosított
1 253 793 000 forint, a Kodály-év jogcímcsoport javára átcsoportosított 1 018 510 000 forint, az Országos Széchényi
Könyvtár részére biztosított 250 000 000 forint, az Egyházi közösségi célú programok és beruházások támogatása
előirányzat javára átcsoportosított 3 087 151 050 forintból a Magyar Bencés Kongregáció Szent Mór Perjelség
beruházására biztosított 500 000 000 forint, a Sportági fejlesztési koncepciók megvalósításával összefüggő feladatok
támogatása előirányzat javára átcsoportosított 398 000 000 forint tekintetében 2019. június 30.” szöveg lép.
25. A Határozat2. 2. pontjában a „2018. június 30.” szövegrész helyébe a „2018. december 31.” szöveg lép.
26. A Kormány egyetért azzal, hogy a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzatátcsoportosításról, tárgyéven túli kötelezettségvállalás engedélyezéséről és egyes kormányhatározatok
módosításáról szóló 1707/2017. (IX. 25.) Korm. határozat (a továbbiakban: Határozat3.) 1. melléklete szerint
– az egyszeri előirányzat-átcsoportosítás összesen összegének változatlanul hagyása mellett – a XX. Emberi
Erőforrások Minisztériuma fejezet, 5. Egyetemek, főiskolák cím, K6. Beruházások kiemelt előirányzat javára
átcsoportosított 1 600 000 000 forintból 292 337 900 forint a K3. Dologi kiadások kiemelt előirányzaton kerüljön
felhasználásra és elszámolásra.
27. A Határozat3. 1. pontjában a „2018. június 30., a Versenysport támogatása jogcímcsoport javára biztosított
15 000 000 forint tekintetében és A Budapesti Planetárium épületének felújítása jogcímcsoport javára
az Országvédelmi Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló
1727/2017. (X. 10.) Korm. határozat figyelembevételével biztosított 66 829 940 forint tekintetében 2018. december
31.” szövegrész helyébe a „2018. június 30., a Közgyűjtemények cím javára a Magyar Nemzeti Múzeum részére
biztosított 6 500 000 forint tekintetében 2018. október 31., a Versenysport támogatása jogcímcsoport javára
biztosított 15 000 000 forint tekintetében és A Budapesti Planetárium épületének felújítása jogcímcsoport javára
az Országvédelmi Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról
szóló 1727/2017. (X. 10.) Korm. határozat figyelembevételével biztosított 66 829 940 forint tekintetében
2018. december 31., a Közgyűjtemények cím javára az Országos Széchényi Könyvtár részére biztosított
361 000 000 forint tekintetében 2019. június 30.” szöveg lép.
28. A büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény tervezetéhez készített előzetes hatásvizsgálatban szereplő,
a törvény elfogadásához kapcsolódó költségvetési források pontos meghatározásáról szóló 1752/2017. (X. 27.)
Korm. határozat 1. pont c) alpontjában a „4 048 867 190 forint, a VIII. Ügyészség fejezet, 1. Ügyészségek cím javára
234 517 507 forint, a XIV. Belügyminisztérium fejezet, 5. Büntetés-végrehajtás cím javára 600 318 210 forint,
7. Rendőrség cím javára 2 907 125 870 forint összegben” szövegrész helyébe az „1 122 744 189 forint,
a VIII. Ügyészség fejezet, 1. Ügyészségek cím javára 863 115 907 forint, a XIV. Belügyminisztérium fejezet,
5. Büntetés-végrehajtás cím javára 76 200 000 forint, 7. Rendőrség cím javára 2 694 172 637 forint, 20. Fejezeti
kezelésű előirányzatok cím, 1. Ágazati célfeladatok alcím, 56. Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások
jogcímcsoport javára 2 039 243 663 forint, a XVI. Nemzeti Adó- és Vámhivatal fejezet, 1. Nemzeti Adó- és Vámhivatal
cím javára 163 350 400 forint összegben” szöveg lép.
29. A Hédervári Kastély és környezete helyreállításának előkészítéséhez szükséges forrás biztosításáról szóló 1806/2017.
(XI. 8.) Korm. határozat 2. pontjában a „2018. június 30.” szövegrész helyébe a „2018. december 31.” szöveg lép.
30. A Kormány egyetért azzal, hogy a fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról szóló
2029/2017. (XII. 27.) Korm. határozat (a továbbiakban: Határozat4.) 1. melléklete szerint – az egyszeri előirányzatátcsoportosítás összesen összegének változatlanul hagyása mellett – a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 23. Sporttevékenység támogatása alcím, 36. Magyar Kézilabda
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31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

Szövetség szakmai feladatainak támogatása jogcímcsoport, K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt előirányzat
javára átcsoportosított 3 000 000 000 forintból 657 000 000 forint a K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások kiemelt
előirányzaton kerüljön felhasználásra és elszámolásra.
A Kormány egyetért azzal, hogy a Határozat4. 1. melléklete szerint – az egyszeri előirányzat-átcsoportosítás összesen
összegének változatlanul hagyása mellett – a XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, 42. Alapok
támogatása cím, 2. Bethlen Gábor Alap támogatása alcím, K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt előirányzat
javára átcsoportosított 1 210 000 000 forintból 310 392 555 forint a K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások kiemelt
előirányzaton, a LXV. Bethlen Gábor Alap fejezet, 4. Nemzetpolitikai célú támogatások cím, K5. Egyéb működési
célú kiadások kiemelt előirányzat javára átcsoportosított 1 210 000 000 forintból 310 392 555 forint a K8. Egyéb
felhalmozási célú kiadások kiemelt előirányzaton és a LXV. Bethlen Gábor Alap fejezet, 2. Költségvetési támogatás
cím, 3. Eseti támogatás alcím, B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről kiemelt előirányzat javára
átcsoportosított 1 210 000 000 forintból 310 392 555 forint a B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson
belülről kiemelt előirányzaton kerüljön felhasználásra és elszámolásra.
A Kormány egyetért azzal, hogy a Határozat4. 1. melléklete szerint – az egyszeri előirányzat-átcsoportosítás
összesen összegének változatlanul hagyása mellett – a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti
kezelésű előirányzatok cím, 12. Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és nemzetiségi kultúra alcím, 7. Közkultúra,
kulturális vidékfejlesztés és nemzetiségi kultúra támogatása jogcímcsoport, 2. Közművelődési szakmai feladatok
jogcím, K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások kiemelt előirányzat javára átcsoportosított 371 000 000 forintból
61 735 600 forint a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt előirányzaton kerüljön felhasználásra és elszámolásra.
A Kormány egyetért azzal, hogy a Határozat4. 2. melléklete szerint – az egyszeri előirányzat-átcsoportosítás
összesen összegének változatlanul hagyása mellett – a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti
kezelésű előirányzatok cím, 12. Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és nemzetiségi kultúra alcím, 7. Közkultúra,
kulturális vidékfejlesztés és nemzetiségi kultúra támogatása jogcímcsoport, 2. Közművelődési szakmai feladatok
jogcím, B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről kiemelt előirányzat javára átcsoportosított
2 000 000 000 forintból 19 300 000 forint a B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről kiemelt
előirányzaton kerüljön felhasználásra.
A Határozat4.
a)
1. pont b) alpontjában a „2018. június 30.” szövegrész helyébe a „2018. június 30., a Bethlen Gábor Alap javára
biztosított 67 130 402 forint tekintetében 2019. június 30.” szöveg,
b)
1. pont c) alpontjában a „2018. június 30.” szövegrész helyébe a „2019. június 30.” szöveg
lép.
Az egyes kulturális célú támogatások forrásszükségletének biztosításáról szóló 2060/2017. (XII. 27.) Korm. határozat
1. mellékletében a „Nemzeti Színház épületének felújítása” szövegrész helyébe az „A Nemzeti Színház épületeinek
felújítása és infrastrukturális fejlesztése” szöveg lép.
Az egyes határon túli szervezetek részére nyújtott támogatásokról szóló 2061/2017. (XII. 27.) Korm. határozat
1. mellékletében foglalt táblázat C:11 mezőjében a „Négy Évszak Sí- és Túraközpont Egyesület” szövegrész helyébe
a „Székelyvarság- Négyévszakos Sí és Túraközpont Egyesület” szöveg lép.
A Kormány egyetért azzal, hogy a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzatátcsoportosításról, a XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet címrendjének kiegészítéséről, a 2017. évi
költségvetési maradványok átcsoportosításáról, egyes kormányhatározatok módosításáról és a szociális hozzájárulási
adóhoz kapcsolódó 2018. évi megtakarítások kezeléséről szóló 1013/2018. (II. 2.) Korm. határozat 1. melléklete
szerint – az egyszeri előirányzat-átcsoportosítás összesen összegének változatlanul hagyása mellett – a XX. Emberi
Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 50. Kulturális szakmai feladatok támogatása
alcím, 13. Arany János-emlékév programjainak támogatása jogcímcsoport, K3. Dologi kiadások javára átcsoportosított
50 000 000 forintból 9 200 000 forint a XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezet, 2. Külképviseletek igazgatása
címen kerüljön felhasználásra és elszámolásra.
Az „1000 év Erdélyben, 100 év Romániában” elnevezésű programcsomag finanszírozása érdekében szükséges
2018. évi források biztosításáról szóló 1199/2018. (IV. 4.) Korm. határozat (a továbbiakban: Határozat5.) 3. pontjában
a „2018. december 31.” szövegrész helyébe a „2019. június 30.” szöveg lép.
A Kormány egyetért azzal, hogy a Határozat5. 1. melléklete szerint – az egyszeri előirányzat-átcsoportosítás összesen
összegének változatlanul hagyása mellett – a XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, 42. Alapok
támogatása cím, 2. Bethlen Gábor Alap támogatása alcím, K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások kiemelt előirányzat
javára átcsoportosított 310 000 000 forintból 294 500 000 forint a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt
előirányzaton, a LXV. Bethlen Gábor Alap fejezet, 4. Nemzetpolitikai célú támogatások cím, K8. Egyéb működési
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célú kiadások kiemelt előirányzat javára átcsoportosított 310 000 000 forintból 294 500 000 forint a K5. Egyéb
működési célú kiadások kiemelt előirányzaton és a LXV. Bethlen Gábor Alap fejezet, 2. Költségvetési támogatás
cím, 3. Eseti támogatás alcím, B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről kiemelt előirányzat
javára átcsoportosított 310 000 000 forintból 294 500 000 forint a B1. Működési célú támogatások államháztartáson
belülről kiemelt előirányzaton kerüljön felhasználásra és elszámolásra.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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1. melléklet az 1347/2018. (VII. 26.) Korm. határozathoz
I. Országgyűlés
III. Alkotmánybíróság
VI. Bíróságok
VIII. Ügyészség
IX. Helyi önkormányzatok támogatásai
X. Igazságügyi Minisztérium
XI. Miniszterelnökség
XII. Agrárminisztérium
XIV. Belügyminisztérium
XV. Pénzügyminisztérium
XVI. Nemzeti Adó- és Vámhivatal
XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium
XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda
XXII. Miniszterelnöki Kormányiroda
XXX. Gazdasági Versenyhivatal
XXXI. Központi Statisztikai Hivatal
XXXIII. Magyar Tudományos Akadémia
XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai
XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások
LXV. Bethlen Gábor Alap
ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2018.
Államháztartási
egyedi
azonosító

Fejezet
szám

I.
000110

246345

209126

026338

1

III.

VI.

VIII.
IX.

364273

5

69
X.
XI.

015558

12
30

335740

K6
K7
1

K1
K2
K3
K6
K6
K7
K1
K2
K6
K6

7

K8

26

K8
K8
K8
K3

1
7

332995

K1
K2
K3

1

341239

K3
K3
K7
K6
1

28

2

29
30

368928
295146

Fejezet
név

K5
8
13

43
57

K8

K5
K8
K8
K8

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Országgyűlés Hivatala
Országgyűlés hivatali szervei

KIADÁSOK
Kiemelt előirányzat
neve

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások

54 500 000
10 500 000
49 000 000

Beruházások
Felújítások
Nemzeti Emlékezet Bizottságának Hivatala
Nemzeti Emlékezet Bizottságának Hivatala
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Beruházások
Alkotmánybíróság
Alkotmánybíróság
Beruházások
Felújítások
Bíróságok
Bíróságok
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Beruházások
Ügyészség
Ügyészségek
Beruházások
Helyi önkormányzatok támogatásai
Önkormányzatok feladatainak 2016. évi döntés szerinti támogatása I.
Bodmér Község feladatainak támogatása
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Helyi érdekű települési fejlesztések I.
Csákvár Város fejlesztési feladatainak támogatása
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Csabdi Község Önkormányzata iskolabővítési beruházásának támogatása
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Felcsút Község Önkormányzata bölcsődei férőhely kialakításának támogatása
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Igazságügyi Minisztérium
Igazságügyi Minisztérium igazgatása
Dologi kiadások
Miniszterelnökség
Miniszterelnökség igazgatása
Dologi kiadások
Nemzeti Örökség Intézete
Dologi kiadások
Felújítások
Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok
Beruházások
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Célelőirányzatok
Üldözött keresztények segítésének feladatai
Intervenciós Támogatási Keret
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Nemzeti Együttműködési Alap
Egyéb működési célú kiadások
Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások
Egyházi közösségi célú programok és beruházások támogatása
Egyéb működési célú kiadások
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Görögkatolikus Metropólia támogatása
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Kulturális örökségvédelmi szakmai feladatok
Egyéb felhalmozási célú kiadások

76 623 196
10 000 000

Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára

Kulturális fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb feladatok ellátásának támogatása gazdasági társaságok részére

A módosítás
következő
évre áthúzódó
hatása

forintban
A módosítást elrendelő jogszabály/határozat
száma

5 775 828
1 247 304
17 902 679
3 335 376
45 400 000
34 100 000
101 047 094
377 875 000
3 392 504 420
1 013 058 078

7 000 000
112 000 000
51 000 000
225 000 000
291 800 000
1 416 078 936
486 000 000
900 000 000
1 437 993 520

143 441 651
169 103 923
944 000 000
1 737 700 000
800 000 000
598 500 000
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68

Kiemelt
előir.
szám

Országgyűlés
1

1

375951

367228

Jogcím
szám

1

375940

294502

Jogcím
csop.
szám

1

13

370695

000505

Alcím
szám

2
25

346528

000385

Cím
szám

Várgondnokság Közhasznú Nonprofit Kft. kulturális fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb feladatok
ellátásának támogatása

3
K8

374751

7

374762

8

K8

353639

74

360584

88
32

297102
004240

XII.

004273

1

004415

278678

XIV.

1
4

003737

5

001580

7
20

374417

25

346706

270034

XVI.

XVII.

K6
K6
1

XVIII.

004118

4

K5
K8
K3

K8
K1
K2
K3
K6
K1
K2
K3
K6

31

10

1

K8
K1
K2
K3

2

7

K1
K3
K6
1

348695

6
3

004174
XX.

5

222 325 000

Egyéb felhalmozási célú kiadások
Egyes kiemelt rekonstrukciók és szakmai programok támogatása
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Nemzeti Kastélyprogram
Egyéb működési célú kiadások
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Központi kezelésű előirányzatok
Rendkívüli kormányzati intézkedések
Egyéb működési célú kiadások
Agrárminisztérium
Agrárminisztérium igazgatása
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Beruházások
Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ
Felújítások
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Agrár célelőirányzatok
Határon átnyúló agrár- és környezetvédelmi feladatok támogatása
Egyéb működési célú kiadások
Zártkerti Program támogatása
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Belügyminisztérium
Belügyminisztérium igazgatása
Dologi kiadások
Terrorelhárítási Központ
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Beruházások
Büntetés-végrehajtás
Beruházások
Rendőrség
Beruházások
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Ágazati célfeladatok
Szigetközi vízpótló rendszer üzemeltetése
Egyéb működési célú kiadások
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások
Dologi kiadások
Pénzügyminisztérium
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Területfejlesztési feladatok
Területfejlesztéssel összefüggő feladatok
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Beruházások
Innovációs és Technológiai Minisztérium
Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Beruházások
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Kiemelt célú beruházások támogatása
Vasúthálózat fejlesztése
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Külgazdasági és Külügyminisztérium
Külgazdasági és Külügyminisztérium központi igazgatása
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Külképviseletek igazgatása
Személyi juttatások
Dologi kiadások
Beruházások
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Célelőirányzatok

798 000 000
350 000 000
118 804 633
2 944 191 907
-33 020 005 315
12 552 300
2 447 700
60 950 000
48 500 000
9 458 000
121 579 000
539 761 000
190 500 000

420 880 000
2 340 000
456 000
95 779 000
1 425 000 000
13 700 000
224 300 000
44 000 000
63 400 000
172 700 000
491 163 000
8 129 742 482

87 276 000
76 724 000
6 723 178 015

858 000 000
43 100 000
8 400 000
1 800 109 800
734 427 760
236 000 000
46 940 000
3 003 060 000
3 277 000 000

9 825 743 589
91 600 000
3 482 000
56 564 000
29 100 000
266 718 000
868 669 500

Külgazdasági és Külügyminisztérium felügyelete alá tartozó szervezetek és szakmai programok támogatása
K5

1

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K5
K1
K2
K3

Egyéb működési célú kiadások
Nemzetközi tagdíjak és európai uniós befizetések
Nemzetközi tagdíjak és kötelező jellegű, önkéntes hozzájárulások
Egyéb működési célú kiadások
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Egyetemek, főiskolák
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások

300 000 000
28 483 873
42 000 000
8 000 000
480 000 000

27453

227942

1

11

20

004107

1

1

246078

K1
K2
K3
K8

K1
K2
K3
K6

56
XV.

K5

K3

347762

295935

4
39

294479

K5
K8

K7
3

372306

003704

K8

K1
K2
K3
K6

8
20

K8

K1
K2
K3

2

400 000 000

Egyéb gazdasági társaság kulturális fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb feladatai ellátásának
támogatása

K5

1

Egyéb felhalmozási célú kiadások
Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Kft. kulturális fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb
feladatai ellátásának támogatása
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367740

10

331651
331662

K6
1

K1
K2
K3

1

K3

2

218672

11

002994

14

334484

18

20
333795

K1
K2
K3
K4
K6
K7
K1
K2
K3
K6
K7
K1
K1
K2
K3
K6
K7

2
12

295124

2
7

295135

031831
21

3

22
23

025155

24

358506
359939

K5

25
4
40

50

375073
XXI.

2
22

1

2

347784

12

360239

13
XXII.

XXX.

XXXI.

2

1

1

K6
K5
K8
K8
K6
K8
K1
K2
K3
K6

1

24 000 000
5 000 000
1 000 000
435 654 000
4 475 771
9 814 523
184 822 306
5 000 000
321 189
51 175 000
243 600 000
47 500 000
78 980 000
241 600 000
106 680 000
48 000 000
2 947 286 325
574 720 833
800 000 000
223 677 332
1 633 425 920

2 256 947 000

173 200 000
173 100 000
200 000 000

9 360 213

K3
K3
K5
K8
K8
K1
K2
K3
K6
K1
K2
K1
K2
K3
K6

Egyéb működési célú kiadások
Egészségügyi ágazati előirányzatok
Egészséges Budapest Program
Beruházások
Sporttevékenység támogatása
Versenysport támogatása
Egyéb működési célú kiadások
Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése
Egyedi sportlétesítmény-fejlesztések támogatása
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Szegedi Ifjúsági Centrum
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Felújítások központi támogatása, egyéb fejlesztési támogatások
Köznevelési intézmények felújítása, beruházása
Beruházások
Kulturális szakmai feladatok támogatása
Közép- és Kelet-Európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány fejlesztéseinek támogatása
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Miniszterelnöki Kabinetiroda
Miniszterelnöki Kabinetiroda
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Beruházások
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Célelőirányzatok
Kormányzati kommunikációval és konzultációval kapcsolatos feladatok
Dologi kiadások
Turisztikai célelőirányzat
Dologi kiadások
Egyéb működési célú kiadások
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Turisztikai fejlesztési célelőirányzat
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Miniszterelnöki Kormányiroda
Szerencsejáték Felügyelet
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Beruházások
Gazdasági Versenyhivatal
Gazdasági Versenyhivatal igazgatása
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Központi Statisztikai Hivatal
Központi Statisztikai Hivatal
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Beruházások

148 560 905
2 000 000 000
395 000 000
137 000 000
1 087 500 000
214 110 000
1 000 000 000
28 100 000
7 150 000
27 800 000
9 400 000

10 000 000 000
7 126 846
4 635 914 715
319 469 830
1 860 000 000
345 730 590
66 939 842
284 784 526
128 066 800
192 468 000
37 532 000
110 209 205
21 490 795
15 000 000
18 000 000
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20
331340

770 000 000

Hazai társfinanszírozás HU-9904-01 (Halmozottan hátrányos helyzetű fiatalok társadalmi
integrációja)
K5

58
25

374373

007087

K8

2

352051

007065

4

K5
K8

4

237077

370228

1
2

15

355806

K5

Beruházások
Egészségügyi és gyógyszerészeti hatósági feladatokat ellátó intézmények
Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Gyógyító-megelőző ellátás szakintézetei
Állami Egészségügyi Ellátó Központ
Dologi kiadások
Gyógyító-megelőző ellátás intézetei
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Beruházások
Felújítások
Közgyűjtemények
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Beruházások
Felújítások
Országos Mentőszolgálat
Személyi juttatások
Klebelsberg Központ
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Beruházások
Felújítások
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Normatív finanszírozás
Nem állami felsőoktatási intézmények támogatása
Egyéb működési célú kiadások
Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és nemzetiségi kultúra
Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és nemzetiségi kultúra támogatása
Közgyűjteményi szakmai feladatok - közgyűjtemények nemzeti értékmentő programja
Egyéb működési célú kiadások
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Közművelődési szakmai feladatok
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Gyermek és ifjúsági szakmai feladatok
Ifjúságpolitikai feladatok támogatása
Gyermek és Ifjúsági Alapprogram támogatása
Egyéb működési célú kiadások
PHARE Programok
HU-9904-01 (Halmozottan hátrányos helyzetű fiatalok társadalmi integrációja)

27454

7

351417

XXXIII.

XLIII.

3

2

K1
K2
K3
1

329639
2
296335
263145

LXV.

XLII.
263478
374873

1

1

1

1

4

42

K7

K6
K5
K8

2

K5
K8

43

K5

Magyar Tudományos Akadémia
MTA kutatóközpontok, kutatóintézetek

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások

2 125 523
414 477
11 460 000

Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások
Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások
Ingatlanokkal és ingóságokkal kapcsolatos kiadások
Ingatlan-beruházások, ingatlanvásárlás
Az MNV Zrt. ingatlan-beruházásai, ingatlanvásárlásai
Felújítások
Társaságokkal kapcsolatos kiadások
Állami tulajdoni részesedések növekedését eredményező kiadások
Az MNV Zrt. által végrehajtott részesedésvásárlás, tőkeemelés, pótbefizetés
Beruházások
Bethlen Gábor Alap
Nemzetpolitikai célú támogatások
Egyéb működési célú kiadások
Egyéb felhalmozási célú kiadások
A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai
Alapok támogatása
Bethlen Gábor Alap támogatása
Egyéb működési célú kiadások
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Központi Maradványelszámolási Alap
Egyéb működési célú kiadások

29 922 889

446 000 000
791 200 000
3 638 200 000

791 200 000
3 638 200 000
-66 555 605 604

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Államháztartási
egyedi
azonosító

Fejezet
szám

LXV.
284901

Cím
szám

2

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

3

B1
B2
Az előirányzatmódosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Államháztartási
egyedi
azonosító

Fejezet
szám

I.
000110
246345
346528
000385
209126
026338
000505
294502
341239
015558

Cím
szám

1
2
25

III.
VI.
VIII.
X.
XI.

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Bethlen Gábor Alap
Költségvetési támogatás
Eseti támogatás

BEVÉTEL

A módosítás jogcíme

Kiemelt előirányzat
neve

Működési célú támogatások államháztartáson belülről
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Módosítás
(+/-)

1
1

1
1
1

1

367228
332995

28
29
30

335740
368928

43

2
8
13

57

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

TÁMOGATÁS
Kiemelt előirányzat
neve

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

Országgyűlés Hivatala
Országgyűlés hivatali szervei
Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára
Nemzeti Emlékezet Bizottságának Hivatala
Nemzeti Emlékezet Bizottságának Hivatala
Alkotmánybíróság
Alkotmánybíróság
Bíróságok
Bíróságok
Ügyészség
Ügyészségek
Igazságügyi Minisztérium
Igazságügyi Minisztérium igazgatása
Miniszterelnökség
Miniszterelnökség igazgatása
Nemzeti Örökség Intézete
Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Célelőirányzatok
Üldözött keresztények segítésének feladatai
Intervenciós Támogatási Keret
Nemzeti Együttműködési Alap
Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások
Egyházi közösségi célú programok és beruházások támogatása
Görögkatolikus Metropólia támogatása
Kulturális örökségvédelmi szakmai feladatok

28 261 187

3 871 426 514
1 013 058 078
291 800 000
1 416 078 936
1 386 000 000
1 437 993 520

143 441 651
169 103 923
2 681 700 000
800 000 000
598 500 000

Kulturális fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb feladatok ellátásának támogatása gazdasági társaságok részére
Várgondnokság Közhasznú Nonprofit Kft. kulturális fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb feladatok
ellátásának támogatása

400 000 000

7

Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Kft. kulturális fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb
feladatai ellátásának támogatása

222 325 000

8

Egyéb gazdasági társaság kulturális fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb feladatai ellátásának
támogatása

004240
004273
004415
278678
372306

XIV.

1
2
8
20

1
4
5
7

3

4
39

Egyes kiemelt rekonstrukciók és szakmai programok támogatása
Nemzeti Kastélyprogram

Agrárminisztérium
Agrárminisztérium igazgatása
Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Agrár célelőirányzatok
Határon átnyúló agrár- és környezetvédelmi feladatok támogatása
Zártkerti Program támogatása
Belügyminisztérium
Belügyminisztérium igazgatása
Terrorelhárítási Központ
Büntetés-végrehajtás
Rendőrség

798 000 000
350 000 000
3 062 996 540
75 950 000
719 298 000
190 500 000
420 880 000
1 523 575 000
13 700 000
504 400 000
491 163 000
8 129 742 482

27455

003704
294479
003737
001580

XII.

A módosítást elrendelő jogszabály/határozat
száma

79 500 000

374751

74
88

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

114 000 000
86 623 196

3

353639
360584

A módosítást elrendelő jogszabály/határozat
száma

forintban
Fejezet
név

367740

374762

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

791 200 000
3 638 200 000

Országgyűlés

1

1
7
12
30

Kiemelt
előir.
szám

forintban
Fejezet
név
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303113

346706
295935
270034
246078
004107
004118

XV.

XVI.
XVII.

XVIII.

25

1

4

227942

1

1
11
20

1
2
7

31

10

1

348695
004174

6
3
XX.

351417

5
7
10

331651
331662
218672
002994
334484

11
14
18
20

333795

1
2

2

15

031831

21

2
7

3

23

025155

24

358506
359939

25

374373

331340
347784
360239
370228

50
XXI.

XXII.
XXX.
XXXI.
XXXIII.

1
20

1

858 000 000
2 586 037 560
6 563 000 000
9 825 743 589
151 646 000
1 164 487 500

25
4
40
58
2
22

2
12
13

2
1
1

303113
3
Az előirányzatmódosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

Nemzetközi tagdíjak és európai uniós befizetések
Nemzetközi tagdíjak és kötelező jellegű, önkéntes hozzájárulások
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Egyetemek, főiskolák
Egészségügyi és gyógyszerészeti hatósági feladatokat ellátó intézmények
Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet
Gyógyító-megelőző ellátás szakintézetei
Állami Egészségügyi Ellátó Központ
Gyógyító-megelőző ellátás intézetei
Közgyűjtemények
Országos Mentőszolgálat
Klebelsberg Központ
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Normatív finanszírozás
Nem állami felsőoktatási intézmények támogatása
Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és nemzetiségi kultúra
Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és nemzetiségi kultúra támogatása
Közgyűjteményi szakmai feladatok - közgyűjtemények nemzeti értékmentő programja
Közművelődési szakmai feladatok
Gyermek és ifjúsági szakmai feladatok
Ifjúságpolitikai feladatok támogatása
Gyermek és Ifjúsági Alapprogram támogatása
PHARE Programok
HU-9904-01 (Halmozottan hátrányos helyzetű fiatalok társadalmi integrációja)
Hazai társfinanszírozás HU-9904-01 (Halmozottan hátrányos helyzetű fiatalok társadalmi
integrációja)
Egészségügyi ágazati előirányzatok
Egészséges Budapest Program
Sporttevékenység támogatása
Versenysport támogatása
Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése
Egyedi sportlétesítmény-fejlesztések támogatása
Szegedi Ifjúsági Centrum
Felújítások központi támogatása, egyéb fejlesztési támogatások
Köznevelési intézmények felújítása, beruházása
Kulturális szakmai feladatok támogatása
Közép- és Kelet-Európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány fejlesztéseinek támogatása
Miniszterelnöki Kabinetiroda
Miniszterelnöki Kabinetiroda
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Célelőirányzatok
Kormányzati kommunikációval és konzultációval kapcsolatos feladatok
Turisztikai célelőirányzat
Turisztikai fejlesztési célelőirányzat
Miniszterelnöki Kormányiroda
Szerencsejáték Felügyelet
Gazdasági Versenyhivatal
Gazdasági Versenyhivatal igazgatása
Központi Statisztikai Hivatal
Központi Statisztikai Hivatal
Magyar Tudományos Akadémia
MTA kutatóközpontok, kutatóintézetek

Az adatlap 5 példányban töltendő ki
A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)
Fejezetet irányító szerv
1 példány
időarányos
Állami Számvevőszék
1 példány
teljesítményarányos
Magyar Államkincstár
1 példány
egyéb:
azonnal
Pénzügyminisztérium
2 példány
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

300 000 000
28 483 873
1 300 000 000
30 000 000
435 654 000
255 608 789
718 360 000
48 000 000
6 179 110 410
2 256 947 000
346 300 000
200 000 000
9 360 213

148 560 905
2 000 000 000
395 000 000
137 000 000
1 087 500 000
214 110 000
1 000 000 000
72 450 000
10 000 000 000
4 962 511 391
1 860 000 000
825 521 758
230 000 000
164 700 000
14 000 000

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra
Összesen

I. n.év
99 575 610 919

II. n.év

III. n.év
99 575 610 919

IV. n.év
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007065

4

2
22

352051

355806

1
2

4

237077

164 000 000
6 723 178 015

Külgazdasági és Külügyminisztérium felügyelete alá tartozó szervezetek és szakmai programok támogatása

1

1

12

295124
295135

375073

Fejezeti kezelésű előirányzatok
Ágazati célfeladatok
Szigetközi vízpótló rendszer üzemeltetése
Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások
Pénzügyminisztérium
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Területfejlesztési feladatok
Területfejlesztéssel összefüggő feladatok
Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Innovációs és Technológiai Minisztérium
Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Kiemelt célú beruházások támogatása
Vasúthálózat fejlesztése
Külgazdasági és Külügyminisztérium
Külgazdasági és Külügyminisztérium központi igazgatása
Külképviseletek igazgatása
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Célelőirányzatok

1
56

27456

20
374417
347762

XIII. Honvédelmi Minisztérium
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda
XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások

Államháztartási
egyedi azonosító

Fejezet
szám

XIII.
002587

Cím
szám

1

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2018.
Jogcím
szám

1

Kiemelt
előir.
szám

K3

XX.
20
22
352051

25
XXI.

K6
20

347784

1

12
K5

XLIII.
2
2
1
296335

1
K6

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

KIADÁSOK
Kiemelt előirányzat
neve

A módosítás jogcíme

Honvédelmi Minisztérium
Honvédelmi Minisztérium
Honvédelmi Minisztérium igazgatása

Dologi kiadások
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Egészségügyi ágazati előirányzatok
Egészséges Budapest Program
Beruházások
Miniszterelnöki Kabinetiroda
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Célelőirányzatok
Turisztikai célelőirányzat
Egyéb működési célú kiadások
Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások
Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások
Társaságokkal kapcsolatos kiadások
Állami tulajdoni részesedések növekedését eredményező kiadások
Az MNV Zrt. által végrehajtott részesedésvásárlás, tőkeemelés, pótbefizetés
Beruházások

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre áthúzódó
hatása

forintban
A módosítást elrendelő jogszabály/
határozat száma

-548 200 000

-274 000 000

548 200 000

274 000 000

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű 274 000 000 forint tekintetében
Az előirányzatmódosítás érvényessége: b) a következő év költségvetésébe beépülő 548 200 000 forint tekintetében
Államháztartási
egyedi azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

BEVÉTEL

A módosítás jogcíme

Kiemelt előirányzat
neve

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

forintban
A módosítást elrendelő jogszabály/
határozat száma

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Az előirányzatmódosítás érvényessége: b) a következő év költségvetésébe beépülő

Államháztartási
egyedi azonosító

Fejezet
szám

XIII.
002587

352051

347784

XX.

XXI.

Cím
szám

1
20

20

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

1
22

1

25

12

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

TÁMOGATÁS
Kiemelt előirányzat
neve

Honvédelmi Minisztérium
Honvédelmi Minisztérium
Honvédelmi Minisztérium igazgatása
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Egészségügyi ágazati előirányzatok
Egészséges Budapest Program
Miniszterelnöki Kabinetiroda
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Célelőirányzatok
Turisztikai célelőirányzat

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű 274 000 000 forint tekintetében
Az előirányzatmódosítás érvényessége: b) a következő év költségvetésébe beépülő 548 200 000 forint tekintetében
A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)
Az adatlap 5 példányban töltendő ki
Fejezet
1 példány
időarányos
Állami Számvevőszék
1 példány
teljesítményarányos
Magyar Államkincstár
1 példány
egyéb:
azonnal
Pénzügyminisztérium
2 példány
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.
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2. melléklet az 1347/2018. (VII. 26.) Korm. határozathoz

A módosítás jogcíme

forintban
A módosítást elrendelő jogszabály/
határozat száma

-548 200 000

-274 000 000

548 200 000

Összesen
822 200 000

I. n.év

II. n.év

III. n.év

IV. n.év

822 200 000

27457

27458
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3. melléklet az 1347/2018. (VII. 26.) Korm. határozathoz
Pannónia Szíve térségében megvalósuló fejlesztések
Támogatás

Tárgy

1.

(forintban)

Baracska Község Önkormányzata Általános Iskola tornaterem építése

67 000 000

2.

Bodmér Község Önkormányzata ingatlanok vásárlása és építési telkek kialakítása

7 000 000

3.

Csabdi Község Önkormányzata iskolabővítés

51 000 000

4.

Csákvár Város Önkormányzata városközpont fejlesztése (közösségi tér és könyvtár
megépítése)

112 000 000

5.

Felcsút Község Önkormányzata bölcsődei férőhelyek kialakítása

225 000 000

6.

Forrásbiztosítás Pannónia Szíve Turizmusfejlesztési koncepcióban szereplő Tarján–
Héreg–Mogyorósbánya–Tát–(Esztergom) kerékpárút nyomvonalának tervezéséhez,
engedélyeztetéséhez és kapcsolódó ingatlanvásárláshoz

226 000 000

7.

Forrásbiztosítás a megvalósult Etyek–Bicske–Csabdi–Tarján közötti kerékpárút
nyomvonalához és a Szent László-patak kivitelezés előtt álló mederrendezéséhez
csatlakozó gyalogút megvalósításához

62 000 000

8.

Az 1-es főút átkelési szakaszán közlekedésbiztonsági szempontból szükséges
további kerékpárút építése

225 000 000

9.

Etyek, újhegyi alsó út burkolása, eszközbeszerzés

166 000 000

10.

Etyek, öreghegyi közút és buszparkoló kiépítése, és a beruházáshoz szükséges
ingatlanvásárlás

179 000 000

11.

Bicske, Lajtha Ház és Kulturális Központ további ütemének (udvar közösségi
térré alakítása, hangstúdió kialakítása, szükséges ingatlanok megvásárlása)
megvalósítása

200 000 000

12.

Összesen

1 520 000 000

A Kormány 1348/2018. (VII. 26.) Korm. határozata
a XV. Pénzügyminisztérium és a XI. Miniszterelnökség költségvetési fejezetek közötti
előirányzat-átcsoportosításról
A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva
40 800 000 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló
2017. évi C. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XV. Pénzügyminisztérium fejezet, 25. Fejezeti kezelésű
előirányzatok cím, 7. Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok alcím, 7. Fejezeti általános tartalék jogcímcsoport terhére,
a Kvtv. 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím,
57. Kulturális fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb feladatok ellátásának támogatása gazdasági társaságok részére
jogcímcsoport, 4. Budavári Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Nonprofit Kft. kulturális fejlesztési, örökségvédelmi és
egyéb feladatok ellátásának támogatása jogcím javára, az 1. melléklet szerint.
Felelős:
pénzügyminiszter
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

XI. Miniszterelnökség
XV. Pénzügyminisztérium

Államháztartási egyedi
azonosító

Fejezet
szám

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2018.
Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

forintban
A módosítás jogcíme

KIADÁSOK
Kiemelt előirányzat
neve

Pénzügyminisztérium
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
269590
7
Fejezeti általános tartalék
Egyéb működési célú kiadások
K5
XI.
Miniszterelnökség
30
Fejezeti kezelésű előirányzatok
1
Célelőirányzatok
Kulturális fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb feladatok ellátásának támogatása
57
gazdasági társaságok részére
Budavári Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Nonprofit Kft. kulturális
367751
4
fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb feladatok ellátásának
támogatása
K5
Egyéb működési célú kiadások
Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű

Módosítás
(+/-)

XV.

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő
jogszabály/ határozat száma

25

7

-40 800 000
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1. melléklet az 1348/2018. (VII. 26.) Korm. határozathoz

40 800 000
forintban

Államháztartási egyedi
azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

BEVÉTEL

A módosítás jogcíme

Kiemelt előirányzat
neve

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő
jogszabály/ határozat száma

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű
forintban
Államháztartási egyedi
azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

TÁMOGATÁS

A módosítás jogcíme

Kiemelt előirányzat
neve

Pénzügyminisztérium
Fejezeti kezelésű előirányzatok
7
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
269590
7
Fejezeti általános tartalék
XI.
Miniszterelnökség
30
Fejezeti kezelésű előirányzatok
1
Célelőirányzatok
Kulturális fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb feladatok ellátásának támogatása
57
gazdasági társaságok részére
Budavári Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Nonprofit Kft. kulturális
367751
4
fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb feladatok ellátásának
támogatása
Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű
XV.

A módosítást elrendelő
jogszabály/ határozat száma

25

Az adatlap 5 példányban töltendő ki
A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)
Fejezetet irányító szerv
1 példány
időarányos
Állami Számvevőszék
1 példány
teljesítményarányos
Magyar Államkincstár
1 példány
egyéb:
azonnal
Pénzügyminisztérium
2 példány
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

Összesen

-40 800 000

40 800 000
I.n.év

40 800 000

II. n.év

III.n.év

IV.n.év

40 800 000
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A Kormány 1349/2018. (VII. 26.) Korm. határozata
a 2016. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról és egyes Korm. határozatok
módosításáról szóló 1438/2017. (VI. 30.) Korm. határozat végrehajtása során alkalmazandó eltérő
rendelkezésekről
A Kormány
1. egyetért azzal, hogy a 2016. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról és egyes Korm. határozatok
módosításáról szóló 1438/2017. (VI. 30.) Korm. határozat 2. pontja szerint a XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti
kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 57. Kulturális fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb feladatok
ellátásának támogatása gazdasági társaságok részére jogcímcsoport, K6. Beruházások kiemelt előirányzaton
felhasználásra engedélyezett 1 006 000 000 forintból – az eredeti céltól eltérően – 572 791 214 forint az eredeti
céllal érintett épület felújítási, építési és környezetrendezési munkáival összefüggő beruházás megvalósítása céljára
kerüljön felhasználásra;
2. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy – a lebonyolító Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és
Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság útján – gondoskodjon az 1. pontban foglaltakra tekintettel
a)
a NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal (a továbbiakban:
NÖF Nonprofit Kft.) mint kedvezményezettel az eredeti célra megkötött, hatályban levő támogatási szerződés
módosításáról, továbbá a fel nem használt támogatási összegnek az államháztartási jogszabályok szerinti
visszafizetéséről;
b)
a NÖF Nonprofit Kft.-vel mint kedvezményezettel a beruházás megvalósítása céljára megkötött, hatályban
levő támogatási szerződésnek az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.)
Korm. rendelet 95. § (2) bekezdés b) pontja szerinti módosításáról.
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1350/2018. (VII. 26.) Korm. határozata
a 2018. évi terrorellenes intézkedések megvalósításához szükséges további költségvetési többletforrások
biztosításáról
A Kormány
1. a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 17. §-a és
4. melléklet 2. pontja alapján jóváhagyja a Kvtv. 1. melléklet XIV. Belügyminisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű
előirányzatok cím, 22. A terrorellenes intézkedések megvalósításához kapcsolódó kiadások alcím legfeljebb
11 681 038 523 forint összeggel történő túllépését;
Felelős:
pénzügyminiszter
belügyminiszter
Határidő:
azonnal
2. a Kvtv. 17. §-a és 4. melléklet 2. pontja alapján jóváhagyja a Kvtv. 1. melléklet XIV. Belügyminisztérium fejezet, 20.
Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 22. A terrorellenes intézkedések megvalósításához kapcsolódó kiadások alcím
legfeljebb 8 198 186 008 forint összeggel történő túllépését;
Felelős:
pénzügyminiszter
belügyminiszter
Határidő:
felmerülés ütemében
3. egyetért azzal, hogy a terrorizmus elleni küzdelemhez kapcsolódó feladatok hatékony megvalósítása során
az e kormányhatározat alapján biztosított forrás felhasználásakor a Kormány irányítása alá tartozó fejezetek
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költségvetési szerveinek eszközbeszerzéseiről szóló 1982/2013. (XII. 29.) Korm. határozat rendelkezéseit nem kell
alkalmazni.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1351/2018. (VII. 26.) Korm. határozata
az egyes vízkárelhárítási tevékenységek többletforrás igényének finanszírozásáról
A Kormány a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény (a továbbiakban:
Kvtv.) 17. §-ában és 4. melléklet 2. pontjában meghatározott jogkörében eljárva jóváhagyja a Kvtv. 1. melléklet
XIV. Belügyminisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Ágazati célfeladatok alcím, 50. Víz-,
környezeti és természeti katasztrófa kárelhárítás jogcímcsoport 4 194 972 000 forint összeggel történő túllépését.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1352/2018. (VII. 26.) Korm. határozata
a Modern Városok Program keretében megvalósuló egyes beruházások forrásigényének átütemezéséről
1. A Modern Városok Program keretében a Tatabányán megvalósuló multifunkcionális csarnok megvalósítása
érdekében támogatás biztosításáról szóló 1644/2017. (IX. 11.) Korm. határozat [a továbbiakban: 1644/2017. (IX. 11.)
Korm. határozat] 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A Kormány a Magyarország Kormánya és Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési
megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1240/2016. Korm. határozat (V. 13.) 4. pont a) alpontjának
végrehajtása érdekében]
„2. egyetért azzal, hogy a Beruházás 15 184 581 645 forint összegű központi költségvetési támogatással kerüljön
megvalósításra az alábbi költségvetési évek szerinti bontásban:
a) a 2017. évben 250 000 000 forint,
b) a 2018. évben 3 000 000 000 forint,
c) a 2019. évben 7 956 969 097 forint,
d) a 2020. évben 3 977 612 548 forint;”
2. Az 1644/2017. (IX. 11.) Korm. határozat 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A Kormány a Magyarország Kormánya és Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési
megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1240/2016. Korm. határozat (V. 13.) 4. pont a) alpontjának
végrehajtása érdekében]
„5. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy az emberi erőforrások miniszterének bevonásával
a Beruházás megvalósításához 2018. évben szükséges 3 000 000 000 forint a Magyarország 2018. évi központi
költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény (a továbbiakban: Kvtv. 2018.) 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet,
30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 78. Modern Városok Program jogcímcsoport
terhére a Kvtv. 2018. 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet javára történő átcsoportosítás
céljából nyújtson be előterjesztést az Áht. 33. § (2) bekezdése szerinti döntés kezdeményezése érdekében;
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
azonnal”
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3. Az 1644/2017. (IX. 11.) Korm. határozat 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A Kormány a Magyarország Kormánya és Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési
megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1240/2016. Korm. határozat (V. 13.) 4. pont a) alpontjának
végrehajtása érdekében]
„6. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy az emberi erőforrások miniszterének bevonásával
a Beruházás megvalósításához 2019. évben szükséges 7 956 969 097 forint a 2019. évi központi költségvetés
XI. Miniszterelnökség fejezet terhére, a 2019. évi központi költségvetés XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
fejezet javára történő átcsoportosítás céljából nyújtson be előterjesztést az Áht. 33. § (2) bekezdése szerinti döntés
kezdeményezése érdekében;
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
a 2019. évi központi költségvetés végrehajtása során a felmerülés ütemében”
4. Az 1644/2017. (IX. 11.) Korm. határozat 7. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A Kormány a Magyarország Kormánya és Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési
megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1240/2016. Korm. határozat (V. 13.) 4. pont a) alpontjának
végrehajtása érdekében]
„7. felhívja a pénzügyminisztert, hogy – a Miniszterelnökséget vezető miniszter bevonásával – gondoskodjon
a Beruházás megvalósításához a 2020. évben szükséges 3 977 612 548 forint forrás biztosításáról a 2020. évi
központi költségvetés XI. Miniszterelnökség fejezetében;
Felelős:
pénzügyminiszter
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
a 2020. évi központi költségvetés tervezése során”
5. A Kormány visszavonja az 1644/2017. (IX. 11.) Korm. határozat 3. pontját.
6. A Modern Városok Program keretében a Veszprémi Petőfi Színház komplex fejlesztéséről szóló 1203/2017. (IV. 10.)
Korm. határozat [a továbbiakban: 1203/2017. (IV. 10.) Korm. határozat] 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A Kormány a Magyarország Kormánya és Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési
megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1284/2016. (VI. 7.) Korm. határozat 3. pont a) alpontja
megvalósítása céljából]
„2. felhívja a pénzügyminisztert, hogy – a Miniszterelnökséget vezető miniszter és az emberi erőforrások minisztere
bevonásával – gondoskodjon a fejlesztési program megvalósításához 2020. évben szükséges 4 550 000 000 forint
biztosításáról a 2020. évi központi költségvetés XI. Miniszterelnökség fejezetében;
Felelős:
pénzügyminiszter
Miniszterelnökséget vezető miniszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
a 2020. évi központi költségvetés tervezése során”
7. Az 1203/2017. (IV. 10.) Korm. határozat
a)
5. pontjában az „a 2017–2019. költségvetési évek” szövegrész helyébe az „a 2017–2020. költségvetési évek”
szöveg,
b)
5. pont c) alpontjában a „2019. évre” szövegrész helyébe a „2020. évre” szöveg
lép.
8. Az 1203/2017. (IV. 10.) Korm. határozat a következő 6. és 7. ponttal egészül ki:
[A Kormány a Magyarország Kormánya és Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési
megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1284/2016. (VI. 7.) Korm. határozat 3. pont a) alpontja
megvalósítása céljából]
„6. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy a Miniszterelnökséget vezető miniszterhez nyújtsa be
– a Modern Városok Program keretében megvalósuló egyes beruházások forrásigényének átütemezéséről szóló
1352/2018. (VII. 26.) Korm. határozattal megállapított – 2. pont szerinti ütemezésnek megfelelően a támogatói okirat
módosítására irányuló kérelmet;
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
azonnal
7. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy – a szakpolitikai felelős támogatóiokirat-módosítási
kérelmének megfelelően – gondoskodjon a támogatói okiratnak – a Modern Városok Program keretében
megvalósuló egyes beruházások forrásigényének átütemezéséről szóló 1352/2018. (VII. 26.) Korm. határozattal
megállapított – 2. pont szerinti ütemezésnek megfelelő módosításáról.
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9.

10.

11.

12.
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Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
a 6. pont szerinti módosítási kérelem beérkezését követően azonnal”
A Modern Városok Program keretében Szekszárd Megyei Jogú Városban új interaktív könyvtár és levéltár kialakítása
érdekében támogatás biztosításáról szóló 1389/2017. (VI. 27.) Korm. határozat [a továbbiakban: 1389/2017. (VI. 27.)
Korm. határozat] 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A Kormány a Magyarország Kormánya és Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési
megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1159/2016. (IV. 5.) Korm. határozat 5. pontja alapján
egyetért új interaktív könyvtár és levéltár létrehozásával Szekszárd Megyei Jogú Város Illyés Gyula Megyei Könyvtárának,
valamint a Magyar Nemzeti Levéltár Tolna Megyei Levéltárának egy épületben történő elhelyezésével, amelynek
érdekében]
„1. egyetért az új interaktív könyvtár és levéltár kialakítására vonatkozó fejlesztési programmal (a továbbiakban:
fejlesztési program), és támogatja annak megvalósítását;”
Az 1389/2017. (VI. 27.) Korm. határozat 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A Kormány a Magyarország Kormánya és Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési
megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1159/2016. (IV. 5.) Korm. határozat 5. pontja alapján egyetért
új interaktív könyvtár és levéltár létrehozásával Szekszárd Megyei Jogú Város Illyés Gyula Megyei Könyvtárának, valamint
a Magyar Nemzeti Levéltár Tolna Megyei Levéltárának egy épületben történő elhelyezésével, amelynek érdekében]
„4. felhívja a pénzügyminisztert, hogy – a Miniszterelnökséget vezető miniszter és az emberi erőforrások
miniszterének bevonásával – gondoskodjon a fejlesztési program megvalósításához a 2020. évben szükséges
2 106 770 192 forint forrás biztosításáról a 2020. évi központi költségvetés XI. Miniszterelnökség fejezetében;
Felelős:
pénzügyminiszter
Miniszterelnökséget vezető miniszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
a 2020. évi központi költségvetés tervezése során”
Az 1389/2017. (VI. 27.) Korm. határozat 7. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A Kormány a Magyarország Kormánya és Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési
megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1159/2016. (IV. 5.) Korm. határozat 5. pontja alapján egyetért
új interaktív könyvtár és levéltár létrehozásával Szekszárd Megyei Jogú Város Illyés Gyula Megyei Könyvtárának, valamint
a Magyar Nemzeti Levéltár Tolna Megyei Levéltárának egy épületben történő elhelyezésével, amelynek érdekében]
„7. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 36. § (4c) bekezdés a) pontjában biztosított jogkörében
eljárva engedélyezi, hogy – a Modern Városok Program Bizottságnak erre irányuló jóváhagyó döntése esetén –
a Miniszterelnökséget vezető miniszter a fejlesztési program megvalósítása érdekében a 2017–2018., valamint
a 2020. költségvetési évek kiadási előirányzatai terhére legfeljebb 4 104 713 025 forint összeg mértékéig
kötelezettséget vállaljon az alábbi ütemezéssel:
a) a 2017. évre vonatkozó költségvetés terhére a kötelezettségvállalás felső korlátja 263 207 500 forint,
b) a 2018. évre vonatkozó költségvetés terhére a kötelezettségvállalás felső korlátja 1 734 735 333 forint,
c) a 2020. évre vonatkozó költségvetés terhére a kötelezettségvállalás felső korlátja 2 106 770 192 forint;
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
a Modern Városok Program Bizottság döntését követően”
Az 1389/2017. (VI. 27.) Korm. határozat a következő 8. és 9. ponttal egészül ki:
[A Kormány a Magyarország Kormánya és Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési
megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1159/2016. (IV. 5.) Korm. határozat 5. pontja alapján
egyetért új interaktív könyvtár és levéltár létrehozásával Szekszárd Megyei Jogú Város Illyés Gyula Megyei Könyvtárának,
valamint a Magyar Nemzeti Levéltár Tolna Megyei Levéltárának egy épületben történő elhelyezésével, amelynek
érdekében]
„8. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy a Miniszterelnökséget vezető miniszterhez nyújtsa be
– a Modern Városok Program keretében megvalósuló egyes beruházások forrásigényének átütemezéséről szóló
1352/2018. (VII. 26.) Korm. határozattal megállapított – 7. pont szerinti ütemezésnek megfelelően a támogatói okirat
módosítására irányuló kérelmet;
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
azonnal
9. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy – a szakpolitikai felelős támogatóiokirat-módosítási
kérelmének megfelelően – gondoskodjon a támogatói okiratnak – a Modern Városok Program keretében
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megvalósuló egyes beruházások forrásigényének átütemezéséről szóló 1352/2018. (VII. 26.) Korm. határozattal
megállapított – 7. pont szerinti ütemezésnek megfelelő módosításáról.
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
a 8. pont szerinti kérelem beérkezését követően azonnal”
13. A Modern Városok Program keretében a szegedi sportfejlesztések megvalósítása érdekében támogatás
biztosításáról szóló 2014/2017. (XII. 22.) Korm. határozat [a továbbiakban: 2014/2017. (XII. 22.) Korm. határozat]
1. pont b) alpont bc) pontja helyébe a következő rendelkezés lép, és a b) alpont a következő bd) ponttal egészül ki:
[Magyarország Kormánya és Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás
végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1151/2017. (III. 20.) Korm. határozat (a továbbiakban: Korm. határozat)
6. pontjának végrehajtása érdekében a Kormány
a szegedi sportfejlesztések (a továbbiakban együttesen: Beruházások) megvalósítása körében egyetért
azzal, hogy Szegeden, a Szeged II. kerület, belterület 10005/4 hrsz.-ú ingatlanon, az ingatlan állami tulajdonba
vételével, állami beruházásként új, 8000 férőhelyes, nemzetközi kézilabda mérkőzések megrendezésére is alkalmas
multifunkcionális csarnok (a továbbiakban: Kézilabdacsarnok) kerüljön megvalósításra, melynek céljára mindösszesen
16 200 000 000 forint összegű központi költségvetési támogatás kerüljön biztosításra a Nemzeti Sportközpontok
(a továbbiakban: NSK) részére az alábbi költségvetési évek szerinti bontásban:]
„bc) a 2019. évben 9 800 000 000 forint,
bd) a 2020. évben 1 400 000 000 forint”
14. A 2014/2017. (XII. 22.) Korm. határozat 10. pontjában a „11 200 000 000 forint” szövegrész helyébe
„9 800 000 000 forint” szöveg, a „nemzetgazdasági minisztert” szövegrész helyébe a „pénzügyminisztert” szöveg,
valamint a „nemzetgazdasági miniszter” szövegrész helyébe a „pénzügyminiszter” szöveg lép.
15. A 2014/2017. (XII. 22.) Korm. határozat a következő 10/a. ponttal egészül ki:
[Magyarország Kormánya és Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás
végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1151/2017. (III. 20.) Korm. határozat (a továbbiakban: Korm. határozat)
6. pontjának végrehajtása érdekében a Kormány]
„10/a. felhívja a pénzügyminisztert, hogy – a Miniszterelnökséget vezető miniszter bevonásával – gondoskodjon
a Kézilabdacsarnok megvalósításához a 2020. évben szükséges 1 400 000 000 forint forrás biztosításáról a 2020. évi
központi költségvetés XI. Miniszterelnökség fejezetében;
Felelős:
pénzügyminiszter
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
a 2020. évi központi költségvetés tervezése során”
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1353/2018. (VII. 26.) Korm. határozata
a 2021. évi UEFA U21 labdarúgó Európa-bajnokság magyar–szlovén társrendezése érdekében benyújtandó
pályázathoz szükséges kormányzati intézkedésekről
A Kormány
1. egyetért a Magyar Labdarúgó Szövetség 2021. évi UEFA U21 labdarúgó Európa-bajnokság (a továbbiakban:
Európa-bajnokság) megrendezésére vonatkozó – a Szlovén Labdarúgó Szövetséggel közös – pályázatának
benyújtásával;
2. felhatalmazza a miniszterelnököt, hogy az Európa-bajnokság megrendezésével összefüggésben, az Európai
Labdarúgó Szövetség által a pályázat feltételeként kötelezően előírt garanciavállaló nyilatkozatot a Magyar Állam
nevében, angol és magyar nyelven aláírja.
Felelős:
miniszterelnök
Határidő:
azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 1354/2018. (VII. 26.) Korm. határozata
a 2020 World Sailing Annual Conference megrendezése érdekében pályázat benyújtásához szükséges
kormányzati intézkedésekről
1. A Kormány egyetért azzal, hogy a 2020. évben Budapest legyen a házigazdája a World Sailing Annual
Conference-nek (a továbbiakban: Annual Conference), és támogatja, hogy a Magyar Vitorlás Szövetség az Annual
Conference megrendezésére vonatkozó pályázatot benyújtsa.
2. A Kormány a pályázattal összefüggésben és az Annual Conference sikeres megrendezése érdekében felhívja
a)
a kiemelt budapesti fejlesztésekért és nemzetközi sportpályázatokért felelős kormánybiztost
(a továbbiakban: kormánybiztos), hogy – a Magyar Vitorlás Szövetséggel együttműködve – koordinálja
az Annual Conference megrendezésére irányuló pályázással kapcsolatos kormányzati feladatokat;
Felelős:
a kiemelt budapesti fejlesztésekért és nemzetközi sportpályázatokért felelős kormánybiztos
Határidő:
folyamatos
b)
a kormánybiztost, hogy – az emberi erőforrások miniszterével együttműködve – az Annual Conference
megrendezésére irányuló pályázat elnyerése esetén a rendezéshez szükséges források bemutatása
érdekében – a miniszterelnök kabinetfőnöke és a Miniszterelnökséget vezető miniszter bevonásával –
készítsen előterjesztést a Kormány részére azzal, hogy a költségvetési támogatás összege nem haladhatja
meg a 150 000 000 forintot;
Felelős:
a kiemelt budapesti fejlesztésekért és nemzetközi sportpályázatokért felelős kormánybiztos
emberi erőforrások minisztere
miniszterelnök kabinetfőnöke
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
a rendezés elnyerését követően azonnal
c)
a miniszterelnök kabinetfőnökét, hogy a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. útján gondoskodjon az Annual
Conference megrendezése érdekében szükséges pályázathoz kapcsolódó turisztikai szempontok
érvényesítéséről.
Felelős:
miniszterelnök kabinetfőnöke
Határidő:
azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1355/2018. (VII. 26.) Korm. határozata
az osztrák lovas szolgálat felállításához lovak adományozásáról
A Kormány, figyelemmel az Osztrák Köztársaság azon szándékára, hogy osztrák lovas szolgálatot kíván felállítani az Európában
tapasztalható biztonságpolitikai helyzetre tekintettel, amelyet Magyarország nagyra értékel és támogatni kíván,
1. dönt az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (2) bekezdés a) pontja és (3) bekezdése, valamint
a 2012. évi XCII. törvénnyel kihirdetett Délkelet-európai Rendőri Együttműködési Egyezmény alapján az állam
tulajdonában álló, az 1. melléklet szerinti 2 nóniusz fajtájú ló ingyenes tulajdonba adásáról az Osztrák Köztársaság
részére;
2. felhívja a belügyminisztert, hogy a Rendőrség közreműködésével az átadás-átvétel megvalósításának céljából vegye
fel a kapcsolatot a kijelölt átvevővel, és gondoskodjon az átadás-átvétel megvalósításáról.
Felelős:
belügyminiszter
Határidő:
azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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1. melléklet az 1355/2018. (VII. 26.) Korm. határozathoz
Az adományozás keretében az alábbi adatokkal rendelkező lovak átadására kerül sor:
Ló neve

Mezőhegyes Nonius-22
ZADAR

Mezőhegyes Nonius-8
ZALÁN

Neme

herélt

herélt

Anyja neve

272 Nonius XL-68 Dorka

297 Akitos Nonius-17 Ilka

Apja neve

055 Nonius XVII-1 Nílus

5270 Nonius 31-70

Születési ideje

2013. 06. 08.

2013. 04. 18.

Színe

fekete

nyári fekete

Mikrochip száma

348094100098743

348094100078041

Lóútlevél száma

HUN M NO130220000

HUN M NO130080000

Vizsga típusa

Járőr ló I.
(külterületi szolgálatra alkalmas)

Járőr ló I.
(külterületi szolgálatra alkalmas)

Értéke

könyv szerinti érték

könyv szerinti érték

A Kormány 1356/2018. (VII. 26.) Korm. határozata
egyes állami tulajdonú ingóságoknak az Afgán Nemzeti Rendőrség (ANP) részére történő térítésmentes
átadásáról
A Kormány
1. figyelemmel a nemzetközi terrorizmus elleni harc feltételeinek megteremtését elősegítő széleskörű nemzetközi
együttműködésre, az Amerikai Egyesült Államok Védelmi Minisztériumának kérelmére, illetve a Magyar Honvédség
rendelkezésre álló és átadható készleteire
a)
az ENSZ Alapokmánnyal és az Észak-atlanti Szerződés Szervezetének 2016. évi varsói és 2018. évi brüsszeli
állam- és kormányfői találkozóján közzétett nyilatkozatban tett vállalással összhangban, a nemzetközi
terrorizmus elleni küzdelem elősegítése érdekében, továbbá az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény
36. § (2) bekezdésének a) pontja és az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.)
Korm. rendelet 50. § (1a)–(1b) bekezdése alapján a Magyar Állam tulajdonában és a Honvédelmi
Minisztérium vagyonkezelésében lévő, 1. melléklet szerinti vagyonelemek térítésmentes átadásáról dönt
az Afgán Nemzeti Rendőrség (ANP) részére történő magyar hozzájárulásként;
b)
felhívja a honvédelmi minisztert, hogy az átadás-átvétel megvalósítása céljából vegye fel a kapcsolatot
a kijelölt átvevővel és gondoskodjon az átadás-átvétel végrehajtásáról;
Felelős:
honvédelmi miniszter
Határidő:
azonnal
2. visszavonja az egyes állami tulajdonú ingóságok Iraki Köztársaság Kurd Regionális Kormányának történő
térítésmentes átadásáról szóló 1232/2016. (V. 12.) Korm. határozatot.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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1. melléklet az 1356/2018. (VII. 26.) Korm. határozathoz
Jegyzék
az Afgán Nemzeti Rendőrség (ANP) részére térítésmentes átadásra kerülő állami vagyonról
1. 65 db 12,7 mm-es DSK géppuska (hozzá tartozó TASZT és kiegészítő készlettel);
2. 54 880 db 12,7 mm B-32 páncéltörő-gyújtó lövedékű töltény;
3. 54 880 db 12,7 mm BZT páncéltörő-gyújtó-fényjelzős lövedékű töltény.

A Kormány 1357/2018. (VII. 26.) Korm. határozata
állami tulajdonban álló ingatlan Bicske Város Önkormányzata részére ingyenesen történő tulajdonba
adásáról
A Kormány
1. az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (2) bekezdés c) pontjában, valamint 36. § (3) bekezdésében
biztosított jogkörében eljárva úgy dönt, hogy a Magyar Állam tulajdonában álló Bicske, külterület 0171/3 helyrajzi
számú, kivett telephely megnevezésű ingatlan (a továbbiakban: Ingatlan) tulajdonjoga a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 15. pontja szerinti közfeladat ellátásának
elősegítése érdekében, helyi sport és kulturális feladatok ellátásának elősegítése céljából, ingyenesen Bicske Város
Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) tulajdonába kerüljön;
2. felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő
Zártkörűen működő Részvénytársaság (a továbbiakban: MNV Zrt.) útján tegye meg a szükséges intézkedéseket
annak érdekében, hogy a tulajdonosváltozás ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére alkalmas szerződés
megkötésre kerüljön;
Felelős:
a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
Határidő:
e határozat közzétételét követő 6 hónapon belül
3. felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket
annak érdekében, hogy a 2. pont szerinti szerződés (a továbbiakban: Szerződés) – a tulajdonátruházási szerződésre
vonatkozó általános jogszabályi követelményeken túlmenően – tartalmazza azt is, hogy
a)
az Önkormányzat – szükség esetén – saját költségvetése terhére vállalja az Ingatlan környezeti állapotának
felmérését, kármentesítését, illetve ha az Ingatlanon tervezett tevékenység engedélyköteles, akkor
a szükséges engedélyek megszerzését, az Ingatlan ingyenes tulajdonba adásával összefüggésben
esetlegesen felmerülő általános forgalmi adó megtérítését,
b)
az Önkormányzat az Ingatlan tulajdonjogát – a 34079/1991/1989.01.27. számon bejegyzett építési korlátozás
kivételével – per-, teher- és igénymentesen szerzi meg,
c)
az Önkormányzat vállalja, hogy az Ingatlan vonatkozásában az állammal szemben semmilyen követelést nem
támaszt,
d)
a bérbeadással vagy más jogcímen hasznosított Ingatlan esetében az Önkormányzat vállalja a fennálló
jogviszonyokból eredő kötelezettségeket és a tulajdonossal szemben támasztott esetleges jövőbeni
követelésekért való helytállást,
e)
az Önkormányzat a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 13. §
(4) bekezdés b) pontjában meghatározott, az átruházott vagyon hasznosításáról szóló beszámolási
kötelezettségének – a Szerződés hatálybalépését követő évtől kezdődően – minden év december 31. napjáig
írásban eleget tesz,
f)
ha az Önkormányzat az e) alpontban foglalt kötelezettségének nem tesz eleget, az Ingatlan szerződésben
rögzített bruttó forgalmi értékének 5 százalékát mint késedelmi kötbért köteles az MNV Zrt. erre vonatkozó
felhívásának kézhezvételétől számított 30 napon belül megfizetni,
g)
az Ingatlant az Nvtv. 13. § (4) bekezdés a) pontja szerint az Önkormányzat az 1. pontban és a Szerződésben
az Ingatlanra megjelölt hasznosítási célnak megfelelően köteles hasznosítani, ha az Önkormányzat ezen
kötelezettségeinek részben vagy egészben nem tesz eleget, az MNV Zrt. az Nvtv. 13. § (7) és (8) bekezdésének
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megfelelően jár el azzal, hogy az Önkormányzat a nemteljesítési kötbért köteles a felszólítás kézhezvételétől
számított 60 napon belül az MNV Zrt.-nek megfizetni;
4. felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket
annak érdekében, hogy a Szerződés megkötésére kizárólag abban az esetben kerüljön sor, ha az Önkormányzat
a Szerződés általa történő aláírásának időpontjában az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 260. §-a
szerinti köztartozásmentes adózói adatbázisban nyilvántartott köztartozásmentes adózónak minősül, és
a tulajdonosi joggyakorlóval szemben lejárt tartozással nem rendelkezik. A köztartozásmentes adózói minőségét
az Önkormányzat az állami adó- és vámhatóság által 30 napnál nem régebben kiállított közokirattal igazolja.
Felelős:
a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
Határidő:
e határozat közzétételét követő hat hónapon belül
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1358/2018. (VII. 26.) Korm. határozata
a KIRÁLY Sportlétesítmény fejlesztése tárgyú beruházás megvalósításához szükséges pénzügyi fedezet
biztosításáról és további feladatokról
A KIRÁLY Sportlétesítmény fejlesztése tárgyú beruházás (a továbbiakban: Beruházás) megvalósítása érdekében a Kormány
1. felhívja a pénzügyminisztert, hogy az emberi erőforrások miniszterének bevonásával gondoskodjon a Beruházás
I. ütemének megvalósításához 2018. évben szükséges legfeljebb 150 000 000 forint többletforrás ütemezett
rendelkezésre állásáról a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény
(a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelési előirányzatok
cím, 24. Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése alcím, 40. Egyedi sportlétesítmény-fejlesztések támogatása
jogcímcsoport javára;
Felelős:
pénzügyminiszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2018. szeptember 1.
2. egyetért a Beruházás II. ütemének előkészítésével;
3. a 2. pont szerinti beruházás előkészítésének kormányzati felelőseként az emberi erőforrások miniszterét jelöli ki;
4. a 2. pont szerinti beruházás előkészítése érdekében, a Beruházás Előkészítési Alap felhasználásával kapcsolatos
döntési hatáskörökről szóló 222/2017. (VIII. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (2) bekezdés k),
m), n) és o) pontja szerinti fázisokra legfeljebb – a kifizetésekhez kapcsolódó pénzügyi tranzakciós illetékkel és
kincstári díjakkal együtt – 50 000 000 forint forrást biztosít a 2018. évben a Kvtv. 1. melléklet XXII. Miniszterelnöki
Kormányiroda fejezet, 19. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 10. Beruházás Előkészítési
Alap jogcímcsoport terhére azzal, hogy az előkészítési fázisokat legkésőbb 2018. december 31. napjáig kell
megvalósítani;
5. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva,
a 2. pont szerinti beruházás előkészítési feladatainak finanszírozása érdekében összesen 50 000 000 forint
egyszeri átcsoportosítását rendeli el a Kvtv. 1. melléklet XXII. Miniszterelnöki Kormányiroda fejezet, 19. Fejezeti
kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 10. Beruházás Előkészítési Alap jogcímcsoport terhére,
a Kvtv. 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelési előirányzatok cím,
24. Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése alcím, 40. Egyedi sportlétesítmény-fejlesztések támogatása
jogcímcsoport javára az 1. melléklet szerint, a fel nem használt rész tekintetében a Beruházás Előkészítési Alapba
történő visszafizetési kötelezettséggel;
Az átcsoportosítás tekintetében
Felelős:
pénzügyminiszter
Miniszterelnöki Kormányiroda közigazgatási államtitkára
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
azonnal
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Az elszámolási és visszafizetési kötelezettség tekintetében
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
a 8. pont a) alpontja szerinti jelentés tudomásulvételét követő 15 napon belül
6. egyetért azzal, hogy a 4. pont szerinti előkészítési fázisokat a Király Szabadidősport Egyesület (nyilvántartási szám:
18-02-0199993, adószám: 18896596-1-18) valósítsa meg;
7. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy az 1. pontban és a 4–5. pontban megjelölt forrásnak a Beruházás
I. ütemének megvalósítása és II. ütemének előkészítése érdekében történő felhasználásáról a fejlesztési területet
képező ingatlanok egységes és rendezett tulajdoni viszonyainak ellenőrzését követően kössön támogatási
szerződést a Király Szabadidősport Egyesülettel, amelynek keretében 150 000 000 forint a folyamatban lévő
beruházások befejezésére, 50 000 000 forint pedig a további fejlesztési ütemek előkészítésére, engedélyes tervek
elkészítésére kerüljön biztosításra;
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2018. szeptember 15.
8. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy a Király Szabadidősport Egyesület bevonásával
a)
készítsen jelentést a Rendelet 7. § (1) bekezdése szerinti beszámolási kötelezettség teljesítése érdekében
a 4. pontban meghatározott előkészítési fázisok végrehajtásának állapotáról, valamint a felhasznált forrás
összegéről;
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
a 4. pont szerinti határidőt követő 30 napon belül
b)
a 4. pont szerinti előkészítési feladatok végrehajtását és az engedélyes tervek rendelkezésre bocsátását
követően készítsen előterjesztést a Kormány részére a 2. pont szerinti beruházás megvalósítása kérdésében
a kivitelezéshez és az üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok, költségek, forrásigény, ütemezés és felelősök
bemutatásával.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2019. március 1.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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1. melléklet az 1358/2018. (VII. 26.) Korm. határozathoz
XXII. Miniszterelnöki Kormányiroda
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

Államháztartási
egyedi
azonosító

Fejezet Cím Alcím
szám szám szám

XXII.

19

368573
XX.

20

358506

Jog- Jog- Kiemelt Fejezet
cím
cím
előir.
név
csop. szám szám
szám

1

10

24

40

Az előirányzatmódosítás érvényessége:
Államháztartási
egyedi
azonosító

K8

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Miniszterelnöki Kormányiroda
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Célelőirányzatok
Beruházás Előkészítési Alap
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése
Egyedi sportlétesítmény-fejlesztések támogatása

K8
a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű

forintban
A módosítás jogcíme

KIADÁSOK
Kiemelt előirányzat
neve

Módosítás
(+/-)

Egyéb felhalmozási célú kiadások

-50 000 000

Egyéb felhalmozási célú kiadások

50 000 000

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő
jogszabály/ határozat
száma

forintban
Fejezet Cím Alcím
szám szám szám

Jog- Jog- Kiemelt Fejezet
cím
cím
előir.
név
csop. szám szám
szám

Az előirányzatmódosítás érvényessége:
Államháztartási
egyedi
azonosító

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2018.

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

BEVÉTEL

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

Kiemelt előirányzat
neve

A módosítást elrendelő
jogszabály/ határozat
száma

a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű
forintban

Fejezet Cím Alcím
szám szám szám

XXII.

Jog- Jog- Kiemelt Fejezet
cím
cím
előir.
név
csop. szám szám
szám

Cím
név

Miniszterelnöki Kormányiroda
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Célelőirányzatok
368573
10
Beruházás Előkészítési Alap
XX.
Emberi Erőforrások Minisztériuma
20
Fejezeti kezelésű előirányzatok
24
Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése
358506
40
Egyedi sportlétesítmény-fejlesztések támogatása
Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű
19

TÁMOGATÁS
Kiemelt előirányzat
neve

1

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Az adatlap 5 példányban töltendő ki
A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)
Fejezetet irányító szerv
1 példány
időarányos
Állami Számvevőszék
1 példány
teljesítményarányos
Magyar Államkincstár
1 példány
egyéb: azonnal
Pénzügyminisztérium
2 példány
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

A módosítást elrendelő
jogszabály/ határozat
száma

-50 000 000

50 000 000
Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra
Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra
Összesen
50 000 000

I. n.év

II. n.év

III. n.év

IV. n.év

50 000 000
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A Kormány 1359/2018. (VII. 26.) Korm. határozata
a Tomori Pál Főiskola, valamint az Újhartyáni Német Nemzetiségi Önkormányzat részére történő
költségvetési támogatás igénybevételéhez szükséges forrás biztosításáról
A Kormány
1. egyetért azzal, hogy a Tomori Pál Főiskola, valamint az Újhartyáni Német Nemzetiségi Önkormányzat központi
költségvetési támogatásban részesüljön az általa fenntartott köznevelési intézmények feladatainak ellátására;
2. felhívja a pénzügyminisztert, hogy az emberi erőforrások minisztere bevonásával gondoskodjon összesen
360 825 000 forint összegű többletforrás rendelkezésre állásáról a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről
szóló 2017. évi C. törvény 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű
előirányzatok cím, 4. Köznevelési feladatok támogatása alcím, 13. Nem önkormányzati fenntartású köznevelési
intézmények központi előirányzata jogcímcsoport javára.
Felelős:
pénzügyminiszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1360/2018. (VII. 26.) Korm. határozata
a kiemelt budapesti fejlesztésekért és nemzetközi sportpályázatokért felelős kormánybiztos kinevezéséről
és feladatairól szóló 1250/2018. (V. 25.) Korm. határozat módosításáról
1. A kiemelt budapesti fejlesztésekért és nemzetközi sportpályázatokért felelős kormánybiztos kinevezéséről és
feladatairól szóló 1250/2018. (V. 25.) Korm. határozat [a továbbiakban: 1250/2018. (V. 25.) Korm. határozat] 9. pontja
helyébe a következő rendelkezés lép:
„9. A kormánybiztos tevékenységét a miniszterelnök – a 9a. pontban meghatározott kivétellel –
a Miniszterelnökséget vezető miniszter útján irányítja.”
2. Az 1250/2018. (V. 25.) Korm. határozat a következő 9a. ponttal egészül ki:
„9a. A kormánybiztos 1. melléklet 16. pontja szerinti beruházással kapcsolatos tevékenységét a miniszterelnök
a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter útján irányítja.”
3. Az 1250/2018. (V. 25.) Korm. határozat 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
4. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet az 1360/2018. (VII. 26.) Korm. határozathoz
1. Az 1250/2018. (V. 25.) Korm. határozat 1. melléklet 14. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A kormánybiztos feladatkörébe utalt beruházások)
„14. új budapesti multifunkcionális sport- és rendezvénycsarnok megvalósítása,”
2. Az 1250/2018. (V. 25.) Korm. határozat 1. melléklete a következő 15–17. ponttal egészül ki:
(A kormánybiztos feladatkörébe utalt beruházások)
„15. az ATP World Tour tenisztorna megrendezéséhez szükséges ideiglenes infrastrukturális háttér és végleges
teniszközpont megvalósítása,
16. a HUNGEXPO Budapesti Vásárközpont fejlesztése,
17. további, külön kormányhatározatban meghatározott beruházások, illetve feladatok.”
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A Kormány 1361/2018. (VII. 26.) Korm. határozata
a Délkelet-európai Rendőri Együttműködési Egyezmény Felei között létrejött, a DNS-adatok,
a daktiloszkópiai adatok és a gépjármű-nyilvántartási adatok automatizált cseréjéről szóló Egyezmény,
valamint a Délkelet-európai Rendőri Együttműködési Egyezmény Felei között létrejött, a DNS-adatok,
a daktiloszkópiai adatok és a gépjármű-nyilvántartási adatok automatizált cseréjéről szóló Egyezmény
Végrehajtási Megállapodása szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
A Kormány
1. egyetért a Délkelet-európai Rendőri Együttműködési Egyezmény Felei között létrejött, a DNS-adatok,
a daktiloszkópiai adatok és a gépjármű-nyilvántartási adatok automatizált cseréjéről szóló Egyezmény
(a továbbiakban: Egyezmény), valamint a Délkelet-európai Rendőri Együttműködési Egyezmény Felei között
létrejött, a DNS-adatok, a daktiloszkópiai adatok és a gépjármű-nyilvántartási adatok automatizált cseréjéről szóló
Egyezmény Végrehajtási Megállapodása (a továbbiakban: Végrehajtási Megállapodás) bemutatott szövegével;
2. felhatalmazza a belügyminisztert vagy az általa kijelölt személyt az Egyezmény, illetve a Végrehajtási Megállapodás
bemutatott szövegének – a megerősítés fenntartásával történő – végleges megállapítására;
3. felhívja a külgazdasági és külügyminisztert, hogy az Egyezmény, illetve a Végrehajtási Megállapodás szövegének
végleges megállapításához szükséges meghatalmazási okiratot adja ki;
4. elfogadja az Egyezmény, illetve a Végrehajtási Megállapodás kihirdetéséről szóló törvénytervezetet, és elrendeli
az Egyezmény, illetve a Végrehajtási Megállapodás szövegének végleges megállapítását követően azok
Országgyűléshez történő benyújtását. A törvényjavaslat előadójának a Kormány a belügyminisztert jelöli ki.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1362/2018. (VII. 26.) Korm. határozata
a Magyarország Kormánya és az Angolai Köztársaság Kormánya között a diplomata és szolgálati útlevéllel
rendelkező állampolgáraik kölcsönös vízummentességéről szóló Megállapodás szövegének végleges
megállapítására adott felhatalmazásról
A Kormány
1. egyetért a Magyarország Kormánya és az Angolai Köztársaság Kormánya között a diplomata és szolgálati útlevéllel
rendelkező állampolgáraik kölcsönös vízummentességéről szóló Megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás)
bemutatott szövegével;
2. felhatalmazza a külgazdasági és külügyminisztert vagy az általa kijelölt személyt a Megállapodás bemutatott
szövegének – a megerősítés fenntartásával történő – végleges megállapítására;
3. felhívja a külgazdasági és külügyminisztert, hogy a Megállapodás szövege végleges megállapításához szükséges
meghatalmazási okiratot adja ki;
4. elfogadja a Megállapodás kihirdetéséről szóló törvénytervezetet, és elrendeli a Megállapodás szövegének végleges
megállapítását követően annak az Országgyűléshez történő benyújtását. A törvényjavaslat előadójának a Kormány
a külgazdasági és külügyminisztert jelöli ki.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 1363/2018. (VII. 26.) Korm. határozata
a Magyarország Kormánya és a Bahreini Királyság Kormánya között a diplomata-, szolgálati és különleges
útlevéllel rendelkező állampolgáraik vízummentességéről szóló Megállapodás szövegének végleges
megállapítására adott felhatalmazásról
A Kormány
1. egyetért a Magyarország Kormánya és a Bahreini Királyság Kormánya között a diplomata-, szolgálati és különleges
útlevéllel rendelkező állampolgáraik vízummentességéről szóló Megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás)
bemutatott szövegével;
2. felhatalmazza a külgazdasági és külügyminisztert vagy az általa kijelölt személyt a Megállapodás bemutatott
szövegének – a megerősítés fenntartásával történő – végleges megállapítására;
3. felhívja a külgazdasági és külügyminisztert, hogy a Megállapodás szövege végleges megállapításához szükséges
meghatalmazási okiratot adja ki;
4. elfogadja a Megállapodás kihirdetéséről szóló törvénytervezetet, és elrendeli a Megállapodás szövegének végleges
megállapítását követően annak az Országgyűléshez történő benyújtását. A törvényjavaslat előadójának a Kormány
a külgazdasági és külügyminisztert jelöli ki.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A miniszterelnök 102/2018. (VII. 26.) ME határozata
helyettes államtitkár felmentéséről
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 221. § (2) bekezdés c) pontja alapján
– a Miniszterelnökséget vezető miniszter javaslatára –
dr. Szilágyi Péter Ferencet, a Miniszterelnökség helyettes államtitkárát e tisztségéből
– 2018. július 20-ai hatállyal –
felmentem.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A miniszterelnök 103/2018. (VII. 26.) ME határozata
helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról és helyettes államtitkár kinevezéséről
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 223. § (3) bekezdésében foglalt jogkörömben eljárva
– a Miniszterelnökséget vezető miniszter előterjesztésére – megállapítom, hogy
dr. Császár Dániel Gergelynek, a Miniszterelnökség helyettes államtitkárának e megbízatása a közszolgálati
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 222. § (1) bekezdése alapján történt
lemondására tekintettel
– 2018. augusztus 1-jei hatállyal – megszűnik,
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egyidejűleg a Kttv. 220. § (2) bekezdése alapján – a Miniszterelnökséget vezető miniszter javaslatára –
dr. Schneller Márton Domonkost a Miniszterelnökség helyettes államtitkárává
– 2018. augusztus 2-ai hatállyal – kinevezem.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A miniszterelnök 104/2018. (VII. 26.) ME határozata
állami felsőoktatási intézmény kancellárjának megbízásáról
A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 37. § (4a) bekezdésében foglalt jogkörömben eljárva
– az emberi erőforrások minisztere előterjesztésére –
a Soproni Egyetemen Skala Jánost
– a 2018. augusztus 1-jétől 2021. július 31-éig terjedő időtartamra –
a kancellári teendők ellátásával megbízom.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A miniszterelnök 105/2018. (VII. 26.) ME határozata
a nemzeti joghatóságon kívül eső területek tengeri biológiai sokféleségének megőrzéséről és fenntartható
hasznosításáról szóló, az ENSZ Tengerjogi Egyezménye keretében létrejövő, jogilag kötelező erejű
nemzetközi szerződés kidolgozásával megbízott kormányközi konferencia ülésein való magyar részvételről
A nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 5. § (1) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva,
a külpolitikáért felelős miniszter előterjesztése alapján
1. egyetértek azzal, hogy a nemzeti joghatóságon kívül eső területek tengeri biológiai sokféleségének megőrzéséről
és fenntartható hasznosításáról szóló, az ENSZ Tengerjogi Egyezménye keretében létrejövő, jogilag kötelező erejű
nemzetközi szerződés kidolgozásával megbízott kormányközi konferencia ülésein Magyarország Kormányát
képviselő küldöttség vegyen részt;
2. felhatalmazom a külpolitikáért felelős minisztert, hogy a küldöttség tagjait jelölje ki;
3. felhívom a külpolitikáért felelős minisztert, hogy a küldöttség részére a részvételhez szükséges meghatalmazási
okiratot az adott ülés előtt adja ki.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

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.

