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Nemzeti Közlekedési Hatóság K<izúti Gépjámű-közlekedési Hivatal (a továbbiakban:
Hivatal) Béres Zoltán (lakcím: 6000 Kecskemét, VöröSmarty v 5-7.IIl7.; születési hely, idő:
Kecskemét, 1980. 11. 17.; anyja neve: Kurucz olga Piroska) (a továbbiakban: Biztonsági
Tanácsadó) veszélyes áru Szállítási biztonsági tanácsadó névjegyzékben tartására irányuló
kérelme ügyében, annak é1demi vizsgálatát követően a veszélyes aru szállítási biztonsági
tanácsadó képzésének,vizsgáztatásának szabályairól és díjairól szóló 812002. (I. 30.) KöViM
rendelet (a továbbiakban: KöViM r.) 6. $ (6) bekezdése szerinti
veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadók névjegyzékében
(a továbbiakban: Névjegyzék) tartásának időtartamát

meghosszobbítja
az alábbi feltételekke1 :
1. A Biztonsági Tanácsadó ezen HaÍÍrozat'alapj an jogosu1t a veszélyes aru szállítási
biztonsági tanácsadó bizonyítványában szereplő [1 osztály (robbanó anyagok és
tágyak) 2 osztály (gázok) 7 osztály (radioaktív anyagok) 3.4.|' 4.2,5.1' 5.2. 6.1,6'2'
8 és 9 osztály' 3 osztály LIN1202, 1203' 1'223 és 1863 azonositó számu anyagok]
veszélyes árucsoportokat közúton, vasúton szállító, fuvarozó illetve az ehhez
kapcsolódó tevékenységet végző vállalkozásoknál a veszélyes áru szállítási
biztonsági tanácsadó kinevezéséről és képesítésérőlszóIő 212002. (I. 11.) Korm.
rendelet (a továbbiakban: Korm. r.) előírásai szerint veszélyes áru SZállítáSi
bizonsági tanácsadó feladatot és munkakört ellátni.

2.

Tevékenységétajelen Határozat alapj rin 2018. november 07-ig végezheti.

3. A

Biztonsági Tanácsadó tevékenységéta Magyarország területén a tevékenység

végzésérevonatkozó jogszabályok, előírások alapján jogosult végezni.

Képzésiés Vizsgááatási Főosáály

1082 Budapest, Vajdahunyad utca 45. Telefon: +36(1)814-1818 Fax: +36(1)814-1815
Levélcím: 1389 Bp. 62'?Í' 1a2' lnternet: WWW'nkh'hU.
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A Biztonsági Tanácsadó Névjegyzékben szerep1ő
Név:
Születési név:
Születési hely' idő:
Anyja neve:
Lakcím:

adatai az alábbiakra módosulnak:

Béres Zoltán
Béres Zoltán
Kecskekmét, 1980. 11. 17.
Kurucz Olga Piroska

6000 Kecskemét' Vörösmarty
r/1

Er1esítésicím:

.

6000 Kecskemét, Vörösmarty

u.

5-7.

u.

5-7.

II/7.

Telefonszáma:
E-mai1 címe:

+36 20 483 80 06

zoltan@beressped.hu

Veszélyes áru szállítási biztonsági tanécsadó
bizonyítvány száma:
Veszólyes áru szállítási biaonsági tanácsadó
bizonyítvány kelte:
Veszélyes áru Szállítási biztonsági tanácsadó
bizonyítvány érvényessége:
Tevékenységi .je gyzék száma:

Névjegyzékbentartást igazoló okmány száma:
Nóvjegyzékbe vétel azonositó száma:
Névj egyzékben tartás ideie:

1453
2013. 02. 22.

2018. 1 r. 07.
K-12739L1N/1071/18.
v-127391rN/1071/18.
KF.N It 66/ N t 07 t I I /2013.
10044
2018. I 1. 07.

A Korm. r. 3.

$ (6) bekezdés előírásai szerint a Névjegyzékben lévő Biztonsági Tanácsadók
nevét. bizonyitványuk érvényességiadatait a Közlekedési Értesítóben a Hilalat kozzé teszi.

Jelen Határozatban rögzített, a Névjegyzékben szereplő személyes adatainak Változásalól a
Biztonsági Tanácsadó a Hivatalt a változástól számított 15 napon belül köteles értesíteni'

A veszélyes áruk közúti, vasúti és belvízi szállítását végző vállalkozás
vagy megbízott tanácsadó tevékenységérea Korm] r. és a

A Korm. r. 5.

KöViM

és az általa alkalmazott

r. előírásai vonatkoznak.

$ (6) bgkezdés előírás4i szerint a Biztonsági Tanácsadó bizonyítványa öt évig

érvényes.A bizonyítvány érwényességeöt évvel meghosszabbítható, ha a tulajdonosa az
érvényességlejárta előtt ismeretfelújító képzésen vesz részt és sikeres vizsgát tesz.
Amennyiben a Biztonsági Tanácsadó a Névjegyzékben kívriLrr maradni, akkor a
Névjegyzékben tar1ás idejének lejárta elótt a Hivatal IéSZére köteles bemutatni az uj, vagy
meghosszabbított érvényességúveszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó bizonyítványát.
Amennyiben ezt elmulasztja, a Hivatal törli a Névjegyzékből.

A kérelemre indult eljárásért a KtiViM r. 1. számú melléklete alapj rín a veszélyes áru szállítási
biztonsági tanácsadó névjegyzékbevétel esetén alágazatonként 6688,-Ft, az érvényességöt

évre szóló meghosszabbítása esetén 2299
ígazgatási szolgáltatási díjat köteles ftzetni. Az
'-Ft
eljárás során az igazgatási szolgáltatási díjon kívül további eljárási költség nem meriilt flel.

A HaÍározat ellen a Biztonsági Tanácsadó

a kézbesítéstőlSzÍimított15 napon belül a Nemzeti
Közlekedési Hatóság Központj ríüoz címzett, de a Hivatalnál benyújtandó lellebbezéssel élhet.
A fellebbezés díja azonos az eljárások I. fokú díj ával amelyet a. fellebbezés benyújtásával
egyidejűleg a Nemzeti Közlekedési Hatóság Magyar Allamkincstárnál vezetett
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l0032000-00289926-00000000 számú előirányzat-felhasználási

keretsziámláj

átutalással kell megfizetni.

ára

történő

Indokolás
A Biztonsági

Tanácsadó

a HivataIhoz KE,VI'06'A/l07l/0'20lj.

iktatószámon
biztonsági
tanácsadók
névjegyzékében
2013. februétr 22. napján kelt veszélyes áru SZállítáSi
tarlása iránti kérelmet nyújtott be' amelyet a Hivatal 2013. március 26' napján vett kézhez. A
Biztonsági Tanácsadó kérelméhez csatolta a veszélyes áru szállítási biáonsági tanácsadók
névjegyzékbevételéheze|őirt 2299,- Ft_os igazgatási szolgáltatási díjának befizetését igazoló
számviteli bizonylatot, valamint a 2018. november 07-ig érvényes1453 sz. veszélyes áru
szállítási biztonsági tanácsadó bizonyítványának másolatát.

A

rendelkezésre álló iratok, valamint adatok alapján a Hivatal megállapította, hogy a
Biztonsági Tanácsadó megfelel az KöViM r.2. $ megállapított feltételeknek, valamint a

KöViM

r. 7. $_ban meghatározoÍt igazgatási szolgáltatási díj at megfizette.

fellebbezés lehetőségét a Ket. 98-99. $-ai biztosítják. A fellebbezés díját a KöViM r.
1. számú melléklete állapítja meg, amely szerinÍ az első fokon elj áró hatóság határozata ellen
benyújtott fellebbezés díja megegyezik a hatósági eljárás díjával, amelyet a fellebbezés
benyújtásával egyidejűleg kell a KöViM r. 7. $ (3) bekezdésében meghatározott számlara
befizetni.

A

A

fentiek figyelembe vételévela Biztonsági Tanácsadó kérelme ügyében

a Hivatal

a

rendelkező részben foglaltak szerint határozott.

A Hivatal

a Hatfuozatot a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
szőló 2004. évi CXL. törvény 71. $ (1) bekezdése, a KöViM r. 6. $ (6) bekezdése alapj án
hozta.

A Hivatal

a Nemzeti Közlekedési Hatóságról szőlő 26312006. (XII. 20.) Kotm. r. 4. s (3)
bekezdésének 15. pontjában meghatározott hatáskörében és a 2. $ (6) bekezdése alapján
országos illetékességgel jár el.

Budapest,2013. április

'' l f

,,

^l\
rI
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