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A KTI Vasúti Vizsgaközpont (székhelye: 1119 Budapest, Thán Károly utca 3-5.) - a továbbiakban:
Ügyfél - 2019. február 1-én kelt, az Innovációs és Tecnológiai Minisztérium (1441 Budapest, Pf.:88),
mint elsőfokú vasúti közlekedési hatósághoz (továbbiakban: elsőfokú vasúti közlekedési hatóság)
2018. február 1-én a KTI/VVK/16-1/2019 iktatószámon benyújtott kérelme alapján indított eljárásban
az alábbi döntést hoztam:
A benyújtott vasútszakmai oktató gyakorlati alapképzési programot
jóváhagyom.
Döntésem ellen fellebbezésnek helye nincs, de ellene a közlést követő naptól számított 30 napon belül
közigazgatási per indítható.
A keresetlevelet az elsőfokú közigazgatási határozatot hozó Innovációs és Technológiai Minisztérium
KHÜFHÁT Vasúti Hatósági Főosztályánál (1011 Budapest, Fő utca 44-50.), de a Fővárosi
Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz (1027 Budapest, Tölgyfa utca 1-3.) címzetten lehet
benyújtani, eggyel több példányban, mint ahány fél a perben érdekelt.
Tájékoztatom, hogy a bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, de a keresetlevélben tárgyalás tartása
iránti kérelem terjeszthető elő, ennek elmulasztása esetén igazolásnak nincs helye.
Indokolás
Az Ügyfél új vasútszakmai oktató gyakorlati alapképzési program jóváhagyása tárgyban 2019.
február 1-én kelt kérelmet terjesztett elő a Hatóságnál.
Az új alapképzési program elkészítését a felülvizsgálat és jogszabályi változások indokolták.
Az Ügyfél a 19/2011 (V.10.) NFM rendelet 9. § (3) bekezdésének eleget tett.
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Megállapítottam, hogy a benyújtott alapképzési program jelen formájában jóváhagyható, mert
formailag és tartalmilag megfelel a vasúti közlekedés biztonságával kapcsolatos alapvető
követelményeknek.
Fentiek alapján a kérelemben foglaltakat a rendelkező részben foglaltak szerint jóváhagyom.
A közigazgatási per indításának lehetőségét az Ákr. 114. § (1) bekezdése, illetőleg a közigazgatási
perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 39. §-a alapján biztosítottam.
A bíróság illetékességét a Kp. 13. §-a állapítja meg.
A tárgyalás tartása iránti kérelemről a Kp. 77. § (2) bekezdése alapján adtam tájékoztatást.
Az eljárási költségek viseléséről az Ákr. 125-129. §-ai alapján rendelkeztem.
Rögzítem, hogy a közlekedésért felelős miniszter a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló
152/2014. (VI.6.) Korm. rendelet 109.§ 13. pontja alapján a Nemzeti Fejlesztési Miniszter.
Tájékoztatásul rögzítem, hogy a Pp. 340/B.§ (2) bekezdése alapján: a jogi képviselővel eljáró fél,
valamint a belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet az űrlapbenyújtás, támogatási
szolgáltatás igénybevételével köteles benyújtani a keresetlevelet a 330.§ (2) bekezdésében foglaltak
szerint az elsőfokú közigazgatási határozatot hozó szervnél. A jogi képviselővel eljáró fél és a belföldi
székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet – ha nem ügyvédi képviselettel jár el – az elektronikus
benyújtás során a képviseletét ellátó személy teljes körű azonosítását biztosító és az űrlapbenyújtás
támogatási szolgáltatás igénybevételével is eljárhat, ha azzal rendelkezik. Ebben az esetben a per
folyamatban léte alatt, az elektronikus kapcsolattartás során ezt kell alkalmaznia.
A keresetlevél elektronikus úton történő benyújtására a http://www.nkh.gov.hu/dokumentumtar
oldalon az ÁNYK menüpontban található űrlapok letöltésével kerülhet sor, benyújtásuk az ÁNYK
programból
történhet,
amely
a
NAV
oldaláról
tölthető
le:
https://www.nav.gov.hu/nav/letoltesek/nyomtatvanykitolto_programok/nyontatvany_aph/keretprogra
mok/abevjava_install.html. Az űrlapok benyújtásához Ügyfélkapu regisztráció szükséges.
A bíróság illetékességét a Pp. 326. §-a alapján határoztam meg. A tárgyalás tartása iránti kérelemről a
Pp. 338.§ (1)-(2) bekezdésekben foglaltak alapján adtam tájékoztatást.
Az egyes központi hivatalok és költségvetési szervi formában működő minisztériumi
háttérintézmények felülvizsgálatával összefüggő jogutódlásáról, valamint egyes közfeladatok
átvételéről szóló 378/2016. (XII.02.) Kormányrendelet 28. § (1) és (2) bekezdései szerint a Nemzeti
Közlekedési Hatóság általános jogutódja – a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági
feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 382/2016. (XII.02.) Kormányrendelet eltérő rendelkezése
hiányában – a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium.
Budapest, 2019. február 11.
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