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A Kormány 109/2014. (IV. 1.) Korm. rendelete
az online kapcsolatra képes, adóügyi ellenőrzési egységgel rendelkező pénztárgép beszerzéséhez 
kapcsolódó követelések engedményezéséről és az engedményezéshez kapcsolódó egyéb kérdésekről

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

1. §  E rendelet alkalmazásában:
a) engedményező: aki a támogatás igénylésekor nyilatkozatot tett,
b) nyilatkozat: a támogatás igénylésekor a nyugtaadási kötelezettség pénztárgéppel való teljesítésére kötelezett 

adóalanyoknak a  pénztárgép jogszabályban meghatározott, online kapcsolatra képes, adóügyi ellenőrzési 
egységgel rendelkező pénztárgépre való cseréjéhez nyújtott támogatásról szóló miniszteri rendelet 
(a továbbiakban: Támogatási Rendelet) szerint az engedményezésről tett nyilatkozat,

c) pénzkövetelés: a Támogatási Rendeletben meghatározott számon engedélyezett pénztárgép eladójával vagy 
a Támogatási Rendeletben meghatározott gazdasági társasággal szemben fennálló pénzkövetelés, amelynek 
az állam javára történő átruházásra a támogatás feltételeként az engedményező kötelezettséget vállalt,

d) támogatás: a  Támogatási Rendeletben meghatározott számon engedélyezett pénztárgépek forgalmazási 
engedélyének visszavonására, valamint a  Támogatási Rendeletben meghatározott gazdasági társasággal 
kötött szerződésre tekintettel nyújtott támogatás.

2. §  Az  engedményező pénzkövetelése e  rendelet erejénél fogva, a  rendelet hatálybalépése napján a  nyilatkozatban 
foglalt mértékben az államra száll.

3. § (1) Az  állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter 2014. június 30-ig értesíti a  kötelezetteket – a  4.  §-ban foglaltak 
figyelembevételével – az engedményezett pénzkövetelés összegéről és önkéntes teljesítésének módjáról.

 (2) A Nemzeti Adó- és Vámhivatal a 2. § alapján 2014. június 16-ig az államra átszálló követelések érvényesítése érdekében 
átadja a  nyilvántartásában szereplő, engedményezésre vonatkozó adatokat és az  engedményezéshez kapcsolódó 
okiratokat az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszternek.

4. §  A támogatási kérelmet elutasító vagy annak részben helyt adó döntéssel az engedményezett pénzkövetelés vagy 
annak támogatással nem fedezett része a döntés jogerőre emelkedésének napján az engedményezőre száll vissza.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 122/2014. (IV. 8.) Korm. rendelete
a KAVOSZ Vállalkozásfejlesztési Zrt. autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal 
arányos díj fizetését szolgáló programjához kapcsolódó állami kezességvállalásról és kamattámogatásról 
szóló 232/2013. (VI. 30.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díjról szóló 2013. évi LXVII. törvény 
28. § (1) bekezdés r) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 6. és 7. § tekintetében 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. §  A KAVOSZ Vállalkozásfejlesztési Zrt. autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díj 
fizetését szolgáló programjához kapcsolódó állami kezességvállalásról és kamattámogatásról szóló 232/2013. (VI. 30.) 
Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. § E rendelet alkalmazásában
1. útdíjköteles gépjármű: az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díjról szóló 
2013. évi LXVII. törvény (a továbbiakban: Údt.) 2. § 21. pontja szerinti fogalom,
2. Útdíj Hitelprogram: az  Údt.-ben meghatározott útdíj fizetésének támogatására egyszerűsített eljárással 
és kamattámogatással igénybe vehető, a  KAVOSZ Vállalkozásfejlesztési Zrt. (a  továbbiakban: KAVOSZ VF) 
közreműködésével működtetett finanszírozási konstrukció,
3. refinanszírozási célú hitelszerződés: a  KAVOSZ VF és valamely pénzügyi intézmény közötti, az  Útdíj Hitelprogram 
finanszírozása céljából kötött hitel- vagy kölcsönszerződés,
4. hitelszerződés: a KAVOSZ VF és a kis- és középvállalkozás között az Útdíj Hitelprogram keretében létrejött hitel- vagy 
kölcsönszerződés,
5. köztartozás: az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 178. § 20. pontja szerinti fogalom,
6. Általános Szerződési Feltételek: az  Útdíj Hitelprogram részletes feltételeit tartalmazó, a  KAVOSZ VF honlapján 
közzétett dokumentum.”

2. §  A Rendelet 4. § (1)–(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Az  Údt. 8/B.  § (1)  bekezdése szerinti jogszabályi állami készfizető kezesség kizárólag azon visszafizetési 
kötelezettségre terjed ki, amelynek alapja a KAVOSZ VF által kötött olyan hitelszerződés, amely:
a) kizárólag az Údt. 8/B. § (1) bekezdése szerinti célra,
b) üzemeltetett útdíjköteles gépjárművenként legfeljebb 1 000 000 forint hitelösszegre,
c) egy éves – legfeljebb két alkalommal új hitelszerződés megkötésével –, vagy a  hitelszerződés módosításával 
legfeljebb kétszer, további egy-egy évre, összesen legfeljebb három éves futamidőre meghosszabbítható,
d) a  11.  § (1)  bekezdése szerinti kamattámogatással csökkentett, legfeljebb egyhavi budapesti bankközi forint 
hitelkamatláb (a továbbiakban: BUBOR) + 1,5% ügyleti kamatmértékkel,
e) legkésőbb 2015. július 1-ig, illetve a refinanszírozási célú hitelszerződés 8. § (1) bekezdés szerinti meghosszabbítása 
esetén legkésőbb 2017. július 1-ig, és
f ) köztartozással nem rendelkező, jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás, felszámolás, csődeljárás vagy 
a megszüntetésére irányuló más, jogszabályban meghatározott eljárás alatt nem álló kis- és középvállalkozás adóssal
jön létre.
(2) Az  (1)  bekezdés c)  pontja szerinti új hitelszerződés megkötésével történő meghosszabbítás esetén az  új 
hitelszerződés alapján folyósított kölcsönből a korábbi hitelszerződés szerinti tartozás kiváltható.
(3) Az Údt. 8/B. §-a szerinti kezességre az R. 6. § (3) bekezdését nem kell alkalmazni.
(4) Az  e  § szerinti hitelfelhasználás keretében a  kis- és középvállalkozás a  KAVOSZ VF által szolgáltatott hitel 
biztosítékaként a  folyósított kölcsönt legfeljebb a szerződött hitelösszeg 20%-ának és a szerződött hitelösszegnek 
a  hitelszerződés aláírásakor érvényes 3 havi ügyleti kamatának – a  hitelszerződés aláírásának hónapját megelőző 
naptári hónap utolsó munkanapja szerinti egyhavi BUBOR érték figyelembe vételével számított – együttes összegével 
megegyező mértékben – óvadék alapítás céljára használhatja fel.”

3. §  A Rendelet 5. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Amennyiben az állami kezességvállalással érintett hitelszerződés felmondásra kerül, lejár vagy a hitelszerződés 
alapján fennálló követelés jogszabály alapján esedékessé válik és a  kölcsönt az  adós kis- és középvállalkozás 
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–  a  KAVOSZ VF írásbeli felszólítása ellenére – még nem fizette teljesen vissza, a  KAVOSZ VF a  hitelszerződés 
lejáratát, a 4. § (1) bekezdés c) pontja szerinti módosítás esetén a módosított hitelszerződés lejáratát, – amennyiben 
az  korábbi – annak felmondását, valamint jogszabály alapján az  esedékesség napját követő 180 naptári napon 
belül érvényesítheti az állami kezességvállalásból eredő jogait a NAV-nál az 1. melléklet szerinti igénylőlapon jelzett 
adatok és dokumentumok rendelkezésre bocsátásával a 10032000-01907003 számú „NAV Állami kezesség beváltás” 
folyósítási számla ellenében. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.”

4. §  A Rendelet 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A díj megfizetése a KAVOSZ VF közreműködésével történik. A kis- és középvállalkozás legkésőbb a hitelszerződés 
megkötésekor, illetve a  4.  § (1)  bekezdés c)  pontja szerinti módosításakor egy összegben fizeti meg az  adott 
évre vonatkozó kezességvállalási díjat a  KAVOSZ VF részére, amelyet a  KAVOSZ VF legkésőbb a  hitelszerződés 
megkötését vagy módosítását követő hónap 5. napjáig befizet a  kincstárnál vezetett 10032000-01034004 számú 
„Kincstár Különleges bevételek” számlára. A tárgyhónapban megkötött vagy módosított hitelszerződések készfizető 
kezességvállalási díjai összevontan kerülnek átutalásra.”

5. §  A Rendelet 8. § (1) bekezdése a helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az  Údt. 8/A.  § (1)  bekezdése szerinti jogszabályi állami készfizető kezesség kizárólag azon visszafizetési 
kötelezettségre terjed ki, amelynek alapja a  KAVOSZ VF és a  számára hitelt nyújtó pénzügyi intézmény közötti 
olyan refinanszírozási célú hitelszerződés, amely négy éves, legfeljebb 2019. december 31-ig meghosszabbítható 
futamidőre jön létre.”

6. §  A Rendelet 13. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„13. § Az Útdíj Hitelprogramra nem kell alkalmazni az Ávr. 70. §-át, 71. §-át, 73. §-át, 77–78/A. §-át, 79. §-át és 80. §-át.”

7. §  A Rendelet 5. alcíme a következő 15/A. §-sal egészül ki:
„15/A.  § A  KAVOSZ Vállalkozásfejlesztési Zrt. autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett 
úttal arányos díj fizetését szolgáló programjához kapcsolódó állami kezességvállalásról és kamattámogatásról 
szóló 232/2013. (VI. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 122/2014. (IV. 8.) Korm. rendelettel (a  továbbiakban: 
Mód. R.) megállapított 13. §-t a 2014. január 1-jét követően indult és a Mód. R. hatálybalépésekor folyamatban lévő 
szerződéskötési eljárásokra is alkalmazni kell.”

8. §  A Rendelet 16. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„16.  § Ez  a  rendelet az  Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108.  cikkének a  csekély összegű 
támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó 
támogatást tartalmaz.”

9. §  A Rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

10. §  A Rendelet
1. 5. § (4) bekezdésében az „a Kvtv. 44/C. §-ában” szövegrész helyébe az „az Údt. 8/B. §-ában”,
2. 6. § (1) bekezdésében az „A Széchenyi Útdíj Hitelprogramban” szövegrész helyébe az „Az Útdíj Hitelprogramban”,
3. 7. §-ában az „a Széchenyi Útdíj Hitelprogram” szövegrész helyébe az „az Útdíj Hitelprogram”,
4. 10. § (3) bekezdésében az „a Kvtv. 44/B. §-ában” szövegrész helyébe az „az Údt. 8/A. §-ában”,
5. 3. alcímének címében, 4. alcímének címében, 14.  § (1)  bekezdésében az „A Széchenyi Útdíj Hitelprogram” 

szövegrész helyébe az „Az Útdíj Hitelprogram”,
6. 11. § (1) bekezdésében az „a Széchenyi Útdíj Hitelprogramhoz” szövegrész helyébe az „az Útdíj Hitelprogramhoz”,
7. 11. § (3) bekezdésében a „Széchenyi Útdíj Hitelprogram” szövegrész helyébe az „Útdíj Hitelprogram”
szöveg lép.

11. §  Hatályát veszti a Rendelet 11. § (6) és (7) bekezdése.

12. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) A 8. § 2014. július 1-jén lép hatályba.
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13. §  Ez a rendelet
a) a Szerződés 87. és 88. cikkének a de minimis támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2006. december 15-i 

1998/2006/EK bizottsági rendelet,
b) 2014. július 1-től az  Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108.  cikkének a  csekély összegű 

támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet
hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 122/2014. (IV. 8.) Korm. rendelethez

A Rendelet 1. melléklet IV. Mellékletek pont 8. alpont a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A 4. § (1) bekezdésében meghatározott feltételeket igazoló okiratok, dokumentumok másolata, amelyek az alábbiak:]
„a) a kis- és középvállalkozás hitelkérelemhez benyújtott nemleges együttes adóigazolása vagy a köztartozásmentes 
adózói adatbázisban való szereplést igazoló (az adóhatóság honlapjáról nyomtatott) dokumentum”

A Magyar Nemzeti Bank elnökének 4/2014. (III. 18.) MNB rendelete
a „Mária aranyforintja” arany emlékérme kibocsátásáról

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 171. § (1) bekezdés d) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, a Magyar 
Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket 
rendelem el:

1. § (1) A Magyar Nemzeti Bank – a Mária királynő által kibocsátott aranyforint emlékére – „Mária aranyforintja” megnevezéssel 
50 000 forintos címletű arany emlékérmét bocsát ki.

 (2) A kibocsátás időpontja: 2014. március 20.

2. § (1) Az emlékérme 986 ezrelék finomságú aranyból készült, súlya 3,491 gramm, átmérője 20 mm, széle sima.
 (2) Az emlékérme előlapjának szélén található gyöngysor-szegélyen belül, felső köriratban a  „MAGYARORSZÁG”, 

alsó köriratban – egymástól ponttal elválasztva – az „50 000” értékjelzés és a „FORINT” felirat olvasható. A  felső és 
az  alsó köriratot bal oldalon, középen a „2014” verési évszám, jobb oldalon, középen a „BP.” verdejel választja el. 
A középmezőben – hatkaréjos, gótikus díszű keretben – a Mária királynő által kibocsátott aranyforint előlapja alapján 
készült érmeábrázolás látható. Az emlékérme előlapjának képét az 1. melléklet tartalmazza.

 (3) Az emlékérme hátlapjának szélén található gyöngysor-szegélyen belül, felső köriratban – egymástól ponttal 
elválasztva – a „MÁRIA” és az „1382–1395”, alsó köriratban az „ARANYFORINTJA” felirat olvasható. A  felső és az alsó 
köriratot bal oldalon, középen Soltra E. Tamás tervezőművész mesterjegye, jobb oldalon, középen egy pont választja 
el. A  középmezőben a  Mária királynő által kibocsátott aranyforint hátlapjának ábrázolása látható. Az  emlékérme 
hátlapjának képét a 2. melléklet tartalmazza.

3. §  Az emlékérméből 2000 darab készíthető.

4. §  Ez a rendelet 2014. március 20-án lép hatályba.

  Dr. Matolcsy György s. k.,
  a Magyar Nemzeti Bank elnöke
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1. melléklet a 4/2014. (III. 18.) MNB rendelethez

Az emlékérme előlapjának képe:

2. melléklet a 4/2014. (III. 18.) MNB rendelethez

Az emlékérme hátlapjának képe:

A Magyar Nemzeti Bank elnökének 5/2014. (III. 18.) MNB rendelete
a szélfelirattal ellátott „Mária aranyforintja” arany emlékérme kibocsátásáról

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 171. § (1) bekezdés d) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, a Magyar 
Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket 
rendelem el:

1. § (1) A Magyar Nemzeti Bank – a Mária királynő által kibocsátott aranyforint emlékére – „Mária aranyforintja” megnevezéssel 
50 000 forintos címletű, szélfelirattal ellátott arany emlékérmét bocsát ki.

 (2) A kibocsátás időpontja: 2014. március 20.

2. § (1) Az emlékérme a „Mária aranyforintja” emlékérme kibocsátásáról szóló 4/2014. (III. 18.) MNB rendelettel kibocsátott 
emlékérme négyszeres súlyú, ún. piefort változata, szélfelirattal ellátva.

 (2) Az emlékérme 986 ezrelék finomságú aranyból készült, súlya 13,964 gramm, átmérője 20 mm.
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 (3) Az emlékérme előlapjának szélén található gyöngysor-szegélyen belül, felső köriratban a  „MAGYARORSZÁG”, 
alsó köriratban – egymástól ponttal elválasztva – az „50 000” értékjelzés és a „FORINT” felirat olvasható. A  felső és 
az  alsó köriratot bal oldalon, középen a „2014” verési évszám, jobb oldalon, középen a „BP.” verdejel választja el. 
A középmezőben – hatkaréjos, gótikus díszű keretben – a Mária királynő által kibocsátott aranyforint előlapja alapján 
készült érmeábrázolás látható. Az emlékérme előlapjának képét az 1. melléklet tartalmazza.

 (4) Az emlékérme hátlapjának szélén található gyöngysor-szegélyen belül, felső köriratban – egymástól ponttal 
elválasztva – a „MÁRIA” és az „1382–1395”, alsó köriratban az „ARANYFORINTJA” felirat olvasható. A  felső és az alsó 
köriratot bal oldalon, középen Soltra E. Tamás tervezőművész mesterjegye, jobb oldalon, középen egy pont választja 
el. A  középmezőben a  Mária királynő által kibocsátott aranyforint hátlapjának ábrázolása látható. Az  emlékérme 
hátlapjának képét a 2. melléklet tartalmazza.

	 (5)	 Az	emlékérme	szélén	a „+	MARIA	•	DEI	•	GRATIA	•	REGINA	•	VNGARIE”	szélfelirat	olvasható.

3. §  Az emlékérméből 500 darab készíthető.

4. §  Ez a rendelet 2014. március 20-án lép hatályba.

  Dr. Matolcsy György s. k.,
  a Magyar Nemzeti Bank elnöke

1. melléklet az 5/2014. (III. 18.) MNB rendelethez

Az emlékérme előlapjának képe:

2. melléklet az 5/2014. (III. 18.) MNB rendelethez

Az emlékérme hátlapjának képe:
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A Magyar Nemzeti Bank elnökének 6/2014. (III. 18.) MNB rendelete
a „Mária aranyforintja” rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 171. § (1) bekezdés d) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, a Magyar 
Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket 
rendelem el:

1. § (1) A Magyar Nemzeti Bank – a Mária királynő által kibocsátott aranyforint emlékére – „Mária aranyforintja” megnevezéssel 
2000 forintos címletű rézötvözetű emlékérmét bocsát ki.

 (2) A kibocsátás időpontja: 2014. március 20.

2. § (1) Az emlékérme 75% réz, 4% nikkel és 21% cink ötvözetéből készült, súlya 2,7 gramm, átmérője 20 mm, széle sima.
 (2) Az emlékérme előlapjának szélén található gyöngysor-szegélyen belül, felső köriratban a  „MAGYARORSZÁG”, 

alsó köriratban – egymástól ponttal elválasztva – a „2000” értékjelzés és a „FORINT” felirat olvasható. A  felső és 
az  alsó köriratot bal oldalon, középen a „2014” verési évszám, jobb oldalon, középen a „BP.” verdejel választja el. 
A középmezőben – hatkaréjos, gótikus díszű keretben – a Mária királynő által kibocsátott aranyforint előlapja alapján 
készült érmeábrázolás látható. Az emlékérme előlapjának képét az 1. melléklet tartalmazza.

 (3) Az emlékérme hátlapjának szélén található gyöngysor-szegélyen belül, felső köriratban – egymástól ponttal 
elválasztva – a „MÁRIA” és az „1382–1395”, alsó köriratban az „ARANYFORINTJA” felirat olvasható. A  felső és az alsó 
köriratot bal oldalon, középen Soltra E. Tamás tervezőművész mesterjegye, jobb oldalon, középen egy pont választja 
el. A  középmezőben a  Mária királynő által kibocsátott aranyforint hátlapjának ábrázolása látható. Az  emlékérme 
hátlapjának képét a 2. melléklet tartalmazza.

3. §  Az emlékérméből 5000 darab készíthető.

4. §  Ez a rendelet 2014. március 20-án lép hatályba.

  Dr. Matolcsy György s. k.,
  a Magyar Nemzeti Bank elnöke

1. melléklet a 6/2014. (III. 18.) MNB rendelethez

Az emlékérme előlapjának képe:
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2. melléklet a 6/2014. (III. 18.) MNB rendelethez

Az emlékérme hátlapjának képe:
 

 
	  

	  

A Magyar Nemzeti Bank elnökének 7/2014. (III. 25.) MNB rendelete
a jegybanki alapkamat mértékéről

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 171. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,  
a Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsának döntésére tekintettel a következőket rendelem el:

1. §  A jegybanki alapkamat mértéke 2,60%.

2. § (1) Ez a rendelet 2014. március 26-án lép hatályba.
 (2) Hatályát veszti a jegybanki alapkamat mértékéről szóló 3/2014. (II. 18.) MNB rendelet.

  Dr. Matolcsy György s. k.,
  a Magyar Nemzeti Bank elnöke

A Magyar Nemzeti Bank elnökének 8/2014. (III. 31.) MNB rendelete
az „Ybl Miklós” ezüst emlékérme kibocsátásáról

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 171. § (1) bekezdés d) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, a Magyar 
Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket 
rendelem el:

1. § (1) A Magyar Nemzeti Bank – Ybl Miklós születésének 200. évfordulója alkalmából – „Ybl Miklós” megnevezéssel 10 000 
forintos címletű ezüst emlékérmét bocsát ki.

 (2) A kibocsátás időpontja: 2014. április 3.
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2. § (1) Az emlékérme 925 ezrelék finomságú ezüstből készült, súlya 24 gramm, átmérője 37 mm, széle recézett.
 (2) Az emlékérme előlapjának szélén található gyöngysor-szegélyen belül, felső köriratban a „MAGYARORSZÁG” felirat, 

alsó köriratban a „10  000” értékjelzés és a „FORINT” felirat olvasható. A  felső és az  alsó körirat között bal oldalon, 
középen a „BP.” verdejel, jobb oldalon, középen a „2014” verési évszám olvasható. A középmezőben a fóti Szeplőtelen 
Fogantatás római katolikus plébániatemplom ábrázolása látható. Az  emlékérme előlapjának képét az  1.  melléklet 
tartalmazza.

 (3) Az emlékérme hátlapjának szélén található gyöngysor-szegélyen belül, felső köriratban – egymástól ponttal 
elválasztva – az „YBL MIKLÓS” és az „1814-1891” felirat olvasható. A középmezőben, kissé jobbra Ybl Miklós mellképének 
ábrázolása látható. A  mellképtől balra Ybl Miklós aláírása látható. A  mellképtől jobbra, az  emlékérme szélén Erőss 
Ildikó tervezőművész mesterjegye látható. Az emlékérme hátlapjának képét a 2. melléklet tartalmazza.

3. §  Az emlékérméből 5000 darab készíthető, különleges – ún. proof – technológiával.

4. §  Ez a rendelet 2014. április 3-án lép hatályba.

  Dr. Matolcsy György s. k.,
  a Magyar Nemzeti Bank elnöke

1. melléklet a 8/2014. (III. 31.) MNB rendelethez

Az emlékérme előlapjának képe:

2. melléklet a 8/2014. (III. 31.) MNB rendelethez

Az emlékérme hátlapjának képe:
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A Magyar Nemzeti Bank elnökének 9/2014. (III. 31.) MNB rendelete
az „Ybl Miklós” rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 171. § (1) bekezdés d) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, a Magyar 
Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket 
rendelem el:

1. § (1) A Magyar Nemzeti Bank – Ybl Miklós születésének 200. évfordulója alkalmából – „Ybl Miklós” megnevezéssel 
2000 forintos címletű rézötvözetű emlékérmét bocsát ki.

 (2) A kibocsátás időpontja: 2014. április 3.

2. § (1) Az emlékérme réz (75%) és nikkel (25%) ötvözetéből készült, súlya 23,7 gramm, átmérője 37 mm, széle recézett.
 (2) Az emlékérme előlapjának szélén található gyöngysor-szegélyen belül, felső köriratban a „MAGYARORSZÁG” felirat, 

alsó köriratban a „2000” értékjelzés és a „FORINT” felirat olvasható. A  felső és az  alsó körirat között, bal oldalon, 
középen a „BP.” verdejel, jobb oldalon, középen a „2014” verési évszám olvasható. A középmezőben a fóti Szeplőtelen 
Fogantatás római katolikus plébániatemplom ábrázolása látható. Az  emlékérme előlapjának képét az  1.  melléklet 
tartalmazza.

 (3) Az emlékérme hátlapjának szélén található gyöngysor-szegélyen belül, felső köriratban – egymástól ponttal 
elválasztva – az „YBL MIKLÓS” és az „1814-1891” felirat olvasható. A középmezőben, kissé jobbra Ybl Miklós mellképének 
ábrázolása látható. A  mellképtől balra Ybl Miklós aláírása látható. A  mellképtől jobbra, az  emlékérme szélén Erőss 
Ildikó tervezőművész mesterjegye látható. Az emlékérme hátlapjának képét a 2. melléklet tartalmazza.

3. §  Az emlékérméből 5000 darab készíthető.

4. §  Ez a rendelet 2014. április 3-án lép hatályba.

  Dr. Matolcsy György s. k.,
  a Magyar Nemzeti Bank elnöke

1. melléklet a 9/2014. (III. 31.) MNB rendelethez

Az emlékérme előlapjának képe:
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2. melléklet a 9/2014. (III. 31.) MNB rendelethez

Az emlékérme hátlapjának képe:

A nemzetgazdasági miniszter 11/2014. (III. 21.) NGM utasítása 
a játékkaszinó üzemeltetésére szóló ajánlatokkal kapcsolatos eljárás egyes kérdéseiről és döntés-előkészítő 
bizottság létrehozásáról szóló 28/2013. (XII. 31.) NGM utasítás módosításáról

A koncesszióról szóló 1991. évi XVI. törvény 10/C. §-a, valamint a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény 3. § 
(2) bekezdése és 4. § (6) bekezdése szerinti eljárással kapcsolatos transzparens, diszkriminációmentes és hatékony eljárásrend 
biztosítása érdekében – figyelemmel a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontjára – a következő 
utasítást adom ki:

1. §  A játékkaszinó üzemeltetésére szóló ajánlatokkal kapcsolatos eljárás egyes kérdéseiről és döntés-előkészítő bizottság 
létrehozásáról szóló 28/2013. (XII. 31.) NGM utasítás (a továbbiakban: Utasítás) 2. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a 
következő rendelkezés lép:
(A Bizottság feladata:)
„a) az ajánlat elbírálása érdekében a miniszter részére a jogszabályi feltételek – különösen a Ktv. 10/C. §-ában és 
az Szjtv. 37. § 30. pontjában foglaltak – teljesüléséről vélemény készítése az ajánlat elbírálására nyitva álló 30 nap 
elteltét megelőző legkésőbb 5 nappal. A vélemény készítése során a tagok vizsgálata különösen arra terjed ki, hogy 
a szerencsejáték-szervező:
aa) átlátható szervezet-e,
ab) az állami adóhatóságnál nyilvántartott, 500 000 forintot meghaladó közteherre vonatkozó bevallási és fizetési 
kötelezettségének eleget tett-e, és egyszer sem esett ilyen kötelezettsége teljesítésével kilencven napot meghaladó 
késedelembe,
ac) egyik bankszámláján sem volt 500 000 forintot meghaladó azonnali beszedési megbízás az adóhatóság részéről, 
illetve működése során nem indult 500 000 forintot meghaladó összeg tekintetében ellene végrehajtási eljárás,
ad) a működése során, azzal összefüggésben történt-e olyan jogsértés, amely miatt esetenként ötmillió forint összeget 
meghaladó bírsággal sújtották volna,
ae) legalább 10 éven keresztül folytatott-e szerencsejáték szervezésére irányuló tevékenységet Magyarországon,
af ) a játékosok személyazonosságának megállapítására, valamint az ahhoz kapcsolódó adatkezelésre vonatkozó 
szabályokat maradéktalanul betartotta-e, amennyiben ilyen kötelezettség terhelte,
ag) megjelölte-e az üzemeltetni kívánt, az Szjtv.-ben meghatározott egység vagy egységek település szerinti 
helyszínét,
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ah) vállalta-e, hogy egységenként a mindenkori központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott koncessziós 
díj összege legalább kétszeresének megfelelő összegű éves koncessziós díjat fizet;”

2. §  Az Utasítás a következő 8. §-sal egészül ki:
„8. § A játékkaszinó üzemeltetésére szóló ajánlatokkal kapcsolatos eljárás egyes kérdéseiről és döntés-előkészítő 
bizottság létrehozásáról szóló 28/2013. (XII. 31.) NGM utasítás módosításáról szóló 11/2014. (III. 21.) NGM utasítás 
1. §-ával megállapított 2. § (2) bekezdés a) pontját a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes 
pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény hatálybalépését követően indult eljárásokban 
kell alkalmazni.”

3. §  Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.

  Varga Mihály s. k.,
  nemzetgazdasági miniszter

A nemzetgazdasági miniszter 12/2014. (IV. 9.) NGM utasítása 
a nemzetgazdasági miniszter rendelkezése alatt álló központi kezelésű előirányzatok és finanszírozási 
kiadások kezelésének eljárási rendjéről szóló 5/2013. (III. 8.) NGM utasítás módosításáról

A nemzetgazdasági miniszter rendelkezése alatt álló központi kezelésű előirányzatok és finanszírozási kiadások kezelésének 
eljárási rendjéről szóló 5/2013. (III. 8.) NGM utasítást (a továbbiakban: Utasítás) az alábbiak szerint módosítom:

1. §  Az Utasítás 3. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
2. §  Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.

  Varga Mihály s. k.,
  nemzetgazdasági miniszter

1. melléklet a 12/2014. (IV. 9.) NGM utasításhoz

 1. Az Utasítás 3. mellékletében a 2. aláírásminta 3. és 4. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„

3. EU KKF Dobó Ágnes szakmai tanácsadó

4. EU KKF Román Brigitta
közigazgatási 
tanácsadó

”

 2. Az Utasítás 3. mellékletében a 9. aláírásminta a következő 5. ponttal egészül ki:
„

5. TJKF dr. Utassy Ilona referens
”
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 3. Az Utasítás 3. melléklete a következő 13. aláírásmintával egészül ki:

„13. aláírásminta 
(kötelezettségvállalásra, utalványozásra és érvényesítésre jogosultak)

Sor- 
szám

Szervezeti egység Név Beosztás Aláírás

1. 
Adó- és Vámigazgatási 
Főosztály (AVF)

Dr. Hermann  
Mónika Éva 

főosztályvezető

2. AVF dr. Szabó Ildikó tanácsos
”

A Pénz- és Tőkepiaci Állandó Választottbíróság közleménye
A Pénz- és Tőkepiaci Állandó Választottbíróság eljárási szabályzatának módosításáról

A Pénz- és Tőkepiaci Állandó Választottbíróság Eljárási Szabályzata teljes terjedelemben a Nemzetgazdasági Közlöny 2013. 
decemberi számában jelent meg és közzétételre került a www.valasztottbirosag.hu oldalon is. 

Az Eljárási Szabályzat 2014. március 15. napján módosult rendelkezései a következők:

Az Eljárási Szabályzat 4. § (1) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(1) A választottbírósági eljárás nem nyilvános (zárt), de a felek kérésére a Választottbíróság mások jelenlétét 
is engedélyezheti a tárgyalásokon. Az elnökségi tag, a Hivatalvezető, a Hivatal alkalmazottai és a tárgyaláson 
elhangzottakat rögzítő leíró minden korlátozástól mentesen részt vehetnek a tárgyalásokon. A Válaszottbíróság dönt 
a szakértő és a tanú részvételéről.”

Az Eljárási Szabályzat 4. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(3) A Választottbíróság Elnökségének és az eljáró tanácsnak a tagjai, a szakértők, a tolmácsok, valamint a Hivatal 
alkalmazottai és a leíró a tárgyalásokon és az iratokból tudomásukra jutott adatokat és tényeket kötelesek bizalmasan 
kezelni.” 

Az Eljárási Szabályzat 35. § helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„35. § Az eljárás megszűnése
(1) A választottbírósági eljárás az ügy érdemében hozott ítélettel vagy eljárást befejező végzéssel ér véget.
(2) A Választottbíróság végzéssel fejezi be az eljárást, ha
a) a felperes a keresetét visszavonta,
b) a felek egyezséget kötöttek [kivéve a 33. § (2) bekezdésben foglalt egyezséget],
c) az eljárás hat hónapnál hosszabb ideje szünetel,
d) a felek az eljárás megszüntetésében megállapodnak,
e) a tárgyaláson állapítja meg, hogy a felperes a 14. § (3) vagy (4) bekezdésében foglaltaknak nem tett teljeskörűen 
eleget és a hiánypótlásra megadott határidőben sem teljesítette maradéktalanul a kötelezettséget.
(3) Amennyiben a felperes a keresetét visszavonta ugyan, de az alperes ez ellen kifogással él és a Választottbíróság a 
vita lezárásához fűződő jogos érdekét elismeri, akkor az eljárás folytatódik.”

Az Eljárási Szabályzat 36.–38. § helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„36. § Az ítélet és az eljárást megszüntető végzés kijavítása, értelmezése és kiegészítése
(1) Ha a felek eltérő határidőt nem állapítottak meg, az ítélet, illetve az eljárást megszüntető végzés kézhezvételétől 
számított harminc napon belül
a) az egyik fél a másik fél egyidejű értesítése mellett kérheti a Választottbíróságot, hogy az ítéletben, illetve az eljárást 
megszüntető végzésben  előforduló bármely névcserét, hibás névírást, szám- vagy számítási hibát vagy más hasonló 
elírást javítson ki,
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b) ha a felek úgy állapodnak meg, az egyik fél a másik félhez intézett egyidejű értesítéssel kérheti a Választottbíróságot, 
hogy az ítélet, illetve az eljárást megszüntető végzés meghatározott része vagy pontja tekintetében adjon értelmezést.
(2) Ha a Választottbíróság a kérelmet indokoltnak tartja, annak kézhezvételétől számított harminc napon belül a 
kijavítást elvégzi, vagy az értelmezést megadja. Az értelmezés az ítélet indokolásának részévé válik.
(3) A Választottbíróság az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott hibát az ítélet, illetve az eljárást megszüntető 
végzés meghozatalától számított harminc napon belül kérelem hiányában is kijavíthatja.

37. § (1) Ha a felek másképpen nem állapodtak meg, az ítélet, illetve az eljárást megszüntető végzés kiegészítését 
annak kézhezvételétől számított harminc napon belül, bármelyik fél – a másik fél egyidejű értesítése mellett – kérheti, 
ha a Választottbíróság olyan kérelem vonatkozásában, amelyet az eljárás során előterjesztettek, nem rendelkezett.
(2) Az eljárást megszüntető végzés kiegészítése nem kérhető, ha a Választottbíróság a 35. § (2) bekezdésének  
(a)–(d) pontjaiban foglalt okok miatt fejezte be az eljárást.
(3) Ha a Választottbíróság a kérelmet indokoltnak tartja, harminc napon belül – szükség esetén tárgyalást tartva – 
kiegészítő ítéletet, illetve kiegészítő eljárást megszüntető végzést hoz.

38. § A Választottbíróság szükség esetén meghosszabbíthatja a kijavításra, az értelmezésre, vagy a kiegészítő ítélet, 
illetve a kiegészítő eljárást megszüntető végzés meghozatalára a 36. § (2) és (3) bekezdéseiben, valamint a 37. §  
(3) bekezdésében meghatározott határidőt.”

Az Eljárási Szabályzat egységes szerkezetbe foglalt hatályos szövege megtalálható a Pénz- és Tőkepiaci Állandó 
Választottbíróság internetes honlapján: www.valasztottbirosag.hu.

http://www.valasztottbirosag.hu
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HIRDETMÉNYEK

Felhívjuk t. hirdetőink figyelmét arra, hogy az érvénytele-
nített bélyegzőkkel és iratokkal kapcsolatos hirdetési megbízá-
sukat a következő két cím bármelyikére küldhetik postán vagy 
faxon:

Nemzetgazdasági Minisztérium, Nemzetgazdasági Közlöny 
Szerkesztősége

1051 Bp., József nádor tér 2–4., telefon: 795-2721; fax: 
795-0295.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó

1085 Budapest, Somogyi Béla utca 6. Fax: 266-5099.

Az egyéb címekre küldött megrendelés csak kerülő úton jut 
el a szerkesztőségbe, ezért megjelenése felesleges késedelmet 
szenvedhet.

Felhívjuk figyelmüket továbbá arra, hogy a bélyegző 
(irat) érvénytelenné nyilvánításának napját minden esetben 
közöljék, mert ennek hiányában kénytelenek vagyunk a 
megrendelőlevél dátumát feltüntetni, ami az esetek többsé-
gében nem fedi a valós helyzetet.

Sajnálattal közöljük egyúttal, hogy a beérkező megrendelé-
seket időhiány miatt nem áll módunkban visszaigazolni.

Tájékoztatjuk t. megrendelőinket, hogy a hirdetésnek nem 
minősülő közlemények, hirdetmények közzétételi díja megkezdett 
kéziratoldalanként 19 239 Ft; a bélyegzők, okiratok stb. érvény-
telenítése egységesen 22 737 Ft, melyet a kiadó a megjelenést 
követően kiszámláz.

(A Szerkesztőség)

Érvénytelenített iratok 
(alfabetikus sorrendben)

Az Allianz Hungária Zrt. bejelentései:

2116501–2116550

2153901–2153950

2197051–2197100

2197101–2197150

2197001–2197050

2115801–2115850

2184651–2184700

sorszámú nyugtatömbök használata 2014. március 12-től 
érvénytelen;

valamint

2258301–2258350

sorszámú nyugtatömb használata 2014. március 19-től 
érvénytelen;

valamint

2046201–2046250

2198201–2198520

2045951–2046000

2205951–2206000

2205501–2205550

2197951–2198000

2082301–2082350

2081951–2082000

2136051–2136100

2085701–2085750

2082451–2082500

sorszámú nyugtatömbök használata 2014. március 20-tól 
érvénytelen;

valamint

2046351–2046400

2047101–2047150

2046451–2046500

2001451–2001500

2046251–2046300

2067451–2067500

sorszámú nyugtatömbök használata 2014. március 26-tól 
érvénytelen;

valamint

2078601–2078650

2080651–2080700

2081551–2081600

2081651–2081700

2081801–2081850

2085601–2085650

2085651–2085700

2085751–2085800

2136001–2136050

sorszámú nyugtatömbök használata 2014. március 31-től 
érvénytelen;
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és

902968

903153

sorszámú ügynökigazoványok használata 2014. április 4-től 
érvénytelen.

*

A Datagiga Kft. bejelentése (1028 Budapest, Patakhegyi  
u. 83–85. fszt. 3.)

NQ9ED 2033351–2033400

sorszámú számlatömb elveszett, használata 2013. augusztus 
21-től érvénytelen.

*

Karakas Sándor bejelentése (3458 Tiszakeszi, Poprádi út 7.):

WM1EA 1345001–WM1EA 1345050    számlatömb

CC3NA 0292351–CC3NA 0292400       nyugtatömb

sorszámú nyomtatványok elvesztek, használatuk 2014. 
március 24-től érvénytelen.

*

Ruttai Márta bejelentése (1068 Budapest, Szondi u. 93. II/1.):

NQ9SB 5538751–5538800

sorszámú számlatömb használata 2014. február 16-tól 
érvénytelen.
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A Kormány 97/2014. (III. 25.) Korm. rendelete
a kötelező jótállásról szóló Korm. rendeletek módosításáról

A Kormány a  Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.  évi V.  törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó 
rendelkezésekről szóló 2013.  évi CLXXVII.  törvény 66.  § (1)  bekezdés e)  pontjában, a  fogyasztóvédelemről szóló 1997.  évi 
CLV. törvény 55. § (1) bekezdés h) pontjában,
a 4. § (2) bekezdése tekintetében a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló  
151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet módosítása

1. § (1) Az  egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: R1.) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. § (1) A Polgári Törvénykönyv szerinti fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott, az 1. mellékletben 
felsorolt új tartós fogyasztási cikkekre (a  továbbiakban: fogyasztási cikk) e  rendelet szabályai szerint jótállási 
kötelezettség terjed ki.
(2) A jótállási kötelezettség teljesítése azt a vállalkozást terheli, amelyet a fogyasztóval kötött szerződés a szerződés 
tárgyát képező szolgáltatás nyújtására kötelez. A jótállásból eredő jogokat a fogyasztási cikk tulajdonosa érvényesítheti, 
feltéve, hogy fogyasztónak minősül.
(3) Az e rendelet szerinti jótállás érvényességéhez, valamint a jótállásból eredő jogok érvényesítéséhez a vállalkozás 
az  e  rendeletben foglaltakon túl további követelményt nem támaszthat a  fogyasztóval szemben, kivéve, ha 
a fogyasztási cikk megfelelő üzembe helyezése más módon nem biztosítható és a követelmény teljesítése nem jelent 
aránytalan terhet a fogyasztó számára.
(4) Ha a  gyártó a  fogyasztási cikkre az  e  rendeletben foglaltaknál kedvezőbb jótállási feltételeket vállal, a  jótállás 
alapján a  vállalkozást megillető jogok a  fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés teljesítésének időpontjában 
átszállnak a fogyasztóra.
(5) A fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésben semmis az a kikötés, amely e rendelet rendelkezéseitől a fogyasztó 
hátrányára tér el. Az érvénytelen megállapodás helyébe e rendelet rendelkezései lépnek.”

 (2) Az R1. 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A jótállás időtartama egy év. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.”

 (3) Az R1. 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  vállalkozás köteles a  fogyasztási cikkel együtt a  jótállási jegyet a  fogyasztó rendelkezésére bocsátani olyan 
formában, amely a jótállási határidő végéig biztosítja a jótállási jegy tartalmának jól olvashatóságát.”

 (4) Az R1. 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A jótállási jegyen fel kell tüntetni:
a) a vállalkozás nevét, címét,
b) a fogyasztási cikk azonosítására alkalmas megnevezését és típusát, valamint – ha van – gyártási számát,
c) a gyártó nevét, címét, ha a gyártó nem azonos a vállalkozással,
d) a  szerződéskötés, valamint a  fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadásának vagy – a  vállalkozás vagy 
közreműködője általi üzembe helyezés esetén – a fogyasztási cikk üzembe helyezésének időpontját,
e) a fogyasztó jótállásból eredő jogait, azok érvényesíthetőségének határidejét, helyét és feltételeit, továbbá
f ) az  arról szóló tájékoztatást, hogy fogyasztói jogvita esetén a  fogyasztó a  megyei (fővárosi) kereskedelmi és 
iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.”

 (5) Az R1. 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. § (1) A jótállásból eredő jogok – a (3) bekezdésben foglalt kivétellel – a jótállási jeggyel érvényesíthetőek.
(2) A  jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a  jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása 
a jótállás érvényességét nem érinti.
(3) A jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása esetén a szerződés megkötését bizonyítottnak 
kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján 
kibocsátott számlát vagy nyugtát – a fogyasztó bemutatja. Ebben az esetben a jótállásból eredő jogok az ellenérték 
megfizetését igazoló bizonylattal érvényesíthetőek.”
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 (6) Az R1. 5. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Kijavítás iránti igény teljesítésekor a vállalkozásnak vagy – a javítószolgálatnál közvetlenül érvényesített kijavítás 
iránti igény esetén – a javítószolgálatnak a jótállási jegyen vagy ahhoz csatoltan fel kell tüntetnie:
a) a kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra történő átvételnek az időpontját, valamint gépjármű esetében 
a kilométeróra állását,
b) a hiba okát és a kijavítás módját, továbbá
c) a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő visszaadásának időpontját, valamint gépjármű esetében a kilométeróra 
állását.”

 (7) Az R1. 5. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Kicserélés iránti igény teljesítésekor a  vállalkozásnak a  jótállási jegyen fel kell tüntetnie a  kicserélés tényét és 
időpontját.”

 (8) Az R1. a következő 7/A. és 7/B. §-sal egészül ki:
„7/A.  § E  rendelet alkalmazásában gyártó: a  fogyasztási cikkek adásvételének és a  kapcsolódó jótállásnak egyes 
vonatkozásairól szóló, 1999. május 25-i 1999/44/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 1.  cikk (2)  bekezdés 
d) pontjában meghatározott gyártó.
7/B. § (1) A 3. §-ban, az 5. § (2)–(4) bekezdésében, valamint a 6. és 7. §-ban foglalt rendelkezések megsértése esetén 
a fogyasztóvédelmi hatóság jár el a fogyasztóvédelemről szóló törvényben meghatározott szabályok szerint.
(2) Az  (1)  bekezdésben megjelölt rendelkezések a  fogyasztóvédelemről szóló törvény alkalmazásában 
fogyasztóvédelmi rendelkezések.”

 (9) Az R1. a következő 9. §-sal egészül ki:
„9. § E rendelet 7/A. §-a a fogyasztási cikkek adásvételének és a kapcsolódó jótállásnak egyes vonatkozásairól szóló, 
1999. május 25-i 1999/44/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 1. cikk (2) bekezdés d) pontjának való megfelelést 
szolgálja.”

 (10) Az R1.
a) 2. § (2) bekezdésében, 5. § (1) bekezdésében és 7. §-ában a „forgalmazó” szövegrészek helyébe a „vállalkozás” 

szöveg,
b) 3. § (4) bekezdésében a „törvényből” szövegrész helyébe a „jogszabályból” szöveg,
c) 6. § (2) bekezdésében a „javítás” szövegrész helyébe a „kijavítás” szöveg,
d) 6. § (2) bekezdésében a „forgalmazó” szövegrész helyébe a „vállalkozás, vagy – a javítószolgálatnál közvetlenül 

érvényesített kijavítás iránti igény esetén – a javítószolgálat” szöveg,
e) 7.  §-ában a „Ptk. 306.  §-a (1)  bekezdésének a)  pontja” szövegrész helyébe a „Polgári Törvénykönyvről szóló 

2013. évi V. törvény 6:159. § (2) bekezdés a) pontja” szöveg
lép.

 (11) Az R1. Melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

2. A lakásépítéssel kapcsolatos kötelező jótállásról szóló 181/2003. (XI. 5.) Korm. rendelet módosítása

2. § (1) A  lakásépítéssel kapcsolatos kötelező jótállásról szóló 181/2003. (XI. 5.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: R2.)  
1. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A jótállási kötelezettség kiterjed az újonnan épített lakásoknak, lakóépületeknek, közhasználatú építményeknek 
a 3. és 4. mellékletben meghatározott épületszerkezeteire és az azok létrehozásánál felhasznált egyes termékeire és 
anyagaira.”

 (2) Az R2. 1. §-a az alábbi (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) E rendelet alkalmazásában:
a) épületszerkezet: az  épületeket, építményeket alkotó helyszínen készített vagy előregyártott szerkezet vagy 
berendezés;
b) közhasználatú építmény: az  épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997.  évi LXXVIII.  törvény  
2. § 9. pontja szerinti építmény;
c) lakás: az  országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: OTÉK) 105. §-a szerint kialakított önálló rendeltetési egység;
d) lakóépület: az OTÉK 1. sz. melléklet 78. pontja szerinti épület.”

 (3) Az R2. 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A jótállási kötelezettség a kivitelezési szerződés alapján az építési, szerelési munka elvégzésére kötelezettséget 
vállaló személyt (a továbbiakban: vállalkozó) terheli.”
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 (4) Az R2. 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A jótállás időtartama a műszaki átadás-átvételi eljárás befejezésének időpontjától számított
a) három év az 1. és 2. mellékletben,
b) öt év a 3. mellékletben,
c) tíz év a 4. mellékletben
meghatározottakra. E határidők elmulasztása jogvesztéssel jár.”

 (5) Az R2. 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  jótállási jogokat a  lakás (lakóépület) vagy építmény tulajdonosa, a  lakás vagy építmény tulajdonba adásáig 
a  megrendelő (a  továbbiakban együtt: jogosult) a  vállalkozóval vagy az  általa javításra kijelölt személlyel, illetve 
szervezettel szemben érvényesítheti.”

 (6) Az R2. a következő 5/A. §-sal egészül ki:
„5/A. § (1) A 4. § (2)–(4) bekezdésében és az 5. §-ban foglalt rendelkezések megsértése esetén a fogyasztóvédelmi 
hatóság jár el a fogyasztóvédelemről szóló törvényben meghatározott szabályok szerint.
(2) Az  (1)  bekezdésben megjelölt rendelkezések a  fogyasztóvédelemről szóló törvény alkalmazásában 
fogyasztóvédelmi rendelkezések.”

 (7) Az R2.
a) 4. § (2) bekezdésében és 4. § (3) bekezdés d) pontjában az „az átadás-átvételi eljárás” szövegrészek helyébe az „a 

műszaki átadás-átvételi eljárás” szöveg,
b) 4. § (4) bekezdésében a „törvényből” szövegrész helyébe a „jogszabályból” szöveg,
c) 1. számú melléklet 2. pont j), k) és l) alpontjaiban a „közüzemi szolgáltató” szövegrészek helyébe a „közszolgáltató” 

szöveg
lép.

 (8) Az R2. a 2. melléklet szerinti 3. melléklettel egészül ki.
 (9) Az R2. a 3. melléklet szerinti 4. melléklettel egészül ki.

3. Az egyes javító-karbantartó szolgáltatásokra vonatkozó kötelező jótállásról szóló  
249/2004. (VIII. 27.) Korm. rendelet módosítása

3. § (1) Az egyes javító-karbantartó szolgáltatásokra vonatkozó kötelező jótállásról szóló 249/2004. (VIII. 27.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: R3.) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„1.  § (1) Ha a  Polgári Törvénykönyv szerinti fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés tárgya a  fogyasztó által 
megrendelt, a Mellékletben felsorolt javító-karbantartó szolgáltatás (a továbbiakban: szolgáltatás), és a szolgáltatásnak 
az általános forgalmi adót és az anyagköltséget is magában foglaló díja a húszezer forintot meghaladja, a szolgáltatást 
nyújtó vállalkozást jótállási kötelezettség terheli. A  jótállásból eredő jogokat a  szolgáltatás tárgyát képező dolog 
(a továbbiakban: dolog) tulajdonosa érvényesítheti, feltéve, hogy fogyasztónak minősül.
(2) E rendelet hatálya nem terjed ki arra a szolgáltatásra, amelyet a szolgáltatás tárgyát képező dologra vonatkozó 
szavatossági vagy jótállási igény alapján teljesítettek.
(3) Az e rendeletben előírt jótállás érvényességéhez, valamint a jótállásból eredő jogok érvényesítéséhez a vállalkozás 
az e rendeletben foglaltakon túl további követelményt nem támaszthat a fogyasztóval szemben.
(4) A fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésben semmis az a kikötés, amely e rendelet rendelkezéseitől a fogyasztó 
hátrányára tér el. Az érvénytelen megállapodás helyébe e rendelet rendelkezései lépnek.”

 (2) Az R3. 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A jótállás időtartama hat hónap. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.”

 (3) Az R3. 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A vállalkozás a szolgáltatás díjának átvételekor vagy a dolognak a fogyasztó vagy megbízottja részére történő 
átadásakor jótállási jegyet köteles a fogyasztó rendelkezésére bocsátani olyan formában, amely a jótállási határidő 
végéig biztosítja a jótállási jegy tartalmának jól olvashatóságát.”

 (4) Az R3. 3. § (2) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A jótállási jegyen fel kell tüntetni:)
„d) a fogyasztót a jótállás alapján megillető jogokat, azok érvényesíthetőségének feltételeit és határidejét, valamint 
az arról szóló tájékoztatást, hogy fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák 
mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti; továbbá”
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 (5) Az R3. 3. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A jótállásból eredő jogok – a (6) bekezdésben foglalt kivétellel – a jótállási jeggyel érvényesíthetők. A jótállási jegy 
szabálytalan kiállítása vagy a fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása a jótállás érvényességét nem érinti.”

 (6) Az R3. 3. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása esetén a szerződés megkötését bizonyítottnak 
kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján 
kibocsátott számlát vagy nyugtát – a fogyasztó bemutatja. Ebben az esetben a jótállásból eredő jogok az ellenérték 
megfizetését igazoló bizonylattal érvényesíthetőek.”

 (7) Az R3. 4. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A vállalkozó a fogyasztó jótállási igényéről jegyzőkönyvet köteles felvenni, amelyben rögzíti:)
„a) a  fogyasztó nevét, címét, valamint nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul a  jegyzőkönyvben rögzített adatainak 
a rendeletben meghatározottak szerinti kezeléséhez,”

 (8) Az R3. 4. § (1) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A vállalkozó a fogyasztó jótállási igényéről jegyzőkönyvet köteles felvenni, amelyben rögzíti:)
„g) a (4) bekezdés szerinti eset kivételével a jótállási igény rendezésének módját vagy az igény, illetve az az alapján 
érvényesíteni kívánt jog elutasítása esetén annak indokát, továbbá”

 (9) Az R3. 4. § (1) bekezdése a következő h) ponttal egészül ki:
(A vállalkozó a fogyasztó jótállási igényéről jegyzőkönyvet köteles felvenni, amelyben rögzíti:)
„h) az  arról szóló tájékoztatást, hogy fogyasztói jogvita esetén a  fogyasztó a  megyei (fővárosi) kereskedelmi és 
iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.”

 (10) Az R3. 4. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon a fogyasztó rendelkezésére kell bocsátani.
(4) Ha a  vállalkozás a  fogyasztó jótállási igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, 
álláspontjáról – az igény elutasítása esetén az elutasítás indokáról és a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről 
is – öt munkanapon belül, igazolható módon köteles értesíteni a fogyasztót.”

 (11) Az R3. 4. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A  vállalkozás a  fogyasztó jótállási igényéről felvett jegyzőkönyvet az  annak felvételétől számított három évig 
köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóság kérésére bemutatni.”

 (12) Az R3. a következő 5/A. és 5/B. §-sal egészül ki:
„5/A. § (1) Kijavítás iránti igény teljesítésekor a vállalkozásnak a jótállási jegyen vagy ahhoz csatoltan fel kell tüntetnie:
a) a kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra történő átvételnek vagy – helyben történő kijavítás esetén – 
a kijavítás megkezdésének az időpontját, valamint gépjármű esetében a kilométeróra állását,
b) a hiba okát és a kijavítás módját, továbbá
c) a dolog fogyasztó részére történő visszaadásának vagy – helyben történő kijavítás esetén – a kijavítás befejezésének 
időpontját, valamint gépjármű esetében a kilométeróra állását.
(2) A szolgáltatás részben vagy egészben való újbóli teljesítése iránti igény teljesítésekor a vállalkozásnak a jótállási 
jegyen fel kell tüntetnie az újbóli teljesítés tényét és időpontját.
5/B. § (1) A 3. § (1)–(4) bekezdésében és a 4–5/A. §-ban foglalt rendelkezések megsértése esetén a fogyasztóvédelmi 
hatóság jár el a fogyasztóvédelemről szóló törvényben meghatározott szabályok szerint.
(2) Az  (1)  bekezdésben megjelölt rendelkezések a  fogyasztóvédelemről szóló törvény alkalmazásában 
fogyasztóvédelmi rendelkezések.”

 (13) Az R3.
a) 2.  § (2)  bekezdésében, 3.  § (2)  bekezdés a)  pontjában, 4.  § (1) és (5)  bekezdésében, valamint 5.  §-ában 

a „vállalkozó” szövegrészek helyébe a „vállalkozás” szöveg,
b) 3. § (2) bekezdés b) pontjában a „munkát” szövegrész helyébe a „szolgáltatás megnevezését” szöveg,
c) 3. § (4) bekezdésében a „törvényből” szövegrész helyébe a „jogszabályból” szöveg,
d) 4.  § (1)  bekezdés c)  pontjában a  „javító-karbantartó szolgáltatás megnevezését” szövegrész helyébe 

a „szolgáltatás megnevezését” szöveg,
e) 4. § (2) bekezdésében a „kifogás” szövegrész helyébe a „jótállási igény” szöveg,
f ) 4. § (5) bekezdésében a „Ptk. 306. §-ának (2)” szövegrész helyébe a „Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi 

V. törvény 6:159. § (4)” szöveg
lép.
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4. Hatályon kívül helyező és záró rendelkezések

4. § (1) Hatályát veszti a  Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságról szóló 225/2007. (VIII. 31.) Korm. rendelet 6.  § (3) és 
(4) bekezdése.

 (2) Hatályát veszti az  egyes épületszerkezetek és azok létrehozásánál felhasználásra kerülő termékek kötelező 
alkalmassági idejéről szóló 11/1985. (VI. 22.) ÉVM–IpM–KM–MÉM–BkM együttes rendelet.

5. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.
 (2) Az 1. § (11) bekezdése 2014. szeptember 15-én lép hatályba.

6. §  E rendelet rendelkezéseit csak a hatálybalépését követően kötött szerződésekre kell alkalmazni.

7. §  E rendelet 1. § (8) bekezdése a fogyasztási cikkek adásvételének és a kapcsolódó jótállásnak egyes vonatkozásairól 
szóló 1999. május 25-i 1999/44/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 1.  cikk (2)  bekezdés d)  pontjának való 
megfelelést szolgálja.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet a 97/2014. (III. 25.) Korm. rendelethez
„Melléklet a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelethez

 1. Háztartási készülékek 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen hűtőszekrény, fagyasztó, kombinált hűtőszekrény, 
villanytűzhely, mosógép, centrifuga, szárítógép és ezek bármely kombinációja, mosogatógép, vasaló, vízmelegítő, 
fűtő-, légkondicionáló- és egyéb légállapot-szabályozó berendezés, porszívó, gőzzel működő tisztítógép, 
szőnyegtisztító-gép, padlósúroló- és fényesítőgép, varrógép, kötőgép, villanybojler, szivattyú;

 2. villamos energiával működtetett konyhai kisgépek 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen mikrohullámú sütő, 
kenyérsütő, kenyérpirító, kávéfőző, kávéfőzőgép, vízforraló, konyhai robotgép, grillsütő, olajsütő, ostyasütő, fánksütő, 
gofrisütő, szendvicssütő, elektromos palacsintasütő, elektromos pizzasütő, elektromos rotyogtatófazék, elektromos 
serpenyő, elektromos popcorn készítő, elektromos kontaktgrill, forgónyárs, mini tűzhely, rizsfőző készülék, tésztafőző, 
tojásfőző, ételpároló, légkeveréses főzőedény, gyümölcsaszaló;

 3. gázkészülékek 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen tűzhely, konvektor, gázkazán, gázbojler, gázgrill, gázzsámoly, 
gázsütő, gázperzselő, gázlámpa;

 4. motoros kerti gépek és nem motoros kertészeti eszközök 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen kapálógép, fűnyíró, 
fűkasza, tologatós fűnyíró;

 5. motoros kézi szerszámok 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen láncfűrész, fúrógép, ütvefúrógép, sarokköszörű, 
körfűrész, gyalu;

 6. legalább egyéves kihordási idejű gyógyászati segédeszközök és készülékek, valamint napszemüvegek 10 000 Ft 
eladási ár felett;

 7. egészségmegőrző termékek és eszközök 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen elektromos masszírozó, mágneses 
termék, fényterápiás eszköz;

 8. közlekedési eszközök 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen kerékpár, elektromos kerékpár, elektromos roller, quad, 
motorkerékpár, segédmotoros kerékpár, személygépkocsi, lakóautó, lakókocsi, utánfutós lakókocsi, utánfutó;

 9. motoros vízi járművek 10 000 Ft eladási ár felett;
 10. gyermekgondozási cikkek 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen pelenkázó-, illetve mosdató-állvány, babakocsi, 

magas- és asztalra szerelhető etetőszék, biztonsági gyermekülés;
 11. gyermekmegfigyelő berendezések 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen légzésfigyelő, szívhangfigyelő, bébiőrző;
 12. gyermekhinták, csúszdák és hasonló tevékenységet igénylő gyermekjátékok bel- és kültéri, otthoni használatra 

10 000 Ft eladási ár felett;
 13. világítástechnikai termékek 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen lámpatest, fényforrás;
 14. biztonsági riasztó- és jelzőberendezések 10 000 Ft eladási ár felett;
 15. elektronikus hírközlő végberendezések 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen telefon, mobiltelefon, telefax-

készülék, több funkciós készülék;
 16. híradástechnikai készülékek 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen üzenetrögzítő, kihangosító készülék; 

műholdvevő és AM Micro antenna rendszerek és ezek részegységei, televízió, projektor, videomagnó, rádió, autórádió, 
rádiós ébresztőóra, műholdas helymeghatározó, lemezjátszó, szalagos és kazettás magnó, CD-felvevő és lejátszó, 
DVD-felvevő és lejátszó, játékkonzol, Blu-ray lejátszó és -író, asztali médialejátszó, egyéni hangrendszer, keverőasztal, 
erősítő, hangszóró, hangfal, mikrofon és fülhallgató, head-set;

 17. információtechnikai készülékek 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen asztali számítógép, laptop, note-book, tablet, 
PDA, monitor, nyomtató, szkenner, fényképezőgép, film- és hangfelvevő kamera, videokamera és camcorder, diktafon, 
fotónyomtató, film- és diaszkenner, MP3 és MP4 lejátszó, hordozható médialejátszó, pendrive, memóriakártya, 
akkumulátor-töltő, számológép, zsebszámológép;

 18. irodatechnikai berendezések 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen iratmegsemmisítő, fénymásoló, laminálógép;
 19. írásvetítők és filmtechnikai berendezések 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen film- és írásvetítő, filmnagyító, 

filmelőhívó- és filmfeldolgozó készülék;
 20. optikai eszközök 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen távcső, látcső, mikroszkóp, teleszkóp;
 21. hangszerek 10 000 Ft eladási ár felett;
 22. órák és ékszerek 10 000 Ft eladási ár felett;
 23. bel- és kültéri bútorok, fekvőmatracok 10 000 Ft eladási ár felett;
 24. mérőműszerek, generátorok, tápegységek 10 000 Ft eladási ár felett;
 25. lőfegyverek 10 000 Ft eladási ár felett;
 26. sporteszközök, vadászathoz és horgászathoz kapcsolódó eszközök 10 000 Ft eladási ár felett;



984 NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY 4. szám 

 27. villamos energiával működtetett szépségápolási eszközök 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen hajszárító, 
hajformázó, testszőrnyíró gép, epillátor, villanyborotva;

 28. nemes és félnemes szőrmésbőrből készült szőrmeruházati termékek 50 000 Ft eladási ár felett;
 29. az előzőekben felsorolt termékcsoportokhoz tartozó termékek tartozékai és alkotórészei 10 000 Ft eladási ár felett.”
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2. melléklet a 97/2014. (III. 25.) Korm. rendelethez
„3. melléklet a 181/2003. (XI. 5.) Korm. rendelethez

A B

1. Épületszerkezet Termék

2. Tetőhéjalások 2.1 Égetett agyag tetőfedő elemek (tetőcserép)

2.2 Tetőfedő elemek (pala, hullámpala)

2.3 Fémlemez tetőfedő elemek (horganyzott acéllemez, 
horganylemez, alulemez, műanyaggal bevont fémlemez)

2.4 Beton anyagú tetőfedő elemek (betoncserép)

2.5 Hőszigetelő lemezek, paplanok stb.

2.6 Páraszigetelő fóliák

2.7 Tetőkibúvók, felülvilágítók, hófogórács stb.

3. Válaszfalak 3.1 Égetett agyag válaszfalelemek

3.2 Előregyártott vasbeton válaszfalpanelek

3.3 Gázszilikát válaszfalelemek

3.4 Gipsz és gipszperlit válaszfalelemek

3.5 Egyéb alapanyagú válaszfalelemek

3.6 Kombinált anyagú (könnyűszerkezetes) – szerelhető vagy 
táblás szerkezetű – válaszfalelemek

4. Csapadékvíz és használati víz 
elleni szigetelés

4.1 Bitumenes vízszigetelő lemezek

4.2 Műanyag vízszigetelő és burkoló lemezek, fóliák

4.3 Bevonatszigetelő anyagok

4.4 Tetőszigetelő habbevonatok

4.5 Ragasztóanyagok

4.6 Tető és padló szerelvények (összefolyók, páraszellőzők stb.)

5. Nyílászáró szerkezetek 5.1 Fa, fém, műanyag és kombinált anyagú nyílászáró 
szerkezetek

5.2 Nyílászáró szerkezetek szerelvényei (zárak, vasalások, 
veretek stb.)

5.3 Üveg- és hőszigetelő üvegszerkezetek

5.4 Árnyékolók, elsötétítők, zsaluk és rácsok

5.5 Beépítéshez felhasznált hézagtömítő, hő- és hangszigetelő 
anyagok

6. Szerelt térelhatároló 
fal- és födémszerkezetek, 

álmennyezetek

6.1 Könnyűszerkezetes – általában kombinált anyagú – fal 
és födémszerkezeti elemek (fal-, födém- és tetőelemek; 

álmennyezeti elemek, építőelemek, kötőelemek, 
hőszigetelő anyagok, hézagtömítő anyagok stb.)

7. Csapadékvíz elvezetés 
szerkezetei

7.1 Épületbádogos szerkezetek előregyártott elemei és 
szerelvényei horganyozott acéllemezből, horganylemezből, 

alulemezből, műanyagból
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8. Vakolatok, burkolatok, 
felületképzések (a mázolás, 
a belső falfestés, a meszelés 

és a tapétázás kivételével)

8.1 Mázas és máztalan kerámia padló és falburkoló lapok

8.2 Égetett agyag burkoló téglák

8.3 Cementkötésű padlóburkoló lapok

8.4 Építőkövek és burkolókövek

8.5 Műanyag padló és falburkoló lemezek és szegélyprofilok

8.6 Gumi padlóburkoló lemezek és szegélyprofilok

8.7 Burkoló lemezek

8.8 Fém burkoló lemezek és profilok

8.9 Fa és faalapanyagú burkolóelemek (parketták, falburkoló 
elemek, profilok stb.)

8.10 Lakások padlószőnyegei

8.11 Üveg homlokzatburkoló elemek

8.12 Ragasztók és aljzatképző anyagok

8.13 Hőszigetelő műanyag vagy szilikát alapú homlokzati 
bevonatok

9. Szabadon vezetett 
épületgépészeti 

csővezetékek, berendezések

9.1 Acél, műanyag nyomó- és lefolyócsövek, idomelemek és 
kötőelemek

9.2 Csőhálózati szerelvények (szelepek, tolózárak, csapok, 
csaptelepek, csappantyúk, légtelenítők, légbeszívók, 

kondenzedények, gyorssűrítők, torlók, szabályozók, 
bűzelzárók, zsírfogók, homokfogók stb.)

9.3 UNIMAG vizes blokk

9.4 Lakás berendezési tárgyak (mosdó, falikút, kiöntő, 
fürdőkád, zuhanytálca, mosogató, W.C.-csésze, öblítő stb.)

9.5 Fűtési berendezési tárgyak (öntöttvas-, acéllemez 
és alumínium radiátorok, konvektorok, hőtermelő 

berendezések, hőcserélők, melegvízkészítő berendezések, 
tágulási tartályok, hőmérséklet- szabályozók, gáztűzhelyek 

stb.)

9.6 Szemétledobó-berendezésekhez tartozó csövek, idomok, 
a ki- és beöntő nyílások szerkezetei, tisztító berendezések

10. Klíma és szellőző 
berendezések

10.1 Légcsatornarendszerek elemei (befúvó-, kifúvó- és elszívó 
szerkezetek)

10.2 Klímaberendezések, klímakonvektorok, ventilátorok stb.

10.3 Hangcsillapító berendezések

10.4 Levegőtisztító berendezések

11. Elektromos tápvezetékek, 
jelző vezetékek, hálózatok

11.1 Műanyag szigetelésű vezetékek

11.2 Védőcsövek és dobozok

11.3 Elosztó, csatlakozó és biztosító táblák

11.4 Kapcsolókés és csatlakozó aljak

11.5 Lámpatestek és foglalatok

11.6 Elektromos motorok

11.7 Felcsengető berendezések, kaputelefonok és központi 
antenna rendszerek

11.8 Főelosztó berendezések és szintleágazó szekrények

11.9 Elektromos vízmelegítők és tűzhelyek

12. Villámvédelem 12.1 Felfogók, bevezetők és földelők

13. Felvonók 13.1 Személyfelvonó-berendezések és tartozékaik
„
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3. melléklet a 97/2014. (III. 25.) Korm. rendelethez
„4. melléklet a 181/2003. (XI. 5.) Korm. rendelethez

A B

1. Épületszerkezet Termék

2. Teherbíróvá tett talajok

3. Alapozási szerkezetek 3.1 Égetett agyag alapfalelemek (tömör tégla, pillér tégla)

3.2 Terméskövek és építőkövek

3.3 Előregyártott beton és vasbeton alapozási elemek 
(előregyártott vb cölöpök, alaptestek, talpgerendák stb.)

4. Teherhordó vázak 4.1 Előregyártott beton, vasbeton, acél, fa és alumínium 
teherhordó szerkezeti elemek (oszlop, főtartó, gerenda 

stb.)

4.2 Vázszerkezeti kötőelemek

5. Födémek (burkolatok, 
álmennyezetek, 

bevilágítók nélkül: a szerelt 
födémszerkezetek kivételével)

5.1 Égetett agyag vázkerámia födémelemek

5.2 Előregyártott beton és vasbeton födémszerkezeti elemek 
(födémkitöltő elemek, béléstestek, tálcák, födémgerendák, 

födémpallók, födémpanelek, erkélyelemek, lépcsőelemek 
stb.)

5.3 Acél födémszerkezeti elemek (gerenda elemek, 
trapézelemek, födémpanelek, lépcsőelemek stb.)

5.4 Alumínium födémszerkezeti elemek (trapézlemez, 
födémpanel stb.)

5.5 Fa és faalapanyagú födémszerkezeti elemek (gerendák, 
födémpanelek stb.)

5.6 Műanyag födémszerkezeti elemek (födémpanelek stb.)

5.7 Kombinált (fa, faalapanyagú lemezek, műanyag, fém, gipsz 
stb.) födémszerkezeti elemek (födémpanelek stb.)

5.8 Födémszerkezeti kötőelemek

5.9 Hő-, pára- és hangszigetelő anyagok, elemek

6. Fedélszerkezetek 
(fedélhéjazat, hőszigetelés stb. 

nélkül)

6.1 Fém, vasbeton és fa előregyártott tetőszerkezeti elemek

7. Függőleges teherhordó- és 
térelhatároló szerkezetek 

(burkolatok, felületképzések, 
nyílászárók nélkül a szerelt 

külső térelhatároló 
falszerkezetek kivételével)

7.1 Égetett agyag falazóelemek (téglák, falazóblokkok stb.)

7.2 Mészhomok falazóelemek

7.3 Terméskő és építőkő falazóelemek

7.4 Előregyártott beton és vasbeton falszerkezeti elemek 
(falazó elemek és blokkok, kis- és nagy falpanelek, 

térelemek, falkiváltók, lábazati elemek, fal kéregelemek 
stb.)

7.5 Gázszilikát és kohóhabsalak falszerkezeti elemek 
(falazóelemek, falazóblokkok, falpanelek stb.)

7.6 Falszerkezeti kötőelemek

7.7 Homlokzati hézagtömítő anyagok

7.8 Hő-, pára- és hangszigetelő anyagok, elemek
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8. Szellőzőkürtők, kémények 
(béléselemek nélkül)

8.1 Előregyártott könnyűbeton, beton és vasbeton kémény és 
szellőzőkürtő elemek

8.2 Fém és kerámia kéményelemek

8.3 Égetett agyag falazó elemek

9. Talajvíz és talajnedvesség 
elleni szigetelések

9.1 Bitumenes és műanyag vízszigetelő lemezek

9.2 Ragasztó és vegyi anyagok

10. Épületgépészeti csővezetékek, 
talajba kerülő (a szabadon 

vezetett épületgépészeti 
csővezetékek kivételével) 

vezetékek

10.1 Nyomócsövek, lefolyócsövek és csőidomok

10.2 Kerámia csövek és csőidomok

10.3 Acél és öntöttvas csövek és csőidomok

10.4 Előregyártott beton és vasbeton csövek, csőidomok és 
aknaelemek

10.5 Műanyag csövek és csőidomok

10.6 Cső- és csatornahálózati szerelvények (tolózárak, 
csappantyúk stb.)

11. Az építményhez szerkezetileg 
csatlakozó külső 

létesítmények

11.1 Előregyártott beton és vasbeton támfaljárda-lépcsőelemek 
stb.

„

A Kormány 118/2014. (IV. 3.) Korm. rendelete
a gáz csatlakozóvezetékek és a felhasználói berendezések műszaki-biztonsági felülvizsgálatával kapcsolatos 
bejelentések ügyében eljáró hatóság kijelöléséről

A Kormány a  földgázellátásról szóló 2008.  évi XL.  törvény 132/B.  §-ában kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 15.  cikk 
(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A Kormány a gáz csatlakozóvezetékek és felhasználói berendezések műszaki-biztonsági felülvizsgálatával kapcsolatos 
bejelentések ügyében eljáró hatóságként az ingatlan fekvése szerint illetékes katasztrófavédelmi kirendeltséget jelöli 
ki.

2. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A nemzetgazdasági miniszter 13/2014. (IV. 9.) NGM utasítása 
a Nemzetgazdasági Minisztérium esélyegyenlőségi tervéről szóló 24/2012. (VIII. 24.) NGM utasítás 
módosításáról

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontja, valamint az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség 
előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 63. § (4) bekezdése alapján – figyelemmel a közszolgálati tisztviselőkről szóló 
2011. évi CXCIX. törvény 13. §-ában foglaltakra – a következő utasítást adom ki.

1. §  A Nemzetgazdasági Minisztérium évi esélyegyenlőségi tervéről szóló 24/2012. (VIII. 24.) NGM utasítás mellékletét 
(a továbbiakban: Esélyegyenlőségi Terv) a mellékletben foglaltak szerint módosítom.

2. §  Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.

  Varga Mihály s. k.,
  nemzetgazdasági miniszter

Melléklet a 13/2014. (IV. 9.) NGM utasításhoz

 1. Az Esélyegyenlőségi Terv címének helyébe a következő cím lép:
„ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV”

 2. Az Esélyegyenlőségi Terv 1. pont de) alpontjának helyébe a következő rendelkezés lép:
„de) nemzetiséghez való tartozás,”

 3. Az Esélyegyenlőségi Terv 1. pontja a következő f ) alponttal egészül ki:
„f ) A minisztérium tilt minden zaklatást, jogellenes elkülönítést, megfélemlítést és megtorlást.”

 4. Az Esélyegyenlőségi Terv 2. pontja az alábbi mondattal egészül ki:
„A kölcsönnyújtás feltételeiről a minisztérium vonatkozó szabályzata tartalmaz rendelkezést.”

 5. Az Esélyegyenlőségi Terv 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. A minisztérium támogatja a sport- és szabadidős tevékenységek szervezését, valamint sportolási lehetőséget 
biztosít a Nemzetgazdasági Minisztérium Sport Clubján keresztül.”

 6. Az Esélyegyenlőségi Terv a következő 5/A. ponttal egészül ki:
„5/A. A minisztérium a lehetőségekhez és igényekhez mérten biztosítja a foglalkoztatottak és gyermekeik számára 
a szakmai gyakorlat, valamint a diplomamunka konzultáció lehetőségét, amennyiben a konzultáció tárgya a 
minisztérium feladat- és hatáskörébe tartozik.”

 7. Az Esélyegyenlőségi Terv a következő 8/A. ponttal egészül ki:
„8/A. A munkáltató a vezetői utánpótlásnál – a jogszabályi keretek között és a mérlegelési jogkör fenntartása mellett – 
elsősorban a belső kiválasztásra épít.”

 8. Az Esélyegyenlőségi Terv 9. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„9. A minisztérium támogatja a foglalkoztatottak képzéseken, tanfolyamokon való részvételét, amelyhez a vonatkozó 
minisztériumi szabályzat rendelkezései alapján tanulmányi szerződés megkötését biztosítja.”

 9. Az Esélyegyenlőségi Terv a következő 10/A. ponttal egészül ki:
„10/A. A 10 éven aluli gyermeket nevelő foglalkoztatottak rendes évi szabadságának kiadása során a munkáltató 
– lehetőségeihez mérten – figyelembe veszi a gyermekgondozási és oktatási intézmények működése során elrendelt 
szünetek idejét.”
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 10. Az Esélyegyenlőségi Terv a következő 10/B. ponttal egészül ki:
„10/B. A GYED-en és GYES-en lévő szülővel a munkáltató a gyermekgondozás ideje alatt is tartja a kapcsolatot, 
kisgyermekével együtt meghívja a minisztérium gyermek-, illetve családi rendezvényeire. Segíti a GYED-ről és 
GYES-ről visszatérő foglalkoztatottak munkahelyi beilleszkedését.”

 11. Az Esélyegyenlőségi Terv a következő 10/C. ponttal egészül ki:
„10/C. A munkáltató a nyugdíj előtt álló foglalkoztatottak szakmai képességét és tapasztalatát felhasználja a pályakezdő 
munkavállalók betanítására, a hivatali szervezet és az irányított szervek tevékenységének megismertetésére.”

 12. Az Esélyegyenlőségi Terv 15.2. pontja a következő c) és d) alponttal egészül ki:
(Az esélyegyenlőségi referens feladata:)
„c) a tárgyévet követő év március 15. napjáig jelentést készít az esélyegyenlőségi tervben foglaltak tárgyévi 
megvalósulásáról, amelyet – az érdek-képviseleti szerv véleményezését követően – jóváhagyásra a szolgálati út 
betartásával felterjeszt a közigazgatási államtitkár részére, a célok és a célcsoportok bővítésére vonatkozó javaslatával 
együtt;
d) a hátrányos helyzetű foglalkoztatotti csoportok szociális ügyeinek nyomon követése céljából meghívottként részt 
vesz a Szociális Segélyezési és Nyugdíjas Bizottság ülésein.”

 13. Az Esélyegyenlőségi Terv 15.3. pont a) alpontja első mondata helyébe a következő rendelkezés lép:
„Az egyenlő bánásmód megsértése, zaklatás, jogellenes elkülönítés, megfélemlítés, valamely hátrány kilátásba 
helyezése, megtorlás előfordulása esetén a foglalkoztatott az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség 
előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvényben részére biztosított eljárások megindítását megelőzően a 
munkáltatónál működő érdek-képviseleti szervhez vagy az esélyegyenlőségi referenshez panasszal fordulhat.”

 14. Az Esélyegyenlőségi Terv 15.3. pont b) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„ b) Az érdek-képviseleti szerv, illetve az esélyegyenlőségi referens a panaszt – ha az ügy jellege lehetővé teszi – anonim 
módon, mind az érdek-képviseleti szerv, mind az esélyegyenlőségi referens véleményével vagy közös álláspontjukkal 
együtt, a panasz megtételétől számított 5 munkanapon belül a munkáltatói jogkör gyakorlója elé tárja. A munkáltatói 
jogkör gyakorlója az ügy megoldása érdekében köteles a kivizsgálásról haladéktalanul intézkedni. A vizsgálatot a 
munkáltatói jogkör gyakorlója által kijelölt szervezeti egység folytatja le, legfeljebb 10 munkanapon belül. A kijelölt 
szervezeti egység a vizsgálat eredményéről tájékoztatja a munkáltatói jogkör gyakorlóját.”

 15. Az Esélyegyenlőségi Terv
1. 1. pont d) alpontjában, valamint a 14. pontjában a „dolgozók” szövegrész helyébe a „foglalkoztatottak”,
2. 11. pontjában az „anyák” szövegrész helyébe a „szülő”,
3. 11. pontjában „a csökkentett, illetve rugalmas munkaidőben” szövegrész helyébe a „részmunkaidőben”,
4. 5. függelékében „Az esélyegyenlőségi referens/bizottság véleménye, javaslata” szövegrész helyébe 

„Az esélyegyenlőségi referens/érdek-képviseleti szerv véleménye, javaslata”
szöveg lép.

 16. Hatályát veszti az Esélyegyenlőségi Terv
1. 3. pontjában az „ , egészséges életmódot támogató tréning indítása a munkatársak rekreációjának elősegítése”,
2. 1–4. függelékében az „Az adatokat az esélyegyenlőségi terv által érintett időszak utolsó napjáig kezeli 

a minisztérium.”
szövegrész.
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A nemzetgazdasági miniszter közleménye
az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről szóló 213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdés 
alapján a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal által 
2014. március 1. és 2014. március 31. között nyilvántartásba vett, illetve törölt utazási vállalkozók jegyzékéről

2014. március 1. és március 31. között a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal által engedélyezett  
és nyilvántartásába bejegyzett utazási vállalkozások 

ESC Club Kft.
1105 Budapest, Ihász u. 27/A
tel.: +36-30/685-2665
fax: +36-1/262-0401
eng. szám: U-001523
Bejegyzés dátuma: 2014. 03. 04.

Express Plussz Utazásszervező és Közvetítő Kft.
1071 Budapest, Lövölde tér 7.
tel.: +36-1/210-0648
fax: +36-1/210-0648
eng. szám: U-001525
Bejegyzés dátuma: 2014. 03. 18.

Ferr-Nívó Kft.
8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 14/B 3. em. 4.
tel.: +36-20/504-0420
fax: +36-92/510-975
eng. szám: U-001529
Bejegyzés dátuma: 2014. 03. 31.

HotelPremio Kft.
1106 Budapest, Dorogi u. 19.
tel.: +36-1/801-2100
fax: –
eng. szám: U-001527
Bejegyzés dátuma: 2014. 03. 26.

Plenty Horn Kft.
1054 Budapest, Vértanúk tere 1. I/7.
tel.: +36-1/475-4080
fax: +36-1/475-4089
eng. szám: U-001524
Bejegyzés dátuma: 2014. 03. 14.

Pyramid Travel Kft.
1102 Budapest, Kőrösi Csoma sétány 4.
tel.: +36-1/262-4424
fax: +36-1/260-0178
eng. szám: U-001528
Bejegyzés dátuma: 2014. 03. 26.
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Rhino Tours Kft.
2040 Budaörs, Mozdony u. 8.
tel.: +36-30/403-6759
fax: +36-23/442-265
eng. szám: U-001526
Bejegyzés dátuma: 2014. 03. 20.

2014. március 1. és március 31. között a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal nyilvántartása szerint 
utazásszervező tevékenységet utazásközvetítésre módosítottak az alábbi vállalkozások

A fenti időszakban ilyen vállalkozás nem volt.

2014. március 1. és március 31. között a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal nyilvántartása szerint 
utazásközvetítő tevékenységet utazásszervezésre módosítottak az alábbi vállalkozások

A fenti időszakban ilyen vállalkozás nem volt.

2014. március 1. és március 31. között a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal nyilvántartásából 
kérelemre visszavont engedélyek

Globe Air Group Utazásszervezési és Szolgáltató Kft.
1125 Budapest, Óra út 15/A
tel.: +36-30/866-5888
fax: +36-1/391-7330
eng. szám: U-001301
Törölve: 2014. 03. 13.

Luxury Baraka Travel Kft.
1117 Budapest, Fehérvári út 54–56.
tel.: +36-1/205-3698
fax: +36-1/205-3697
eng. szám: U-001466
Törölve: 2014. 03. 24.

2014. március 1. és március 31. között a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal nyilvántartásából  
– jogszabálysértés miatt – jogerősen törölt, visszavont engedélyű vállalkozások

New Age Utazási Iroda és Kereskedelmi Kft.
1056 Budapest, Március 15. tér 1. ½
tel.: +36-1/486-1471
fax: +36-1/266-3047
eng. szám: U-000202
Törölve: 2014. 03. 18
Jogerőre emelkedett: 2014. 03. 25.
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2014. március 1. és március 31. között a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal nyilvántartásából 
– jogszabálysértés miatt – jogerősen törölt, visszavont engedélyű és a tevékenység folytatásától 1 évre 
eltiltott vállalkozások

A fenti időszakban ilyen vállalkozás nem volt.

A nemzetgazdasági miniszter közleménye
pályázati kiírás „Ipari Park” cím viselésére 

I. A PÁLYÁZAT CÉLJA 

Az Ipari Parkokról szóló 297/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 2. § (1) pontja alapján a nemzetgazdasági miniszter 
pályázatot ír ki az „Ipari Park” cím elnyerésére.

A Nemzetgazdasági Minisztérium (a továbbiakban: NGM) célja, hogy jelen pályázattal lehetőséget adjon az „Ipari 
Park” cím elnyerésére olyan szervezetek számára, amelyek a vállalkozások versenyképességének növelésével vonzó 
befektetési környezetet teremtenek, korszerű telephely kialakításával és emelt szintű szolgáltatások nyújtásával. 

Az „Ipari Park” cím elnyerése a jogszabályokban és más pályázati rendszerekben megfogalmazott támogatások 
és preferenciák elnyeréséhez, illetve igénybevételéhez előírt „Ipari Park” cím megszerzését jelenti, azonban annak 
elnyerése nem jelent közvetlen pénzügyi támogatást.

II. A PÁLYÁZÓK KÖRE 

Az „Ipari Park” cím elnyerésére pályázhat az ipari parkot megvalósítani, fejleszteni és üzemeltetni szándékozó
– jogi személyiségű gazdasági társaság,
– helyi önkormányzatok társulása vagy
– helyi önkormányzat
(a továbbiakban együtt: Pályázó), amely a következőkben meghatározott feltételeknek megfelelő területtel, 
infrastruktúrával, szolgáltatásokkal és szakmai háttérrel rendelkezik és a hatósági előírásoknak és a szakmai 
követelményeknek mindenben megfelelő befektetési lehetőséget kínál a vállalkozások betelepedéséhez.

Nem pályázhat az „Ipari Park” cím elnyerésére olyan szervezet, amely
 1. az adózás rendjéről szóló törvény szerint – a pályázata benyújtásának időpontjában – nem minősül köztartozásmentes 

adózónak;
 2. saját tőkéjét elvesztette vagy saját tőkével nem rendelkezik (kivéve a helyi önkormányzat és a helyi önkormányzatok 

társulása);
 3. az államháztartás alrendszereiből juttatott támogatásra vonatkozó szerződésben vállalt valamely kötelezettségét – a 

pályázat benyújtását megelőző két naptári éven belül – nem teljesítette.

III. A PÁLYÁZATI FELTÉTELEK 

 1. Az „Ipari Park” cím elnyerésének ingatlanra vonatkozó feltételei:
1. az ipari park céljára kialakított terület (telek) nagysága legalább 20 hektár, amely törzsterületből, vagy 

törzsterületből és fejlesztési területből áll;
2. betelepített törzsterület esetén a betelepült vállalkozások (tulajdonosok és bérlők) nyilatkozattal csatlakoznak 

az ipari park megvalósításához. Betelepíthető törzsterület esetén a Pályázó a terület tulajdonjogával vagy 
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tartós (legalább 25 éves) használati, hasznosítási jogával igazoltan rendelkezik, és a Pályázó 30 napnál nem 
régebbi hiteles tulajdoni lappal igazolja annak per- és igénymentességét;

3. a fejlesztési terület esetében amellett, hogy a területet iparterületté nyilvánították, a termőföldnek minősülő 
területnek rendelkeznie kell a termőföld végleges más célú hasznosítására vonatkozó jogerős ingatlanügyi 
hatósági engedéllyel. Emellett a Pályázónak igazolnia kell – 30 napnál nem régebbi hiteles tulajdoni lapon 
feltüntetett – tulajdonosok nyilatkozatával a terület ipari park megvalósítására irányuló hasznosításának 
lehetőségét;

4. amennyiben az ipari park valamely területét korábban iparterületként hasznosították, a Pályázó rendelkezik a 
terület környezeti állapotának tényfeltárását tartalmazó dokumentációval;

5. amennyiben a 4. pontban megjelölt dokumentáció szerint a terület környezetvédelmi szempontból 
szennyezett, akkor a Pályázó rendelkezik az elsőfokú környezetvédelmi hatóság által jóváhagyott kármentesítési 
beavatkozási tervvel.

 2. Az „Ipari Park” cím elnyerésének egyéb feltételei:
1. a Pályázó rendelkezik a tervezett ipari parkra vonatkozó megvalósíthatósági tanulmánnyal;
2. a pályázat beadásakor már legalább 5 vállalkozás az ipari park területén működik, és a vállalkozások által teljes 

időben foglalkoztatottak együttes létszáma legalább 100 fő;
3. a Pályázó vállalja, hogy fejlesztő munkája eredményeként a pályázat elnyerésétől számított 5. év végére 

a betelepült vállalkozások száma legalább 10, illetve a meglévő és a létesítendő munkahelyeken a teljes 
munkaidőben foglalkoztatottak száma együttesen legalább 350 fő lesz;

4. a Pályázó rendelkezik a helyi önkormányzat ipari park létrehozását támogató nyilatkozatával;
5. a Pályázó rendelkezik a területfejlesztés térségi feladatait ellátó, területileg érintett szervek ipari park 

létrehozását támogató nyilatkozatával,
6. a Pályázó vállalja, hogy a cím elnyerését követő két hónapon belül létrehozza az ipari park portálon az ipari 

park felületét és gondoskodik annak folyamatos működéséről,
7. a Pályázó a betelepült vállalkozások vonatkozásában rendelkezik betelepülési szerződéssel.

IV. A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK MÓDJA, HELYE ÉS HATÁRIDEJE 

 1. Pályázatot benyújtani csak magyar nyelven, kizárólag a pályázathoz készített, a pályázati útmutatóban közölteknek 
megfelelően kitöltött és cégszerűen aláírt pályázati adatlapokon és formanyomtatványon, valamint az előírt kötelező 
mellékletek hiánytalan csatolásával lehet.

 2. A pályázati útmutató és a pályázati adatlapok a www.kormany.hu oldalról letölthetőek. Az adatlapok és a 
formanyomtatvány sem tartalmukban, sem alakjukban nem változtathatóak. 

 3. A pályázatot 2 (1 eredeti és 1 másolati) példányban, valamint a pályázati adatlapokat, formanyomtatványt és az „E” 
melléklet szerinti megvalósíthatósági tanulmányt (Word formátumban) 2 példányban CD-n, kizárólag postai úton az 
alábbi címre kell beküldeni:
Nemzetgazdasági Minisztérium
(Ipari és Építésgazdasági Főosztály)
1055 Budapest, Honvéd utca 13–15.
A pályázatokat egy kötetben, összefűzött (spirálozott) formában kell benyújtani. Az eredeti példány címlapján 
„E” megjelölést kérünk feltüntetni. Azokat a dokumentumokat, amelyek mérete, formája az összefűzést nem teszi 
lehetővé, külön dossziéban kell beadni, megjelölve azok sorszámát (melléklet, függelék). Amennyiben a Tulajdoni 
lapok másolatainak nagy mennyisége kezelhetetlenné teszi a pályázatot, megengedett azok külön kötetben történő 
benyújtása. 
A pályázati adatlap és formanyomtatvány valamennyi lapját a megjelölt helyeken cégszerűen kell aláírni. Aláíró csak 
az lehet, aki(k)nek az aláírási címpéldányát becsatolták.

 4. A Pályázónak a pályázat benyújtásakor 50 000 Ft pályázati díjat a Magyar Államkincstárnál vezetett Nemzetgazdasági 
Minisztérium 10032000-01460658-00000000 számlaszám javára átutalással kell teljesíteni. A pályázati díj 
átutalásakor az átutalási megbízás nyomtatványon a „Közlemény” rovatban „#310 Pályázati díj IP” jelölést kell 
alkalmazni. A pályázati díj befizetését a banki terhelési értesítő hitelesített másolata vagy az átutalást végrehajtó bank 
igazolja. 

 5. A pályázatokat a pályázati útmutatóban leírt érvényességi, formai és tartalmi követelmények szerint kell benyújtani.
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 6. A pályázatok beadási határideje: a következő pályázat kiírásáig folyamatos.
 7. A pályázatok elkészítésével kapcsolatosan a Nemzetgazdasági Minisztérium Ipari és Építésgazdasági Főosztályán 

Radics Ernő az erno.radics@ngm.gov.hu és ipegfo@ngm.gov.hu e-mail címen ad információt.

A nemzetgazdasági miniszter közleménye
pályázati kiírás „Tudományos és Technológiai Park” cím viselésére Ipari Park címmel már rendelkező 
szervezet részére

I. A PÁLYÁZAT CÉLJA 

Az Ipari Parkokról szóló 297/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 2. § (1) pontja alapján a nemzetgazdasági miniszter pályázatot 
ír ki a „Tudományos és Technológiai Park” cím elnyerésére Ipari Park címmel már rendelkező szervezet részére.

A Nemzetgazdasági Minisztérium (a továbbiakban: NGM) célja, hogy jelen pályázattal lehetőséget adjon „Tudományos 
és Technológiai Park” cím elnyerésére olyan ipari park címmel már rendelkező szervezetek számára, amelyeknek 
fennálló együttműködési vagy kutatási szerződése van egyetemmel, főiskolával vagy akadémiai intézettel és a park 
területére betelepült vállalkozások közül legalább három együttműködik K+F+I tevékenység végzésében.

A  „Tudományos és Technológiai Park” cím elnyerése a jogszabályokban és más pályázati rendszerekben megfogalmazott 
támogatások és preferenciák  elnyeréséhez, illetve igénybevételéhez előírt a „Tudományos és Technológiai Park” cím 
megszerzését jelenti, azonban annak elnyerése nem jelent közvetlen pénzügyi támogatást.

II. A PÁLYÁZÓK KÖRE 

A „Tudományos és Technológiai Park” cím elnyerésére pályázhat „Ipari Park” címmel már rendelkező szervezet.  

Nem pályázhat „Tudományos és Technológiai Park” cím elnyerésére olyan szervezet, amely
 1. az adózás rendjéről szóló törvény szerint – a pályázata benyújtásának időpontjában – nem minősül köztartozásmentes 

adózónak;
 2. saját tőkéjét elvesztette vagy saját tőkével nem rendelkezik (kivéve a helyi önkormányzat és a helyi önkormányzatok 

társulása);
 3. az államháztartás alrendszereiből juttatott támogatásra vonatkozó szerződésben vállalt valamely kötelezettségét – a 

pályázat benyújtását megelőző két naptári éven belül – nem teljesítette.

III. A „TUDOMÁNYOS ÉS TECHNOLÓGIAI PARK” CÍM ELNYERÉSÉNEK FELTÉTELEI 

 1. a tudományos és technológiai park céljára kialakított terület (telek) nagysága legalább 10 hektár, amely törzsterületből, 
vagy törzsterületből és fejlesztési területből áll. 

 2. a Pályázó rendelkezik a tervezett tudományos és technológiai parkra vonatkozó megvalósíthatósági tanulmánnyal;
 3. a pályázat beadásakor már legalább 5 vállalkozás a tervezett ipari park területén működik, és a vállalkozások által 

teljes időben foglalkoztatottak együttes létszáma legalább 75 fő,
 4. a Pályázó vállalja, hogy a fejlesztő munkája eredményeként a pályázat elnyerésétől számított 5. év végére a 

betelepült vállalkozások száma legalább 10, illetve a meglévő és a létesítendő munkahelyeken a teljes munkaidőben 
foglalkoztatottak száma a tudományos és technológiai park esetében együttesen legalább 150 fő,

 5. a park területére betelepült vállalkozások közül legalább három együttműködik K+F+I tevékenység végzésében
 6. a Pályázónak (vagy a betelepült vállalkozásoknak) fennálló együttműködési vagy kutatási szerződése van egyetemmel, 

főiskolával vagy akadémiai intézettel
 7. a Pályázó vállalja, hogy a cím elnyerését követő két hónapon belül létrehozza az ipari park portálon a tudományos és 

technológiai park felületét és gondoskodik annak folyamatos működéséről.
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IV. A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK MÓDJA, HELYE ÉS HATÁRIDEJE 

 1. Pályázatot benyújtani csak magyar nyelven, kizárólag a pályázathoz készített, a pályázati útmutatóban közölteknek 
megfelelően kitöltött és cégszerűen aláírt pályázati adatlapokon és formanyomtatványon, valamint az előírt kötelező 
mellékletek hiánytalan csatolásával lehet.

 2. A pályázati útmutató és a pályázati adatlapok a kormany.hu oldalról letölthetőek. Az adatlapok és a formanyomtatvány 
sem tartalmukban, sem alakjukban nem változtathatóak. 

 3. A pályázatot 2 (1 eredeti és 1 másolati) példányban, valamint a pályázati adatlapokat, formanyomtatványt és az „E” 
melléklet szerinti megvalósíthatósági tanulmányt (Word formátumban) 2 példányban CD-n, kizárólag postai úton az 
alábbi címre kell beküldeni:
Nemzetgazdasági Minisztérium
(Ipari és Építésgazdasági Főosztály)
1055 Budapest, Honvéd utca 13–15.
A pályázatokat egy kötetben, összefűzött (spirálozott) formában kell benyújtani. Az eredeti példány címlapján 
„E” megjelölést kérünk feltüntetni. Azokat a dokumentumokat, amelyek mérete, formája az összefűzést nem teszi 
lehetővé, külön dossziéban kell beadni, megjelölve azok sorszámát (melléklet, függelék). Amennyiben a Tulajdoni 
lapok másolatainak nagy mennyisége kezelhetetlenné teszi a pályázatot, megengedett azok külön kötetben történő 
benyújtása. 
A pályázati adatlap és formanyomtatvány valamennyi lapját a megjelölt helyeken cégszerűen kell aláírni. Aláíró csak 
az lehet, aki(k)nek az aláírási címpéldányát becsatolták. 

 4. A „Tudományos és Technológiai Park” címre, Ipari Park címmel már rendelkező Pályázónak 25.000 Ft pályázati díjat 
a Magyar Államkincstárnál vezetett Nemzetgazdasági Minisztérium 10032000-01460658-00000000 számlaszám 
javára átutalással kell teljesíteni. A pályázati díj átutalásakor az átutalási megbízás nyomtatványon a „Közlemény” 
rovatban „#TTP2 Pályázati díj” jelölést kell alkalmazni. A pályázati díj befizetését a banki terhelési értesítő hitelesített 
másolata vagy az átutalást végrehajtó bank igazolja. 

 5. A pályázatokat a pályázati útmutatóban leírt érvényességi, formai és tartalmi követelmények szerint kell benyújtani.
 6. A pályázatok beadási határideje: a következő pályázat kiírásáig folyamatos.
 7. A pályázatok elkészítésével kapcsolatosan a Nemzetgazdasági Minisztérium Ipari és Építésgazdasági Főosztályán 

Radics Ernő az erno.radics@ngm.gov.hu és ipegfo@ngm.gov.hu e-mail címen ad információt.

A nemzetgazdasági miniszter közleménye
pályázati kiírás „Tudományos és Technológiai Park” cím viselésére

I. A PÁLYÁZAT CÉLJA 

Az Ipari Parkokról szóló 297/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 2. § (1) pontja alapján a nemzetgazdasági miniszter 
pályázatot ír ki a „Tudományos és Technológiai Park” cím elnyerésére.

A Nemzetgazdasági Minisztérium (a továbbiakban: NGM) célja, hogy jelen pályázattal lehetőséget adjon a „Tudományos 
és Technológiai Park” cím elnyerésére olyan szervezetek számára, amelynek a vállalkozások versenyképességének 
növelésével vonzó befektetési környezetet teremtenek. A termelő tevékenység mellett fennálló együttműködési 
vagy kutatási szerződése van egyetemmel, főiskolával vagy akadémiai intézettel és a park területére betelepült 
vállalkozások közül legalább három együttműködik K+F+I tevékenység végzésében. 

A „Tudományos és Technológiai Park” cím elnyerése a jogszabályokban és más pályázati rendszerekben megfogalmazott 
támogatások és preferenciák elnyeréséhez, illetve igénybevételéhez előírt a „Tudományos és Technológiai Park” cím 
megszerzését jelenti, azonban annak elnyerése nem jelent közvetlen pénzügyi támogatást.
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II. A PÁLYÁZÓK KÖRE 

A „Tudományos és Technológiai Park” cím elnyerésére pályázhat a tudományos és technológiai parkot megvalósítani, 
fejleszteni és üzemeltetni szándékozó

– jogi személyiségű gazdasági társaság,
– helyi önkormányzatok társulása vagy
– helyi önkormányzat

(a továbbiakban: Pályázó), amely a következőkben meghatározott feltételeknek megfelelő területtel, infrastruktúrával, 
szolgáltatásokkal és szakmai háttérrel rendelkezik, a hatósági előírásoknak és a szakmai követelményeknek mindenben 
megfelelő befektetési lehetőséget kínál elsődlegesen tudásintenzív, technológiai vállalkozások betelepedéséhez.

Nem pályázhat „Tudományos és Technológiai Park” cím elnyerésére olyan szervezet, amely
 1. az adózás rendjéről szóló törvény szerint – a pályázata benyújtásának időpontjában – nem minősül köztartozásmentes 

adózónak;
 2. saját tőkéjét elvesztette vagy saját tőkével nem rendelkezik (kivéve a helyi önkormányzat és a helyi önkormányzatok 

társulása);
 3. az államháztartás alrendszereiből juttatott támogatásra vonatkozó szerződésben vállalt valamely kötelezettségét – a 

pályázat benyújtását megelőző két naptári éven belül – nem teljesítette.

III. A PÁLYÁZATI FELTÉTELEK 

 1. A „Tudományos és Technológiai Park” cím elnyerésének ingatlanra vonatkozó feltételei:
1. a tudományos és technológiai park céljára kialakított terület (telek) nagysága legalább 10 hektár, amely 

törzsterületből, vagy törzsterületből és fejlesztési területből áll;
2. betelepített törzsterület esetén a betelepült vállalkozások (tulajdonosok és bérlők) nyilatkozattal csatlakoznak 

a tudományos és technológiai park megvalósításához. Betelepíthető törzsterület esetén a Pályázó a terület 
tulajdonjogával vagy tartós (legalább 25 éves) használati, hasznosítási jogával igazoltan rendelkezik, és a 
Pályázó 30 napnál nem régebbi hiteles tulajdoni lappal igazolja annak per- és igénymentességét

3. a fejlesztési terület esetében amellett, hogy a területet iparterületté nyilvánították, a termőföldnek minősülő 
területnek rendelkeznie kell a termőföld végleges más célú hasznosítására vonatkozó jogerős ingatlanügyi 
hatósági engedéllyel. Emellett a Pályázónak igazolnia kell – 30 napnál nem régebbi hiteles tulajdoni lapon 
feltüntetett – tulajdonosok nyilatkozatával a terület tudományos és technológiai park megvalósítására irányuló 
hasznosításának lehetőségét

4. amennyiben a tudományos és technológiai park valamely területét korábban iparterületként hasznosították, a 
Pályázó rendelkezik a terület környezeti állapotának tényfeltárását tartalmazó dokumentációval;

5. amennyiben a 4) pontban megjelölt dokumentáció szerint a terület környezetvédelmi szempontból 
szennyezett, akkor a Pályázó rendelkezik az elsőfokú környezetvédelmi hatóság által jóváhagyott kármentesítési 
beavatkozási tervvel.

 2. A „Tudományos és Technológiai Park” cím elnyerésének egyéb feltételei:
1. a Pályázó rendelkezik a tervezett tudományos és technológiai parkra vonatkozó megvalósíthatósági 

tanulmánnyal;
2. a pályázat beadásakor már legalább 5 vállalkozás a tervezett ipari park területén működik, és a vállalkozások 

által teljes időben foglalkoztatottak együttes létszáma legalább 75 fő,
3. a Pályázó vállalja, hogy a fejlesztő munkája eredményeként a pályázat elnyerésétől számított 5. év végére 

a betelepült vállalkozások száma legalább 10, illetve a meglévő és a létesítendő munkahelyeken a teljes 
munkaidőben foglalkoztatottak száma a tudományos és technológiai park esetében együttesen legalább 150 fő, 

4. a Pályázó rendelkezik a helyi önkormányzat tudományos és technológiai park létrehozását támogató 
nyilatkozatával;

5. a Pályázó rendelkezik a területfejlesztés térségi feladatait ellátó, területileg érintett szervek ipari park 
létrehozását támogató nyilatkozatával,

6. a Pályázó vállalja, hogy a cím elnyerését követő két hónapon belül létrehozza az ipari park portálon a 
tudományos és technológiai park felületét és gondoskodik annak folyamatos működéséről,
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7. a Pályázó a betelepült vállalkozások vonatkozásában rendelkezik betelepülési szerződéssel,
8. a park területére betelepült vállalkozások közül legalább három együttműködik K+F+I tevékenység 

végzésében,
9. a Pályázónak (vagy a betelepült vállalkozásoknak) fennálló együttműködési vagy kutatási szerződése van 

egyetemmel, főiskolával vagy akadémiai intézettel.

IV. A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK MÓDJA, HELYE ÉS HATÁRIDEJE 

1. Pályázatot benyújtani csak magyar nyelven, kizárólag a pályázathoz készített, a pályázati útmutatóban 
közölteknek megfelelően kitöltött és cégszerűen aláírt pályázati adatlapokon és formanyomtatványon, 
valamint az előírt kötelező mellékletek hiánytalan csatolásával lehet.

2. A pályázati útmutató és a pályázati adatlapok a www.kormany.hu oldalról letölthetőek. Az adatlapok és a 
formanyomtatvány sem tartalmukban, sem alakjukban nem változtathatóak. 

3. A pályázatot 2 (1 eredeti és 1 másolati) példányban, valamint a pályázati adatlapokat, formanyomtatványt és 
az „E” melléklet szerinti megvalósíthatósági tanulmányt (Word formátumban) 2 példányban CD-n, kizárólag 
postai úton az alábbi címre kell beküldeni:

 Nemzetgazdasági Minisztérium
 (Ipari és Építésgazdasági Főosztály)
 1055 Budapest, Honvéd utca 13–15.
A pályázatokat egy kötetben, összefűzött (spirálozott) formában kell benyújtani. Az eredeti példány címlapján 
„E” megjelölést kérünk feltüntetni. Azokat a dokumentumokat, amelyek mérete, formája az összefűzést nem teszi 
lehetővé, külön dossziéban kell beadni, megjelölve azok sorszámát (melléklet, függelék). Amennyiben a Tulajdoni 
lapok másolatainak nagy mennyisége kezelhetetlenné teszi a pályázatot, megengedett azok külön kötetben történő 
benyújtása. 
A pályázati adatlap és formanyomtatvány valamennyi lapját a megjelölt helyeken cégszerűen kell aláírni. Aláíró csak 
az lehet, aki(k)nek az aláírási címpéldányát becsatolták. 
4. A „Tudományos és Technológiai Park” címre Pályázónak 50 000 Ft pályázati díjat a Magyar Államkincstárnál 

vezetett Nemzetgazdasági Minisztérium 10032000-01460658-00000000 számlaszám javára átutalással kell 
teljesíteni. A pályázati díj átutalásakor az átutalási megbízás nyomtatványon a „Közlemény” rovatban „#310 
Pályázati díj TTP” jelölést kell alkalmazni. A pályázati díj befizetését a banki terhelési értesítő hitelesített 
másolata vagy az átutalást végrehajtó bank igazolja. 

5. A pályázatokat a pályázati útmutatóban leírt érvényességi, formai és tartalmi követelmények szerint kell 
benyújtani.

6. A pályázatok beadási határideje: a következő pályázat kiírásáig folyamatos.
7. A pályázatok elkészítésével kapcsolatosan a Nemzetgazdasági Minisztérium Ipari és Építésgazdasági 

Főosztályán Radics Ernő az erno.radics@ngm.gov.hu és ipegfo@ngm.gov.hu e-mail címen ad információt.
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A Kormány 89/2014. (III. 20.) Korm. rendelete
egyes foglalkoztatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány
a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 40. § (4) bekezdésében,
a 2. alcím tekintetében a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 7. § (4) bekezdés 
a) pontjában,
a 3. alcím tekintetében az ágazati párbeszéd bizottságokról és a középszintű szociális párbeszéd egyes kérdéseiről szóló 2009. évi 
LXXIV. törvény 34. §-ában,
a 4. alcím tekintetében a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. § (1) bekezdés a) pontjában,
az 5. alcím tekintetében a  foglalkoztatás elősegítéséről és a  munkanélküliek ellátásáról szóló 1991.  évi IV.  törvény 47.  § 
(3) bekezdésében és 57/B. § (8) bekezdésében,
a 6. alcím tekintetében a  munka törvénykönyvéről szóló 2012.  évi I.  törvény 298.  § (7)  bekezdésében, valamint a  honvédek 
jogállásáról szóló a 2012. évi CCV. törvény 238. § (1) bekezdés e) pontjában,
a 7. alcím és az 1. melléklet tekintetében a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 
7. § (4) és (5) bekezdésében,
a 8. alcím tekintetében a  Magyarország 2014.  évi központi költségvetéséről szóló 2013.  évi CCXXX.  törvény 76.  § (1)  bekezdés 
a) pontjában,
a 11. § tekintetében a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 153. § (5) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 15.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a  következőket 
rendeli el:

1. A munkába járással összefüggő terhek csökkentését célzó támogatásokról, valamint  
a munkaerő-toborzás támogatásáról szóló 39/1998. (III. 4.) Korm. rendelet módosítása

1. §  A munkába járással összefüggő terhek csökkentését célzó támogatásokról, valamint a  munkaerő-toborzás 
támogatásáról szóló 39/1998. (III. 4.) Korm. rendelet
a) 5/A. § (6) bekezdésében a „2013. december 31-ig” szövegrész helyébe a „2014. június 30-ig”,
b) 6.  § (6)  bekezdésében a „6/1996. (VII. 16.) MüM rendelet 19.  §-ának (2)  bekezdésében” szövegrész helyébe 

a „6/1996. (VII. 16.) MüM rendelet 27. § (5) bekezdésében”
szöveg lép.

2. A Magyar Köztársaság által a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek 
tekintetében alkalmazott, a munkaerő szabad áramlásával összefüggő átmeneti szabályokról szóló 
355/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

2. §  A Magyar Köztársaság által a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek tekintetében alkalmazott, 
a  munkaerő szabad áramlásával összefüggő átmeneti szabályokról szóló 355/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 6.  §-a 
a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A  foglalkoztatás kezdő időpontját legkésőbb a  foglalkoztatás megkezdésének napján, a  foglalkoztatás 
megszűnését legkésőbb az azt követő napon kell bejelenteni.”

3. Az üzemitanács-választásokkal kapcsolatos egyes kérdésekről szóló  
357/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

3. §  Az üzemitanács-választásokkal kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 357/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet 7.  § 
(1) bekezdésében a „harmadik és negyedik teljes naptári évet” szövegrész helyébe a „harmadik, negyedik, ötödik és 
hatodik teljes naptári évet” szöveg lép.

4. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény hatálya alá tartozó munkáltatóknál 
működő szakszervezetek reprezentativitásának megállapításáról szóló 24/2011. (III. 9.) Korm. rendelet 
módosítása
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4. § (1) A  közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.  évi XXXIII.  törvény hatálya alá tartozó munkáltatóknál működő 
szakszervezetek reprezentativitásának megállapításáról szóló 24/2011. (III. 9.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: R1.) 
1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„1.  § (1) A  közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.  évi XXXIII.  törvény (a  továbbiakban: Kjt.) 6/A.  § (2)  bekezdés 
a)  pontja alkalmazása [a  továbbiakban: területi (megyei) vagy települési szintű reprezentativitás egyszerű 
megállapítása] érdekében a  fenntartó által területi (megyei) vagy települési szinten fenntartott munkáltatók által 
foglalkoztatott közalkalmazottak létszámát az adott fenntartó területi (megyei) vagy települési szintű fenntartásában 
működő munkáltatókra vonatkozó adatok összesítésével kell megállapítani.
(2) A  Kjt. 6/A.  § (2)  bekezdés b)  pontja alkalmazása [a  továbbiakban: területi (megyei) vagy települési szintű 
reprezentativitás ágazati adatokból történő megállapítása] érdekében a  fenntartó által területi (megyei) vagy 
települési szinten fenntartott munkáltatóknál az adott ágazatban, alágazatban vagy szakágazatban (a továbbiakban: 
ágazat) foglalkoztatott közalkalmazottak létszámát az  adott fenntartó területi (megyei) vagy települési szintű 
fenntartásában működő, főtevékenysége szerint az  adott ágazatba tartozó munkáltatókra vonatkozó adatok 
összesítésével kell megállapítani.
(3) A Kjt. 6/A. § (3) bekezdés alkalmazása (a továbbiakban: ágazati szintű reprezentativitás megállapítása) érdekében 
az ágazatban bármely fenntartónál foglalkoztatott közalkalmazottak létszámát az adott ágazatban közalkalmazotti 
jogviszonyban állók létszámával azonosan kell megállapítani.
(4) A  Kjt. 6/A.  § (4)  bekezdés alkalmazása (a  továbbiakban: országos reprezentativitás megállapítása) érdekében 
a  közalkalmazottak országos létszámát a  közalkalmazotti jogviszonyban állók összlétszámával azonosan kell 
megállapítani.
(5) A Kjt. 6/B. §-ára tekintettel kizárólag az országos reprezentativitás megállapításánál – a Közalkalmazottak Országos 
Munkaügyi Tanácsában (a  továbbiakban: KOMT) történő részvétel céljából – kell figyelembe venni a  fegyveres és 
rendvédelmi szerveknél foglalkoztatott közalkalmazottak létszámát.
(6) Az (1)–(5) bekezdésben foglalt adatokat a 3. § (2) bekezdésében meghatározott igazolás hónapjának első napján 
közalkalmazotti jogviszonyban álló személyek létszáma alapján kell megállapítani.”

 (2) Az R1. 2. § (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az (1) bekezdésben meghatározott adatszolgáltatás tartalmazza:
a) a munkáltató megnevezését, székhelyét, adószámát vagy Magyar Államkincstár Törzskönyvi nyilvántartási számát 
(a továbbiakban: törzskönyvi azonosító szám), a munkáltató fenntartója megnevezését, az államháztartás szakágazati 
rendje szerinti kódját, a Kjt. 7. §-a szerinti intézményfenntartó központ szervezeti egységeként működő köznevelési 
intézmények OM azonosítóját;
b) a munkáltatóknál közalkalmazotti jogviszonyban állók összlétszámát, valamint az összlétszám bontását
ba) munkáltatók szerint;
bb) ha a munkáltatói létszám megadása nemzetbiztonsági szabályok miatt nem lehetséges, a létszám szakágazatok 
szerinti összesítését;
c) az adatok kezelésére adott felhatalmazást;
d) a kitöltő személy nevét, telefonszámát, e-mail címét;
e) a kiállítás dátumát.”

 (3) Az R1. 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3.  § (1) A  területi (megyei) vagy települési szintű reprezentativitás megállapítása érdekében a  munkáltatóval 
közalkalmazotti jogviszonyban álló szakszervezeti tagok létszámát
a) a  munkavállalói tagdíjfizetés önkéntességéről szóló törvény alapján a  munkavállalónak a  szakszervezeti tagdíj 
munkabérből való levonására a munkáltatónak adott megbízása alapján összesített taglétszám, valamint
b) a  szakszervezeti tagdíjat közvetlenül a  (munkahelyi, ágazati vagy országos) szakszervezeti pénztárba befizető 
tagok összesített létszámát tartalmazó szakszervezeti igazolás
alapján kell megállapítani.
(2) Az (1) bekezdésben foglalt adatokat a Kjt. 6/A. § (5) bekezdésében meghatározott év január, február vagy március 
hónapjai közül sorsolással kiválasztott hónapra vonatkozóan (igazolás hónapja) kell megadni. A  sorsolást a  KOMT 
alapszabályában meghatározott eljárási rend alapján, a KOMT plenáris ülésén kell megtartani.
(3) A területi (megyei) vagy települési szintű reprezentativitás egyszerű, illetve ágazati adatokból történő megállapítása 
érdekében
a) a területi (megyei) szintű reprezentativitás esetén a megyei székhellyel,
b) a települési szintű reprezentativitás esetén a települési székhellyel
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rendelkező munkáltatóknál közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott szakszervezeti tagok létszámára vonatkozó 
adatokat kell összesíteni a  reprezentativitás egyszerű megállapítása esetén fenntartó szerint, a  reprezentativitás 
ágazati adatokból történő megállapítása esetén a  fenntartóhoz tartozó munkáltatók főtevékenysége szerinti 
ágazatok szerint.
(4) Az ágazati szintű reprezentativitás megállapítása érdekében a szakszervezetnek az adott ágazatban foglalkoztatott 
közalkalmazott tagjai létszámát a főtevékenysége szerint az adott ágazatban működő munkáltatóknál foglalkoztatott 
közalkalmazott tagok létszámának összesítésével kell meghatározni.
(5) Az  országos reprezentativitás megállapítása érdekében a  szakszervezeti tagok létszámát szakszervezeti 
konföderációk szerint kell összesíteni.
(6) A  fegyveres és rendvédelmi szerveknél foglalkoztatott szakszervezeti tag közalkalmazottak létszámát az  1.  § 
(5) bekezdésében foglaltakra tekintettel kell megállapítani.”

 (4) Az R1. 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az (1) bekezdésben meghatározott adatszolgáltatás tartalmazza:
a) a munkáltató megnevezését, székhelyét, adószámát vagy törzskönyvi azonosító számát, fenntartója megnevezését, 
az  államháztartás szakágazati rendje szerinti kódját, a  Kjt. 7.  §-a szerinti intézményfenntartó központ szervezeti 
egységeként működő köznevelési intézmények OM azonosítóját;
b) a  munkáltatói szintű szakszervezet megnevezését, székhelyét, adószámát, továbbá annak megjelölését, hogy 
a  szakszervezet mely ágazati szakszervezet, valamint országos szakszervezeti szövetség tagja, továbbá az  ágazati 
szakszervezet, országos szakszervezeti szövetség székhelyét és adószámát;
c) a munkabérből történő levonással, valamint szakszervezeti pénztárba szakszervezeti tagdíjat fizető, közalkalmazotti 
jogviszonyban álló tagok számát;
d) az adatok kezelésére adott felhatalmazást;
e) a kitöltő személy nevét, telefonszámát, e-mail címét;
f ) a kiállítás dátumát.”

 (5) Az R1. 5. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az adatokat legkésőbb a Kjt. 6/A. § (5) bekezdésében meghatározott időpontot követő második hónap utolsó 
napjáig
a) az adatszolgáltatásra kötelezett
aa) Magyar Államkincstár Területi Igazgatósága,
ab) fenntartó,
ac) munkáltatónál működő szakszervezet, szakszervezeti központ
a Hivatalnak elektronikus úton,
b) az  adatszolgáltatásra kötelezett munkáltatónál működő szakszervezet, szakszervezeti központ a  fenntartónak, 
önkormányzati fenntartású intézmény esetén az önkormányzat jegyzőjének,
c) a munkáltatónál működő adatszolgáltatásra kötelezett szakszervezet saját felettes szakszervezeti központjának
megküldi.”

 (6) Az R1. 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„6.  § (1) A  taglétszám megállapításával kapcsolatos adatfeldolgozási, adatösszesítési feladatokat – az  adatkezelési 
felhatalmazás alapján – a  Hivatal végzi. Az  általa megállapított, összesített ágazati, illetve országos adatokról 
a  Kjt.  6/A.  § (5)  bekezdésében meghatározott időpontot követő harmadik hónap 15. napjáig, elektronikusan 
tájékoztatja az Országos Reprezentativitást Megállapító Bizottságot (a továbbiakban: ORMB).
(2) A beérkezett adatokat a következő reprezentativitás megállapítására irányuló eljárás lezárásáig meg kell őrizni, 
és ennek napjával archiválni kell. Az  adatok nem nyilvánosak. Az  illetékességi körébe tartozó adatokba kérelmére 
a fenntartó, a munkáltatónál működő szakszervezet, saját tagszervezeteinek az adatai tekintetében a szakszervezeti 
központ, valamint a  területi (megyei) vagy települési reprezentativitást megállapító bizottságok (a  továbbiakban: 
TRMB) és az ORMB tagja tekinthetnek be. A Hivatal érintett munkatársai és a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter 
által az ORMB-be delegált képviselő valamennyi nyilvántartott adatba betekinthetnek. Az adatok harmadik személy 
részére nem adhatóak át.
(3) A  nyilvántartott adatokba történő betekintési jog gyakorlása céljából a  Hivatal a  kérelmezőt önálló azonosító 
kóddal látja el.”

 (7) Az R1. 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„7. § (1) A közalkalmazotti szakszervezetek országos és ágazati szintű reprezentativitását a Hivatal által átadott adatok 
alapján az ORMB állapítja meg.
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(2) Az ORMB tagjai a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter, valamint a KOMT önkormányzati oldala által delegált 
egy-egy képviselő, a KOMT-ban részt vevő országos szakszervezeti konföderációk és az érintett ágazati szakszervezetek 
egy-egy képviselője.
(3) Az  ORMB-ben részt venni kívánó országos szakszervezeti konföderációnak és ágazati szakszervezetnek 
a  foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter számára írásban kell bejelentenie részvételi szándékát, legkésőbb 
a  Kjt. 6/A.  § (5)  bekezdésében meghatározott időpontig. A  bejelentésnek tartalmaznia kell, hogy az  országos 
szakszervezeti konföderáció és ágazati szakszervezet tevékenységét mely ágazatban vagy ágazatokban (alágazatban, 
szakágazatban) fejti ki. A bejelentéshez csatolni kell az országos szakszervezeti konföderáció és ágazati szakszervezet 
bírósági nyilvántartásba vételéről szóló határozat egy hónapnál nem régebben hitelesített másolatát és az ORMB-be 
delegált képviselőjének (helyettesének) nevét, és cégszerű aláírással ellátott megbízólevelét.
(4) Az ORMB-ben való részvétellel több szakszervezet együttesen is megbízhat egy képviselőt.
(5) Az ORMB mandátuma a 9. § (1) bekezdésében meghatározott – a Magyar Közlöny Hivatalos Értesítőjében való – 
közzététel időpontjáig tart.
(6) Az ORMB tevékenységét a jogszabályoknak megfelelően, saját maga által kialakított ügyrend alapján végzi.”

 (8) Az R1. 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„8.  § (1) A  közalkalmazotti szakszervezet reprezentativitását területi (megyei) vagy települési szinten a  fenntartók 
szerint létrehozott TRMB állapítja meg.
(2) Önkormányzati fenntartónál létrehozott TRMB esetén:
a) A TRMB tagjai a jegyző, főjegyző, valamint a területi (megyei) vagy települési szintű érdekegyeztetésben résztvevő 
szakszervezetek és részvételük esetén az országos szakszervezeti konföderációk egy-egy kijelölt képviselője.
b) A TRMB-ben részt venni kívánó szakszervezetnek az  illetékes jegyző, főjegyző számára írásban kell bejelentenie 
részvételi szándékát, legkésőbb a Kjt. 6/A. § (5) bekezdésében meghatározott időpontig. A bejelentéshez csatolni kell 
a szakszervezet TRMB-be delegált képviselőjének (helyettesének) nevét, és cégszerű aláírással ellátott megbízólevelét.
c) A TRMB-ben való részvétellel több szakszervezet együttesen is megbízhat egy képviselőt.
d) A TRMB mandátuma a 9. § (2) bekezdésében meghatározott közzététel időpontjáig tart.
e) A TRMB tevékenységét a jogszabályoknak megfelelően, saját maga által kialakított ügyrend alapján végzi.
(3) A Kjt. 7. §-a szerinti állami intézményfenntartó központ tekintetében a Kjt. 7. § b) pontjában szabályozott járási 
és megyei szintű reprezentativitást a  tankerület járási és megyei szintű vezetője az  illetékességi körében működő 
szakszervezetekkel együtt kialakított eljárási rend szerint állapítja meg.
(4) A (2)–(3) bekezdésben nem szereplő fenntartó esetében a területi (megyei) vagy települési szintű reprezentativitást 
a fenntartó az általa fenntartott munkáltatóknál működő szakszervezetekkel együtt kialakított eljárási rend szerint 
állapítja meg.”

 (9) Az R1. 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„9.  § (1) Az  ORMB a  Kjt. 6/A.  § (5)  bekezdésében meghatározott időponttól számított öt hónapon belül a  Magyar 
Közlöny Hivatalos Értesítőjében, valamint a  foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium 
hivatalos lapjában és honlapján közzéteszi az országosan és ágazati szinten reprezentatív szakszervezetek névsorát.
(2) Az illetékes jegyző, illetve főjegyző a Kjt. 6/A. § (5) bekezdésében meghatározott időponttól számított öt hónapon 
belül közzéteszi a  helyben szokásos módon az  önkormányzat illetékességi körében reprezentatív szakszervezetek 
névsorát.
(3) A (2) bekezdésben nem szabályozott esetben a fenntartó a Kjt. 6/A. § (5) bekezdésében meghatározott időponttól 
számított öt hónapon belül közzéteszi a  helyben szokásos módon a  saját illetékességi körében reprezentatív 
szakszervezetek névsorát.”

 (10) Az R1. 10. § 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában:)
„3. szakágazat: négy számjegyű TEÁOR-kóddal jelzett tevékenységi terület, költségvetési szerv esetében 
az  államháztartásért felelős miniszter rendeletében szabályozott, az  államháztartás szakágazati rendje szerinti hat 
számjegyű kóddal jelzett államháztartási szakfeladat.”

 (11) Az R1. 5. § (1) bekezdésében a „Munkaügyi kapcsolatok Információs Rendszerben” szövegrész helyébe a „Munkaügyi 
Kapcsolatok Információs Rendszerben” szöveg lép.

 (12) Hatályát veszti az R1. 5. § (2) bekezdésében az „(a továbbiakban: MKIR rendszer üzemeltetője)” szöveg.
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5. A Foglalkoztatási és Közfoglalkoztatási Adatbázisról szóló 169/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet 
módosítása

5. §  A Foglalkoztatási és Közfoglalkoztatási Adatbázisról szóló 169/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet 2.  § (1)  bekezdése 
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A jegyző által szolgáltatott adatok Adatbázisban való rögzítését – a településhez rendelt felhasználói azonosító 
alkalmazásával – a  szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.  évi III.  törvény 32/A.  § (1)  bekezdése 
szerint illetékes jegyző végzi. A jegyző a szolgáltatott adatokat, a döntés jogerőre emelkedésének időpontját kivéve, 
legkésőbb az ellátással összefüggő döntés meghozatalát követő öt munkanapon belül rögzíti. A jogerőre emelkedés 
időpontját legkésőbb a jogerőre emelkedésről való tudomásszerzést követő munkanapon kell rögzíteni.”

6. A gyermek születése esetén az apát megillető pótszabadsággal összefüggő költségek 
megtérítéséről szóló 420/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

6. §  A gyermek születése esetén az apát megillető pótszabadsággal összefüggő költségek megtérítéséről szóló 420/2012. 
(XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése a következő h) ponttal egészül ki:
(A rendelet hatálya kiterjed)
„h) a honvédek jogállásáról szóló törvény”
[hatálya alá tartozó munkáltatókra és a gyermek születése esetén járó pótszabadságra jogosult foglalkoztatott személyekre 
(a továbbiakban: munkavállaló).]

7. A harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának nem összevont 
kérelmezési eljárás alapján történő engedélyezéséről, az engedélyezési kötelezettség alóli 
mentességről, a fővárosi és megyei kormányhivatal munkaügyi központjának az összevont 
kérelmezési eljárásban való szakhatósági közreműködéséről, valamint a Magyarországon 
engedélymentesen foglalkoztatható harmadik országbeli állampolgárok magyarországi 
foglalkoztatásának bejelentéséről, és a munkabér megtérítéséről szóló  
445/2013. (XI. 28.) Korm. rendelet módosítása

7. § (1) A harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának nem összevont kérelmezési eljárás alapján 
történő engedélyezéséről, az engedélyezési kötelezettség alóli mentességről, a fővárosi és megyei kormányhivatal 
munkaügyi központjának az  összevont kérelmezési eljárásban való szakhatósági közreműködéséről, valamint 
a  Magyarországon engedélymentesen foglalkoztatható harmadik országbeli állampolgárok magyarországi 
foglalkoztatásának bejelentéséről, és a  munkabér megtérítéséről szóló 445/2013. (XI. 28.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: R2.) 2. § 12. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában:)
„12. munkavállalási engedély meghosszabbítása: ha a  harmadik országbeli állampolgár foglalkoztatására 
a  mezőgazdasági szezonális munkavállalási engedély kivételével a  munkavállalási engedély érvényességi 
időtartamának lejártát követően ugyanannál a  foglalkoztatónál, ugyanabban a  munkakörben és ugyanazon 
a munkavégzési helyen kerül sor, és a foglalkoztató a hosszabbítás iránti kérelmét a 9. § (1) bekezdés 16. pontjában 
meghatározott időben nyújtja be;”

 (2) Az R2. 4. §-a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A munkavállalási engedély meghosszabbítására az engedélyezés szabályait kell alkalmazni.”

 (3) Az R2. 5. § (1) bekezdés j) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A munkavállalási engedély iránti kérelmet el kell utasítani, ha)
„j) a  harmadik országbeli állampolgár magyarországi foglalkoztatására a  kérelmezett foglalkoztatás időtartamát 
érintően érvényes engedély van hatályban,”

 (4) Az R2. 5. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az (1) bekezdés j) pontjának alkalmazásában nem minősül érvényes engedélynek, ha a másik érvényes engedéllyel 
rendelkező foglalkoztató a munkavállalási engedély elbírálásáig kezdeményezi az engedély visszavonását.”

 (5) Az R2. 6. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az (1) bekezdésben meghatározott egyéb foglalkoztatási szempont lehet különösen, ha]
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„b) a  foglalkoztatót a  kérelem benyújtását megelőző egy éven belül jogerősen harmadik országbeli állampolgár 
engedély nélküli foglalkoztatása miatt a  munkaügyi ellenőrzésről szóló törvényben meghatározott, a  Nemzeti 
Foglalkoztatási Alapba történő befizetésre kötelezték,”

 (6) Az R2. 9. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Az (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott esetben az engedély kiadásakor nem kell vizsgálni a 3. § (2) bekezdés 
c) pontjában írt feltétel fennállását, és a kérelemhez a képzettséget, végzettséget tanúsító okiratok másolatait nem 
kell csatolni. A kérelemhez csatolni kell a filmalkotás magyarországi gyártásának elvégzésére vagy a koprodukciós 
filmalkotás gyártására kötött magánjogi szerződést, valamint a  filmalkotás Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság 
Hivatalánál történő nyilvántartásba vételére irányuló kérelem benyújtásáról szóló igazolást.”

 (7) Az R2. 10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A 3. § (3) bekezdés a) pontja esetén a munkavállalási engedély és a mezőgazdasági szezonális munkavállalási 
engedély (a  továbbiakban együtt: engedély) iránti kérelmet, valamint a  munkaerőigényt annál a  munkaügyi 
központnál kell benyújtani, amelynek területén a harmadik országbeli állampolgár foglalkoztatása történik. A 3. § 
(3) bekezdés b) és c) pontjai esetében a munkaerőigényt a foglalkoztatás helye szerint illetékes kirendeltségnél kell 
benyújtani.”

 (8) Az R2. 18. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A munkaügyi központ a szakhatósági állásfoglalásában − a 3. § (2) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott 
szempontok vizsgálata nélkül − támogatja a  harmadik országbeli állampolgárnak az  előzetes megállapodásban 
meghatározott munkakörben történő magyarországi munkavállalását, ha a  harmadik országbeli állampolgár 
tekintetében olyan feltételek állnak fenn, amelyek alapján a  nem összevont kérelmezési eljárás alapján kiadandó 
tartózkodásra jogosító engedélyt kérelmező harmadik országbeli állampolgár magyarországi foglalkoztatásához 
−  a  15.  §-ban foglaltak szerint − nem lenne szükség engedélyre vagy az  engedélyt a  9.  §-ban foglaltak szerint 
a  munkaerőpiaci helyzet vizsgálata nélkül kellene kiadni. Az  összevont kérelmezési eljárásban a  9.  § (1)  bekezdés 
16. pontja azzal az eltéréssel alkalmazandó, hogy a foglalkoztató helyett az összevont engedély kiadására irányuló 
tartózkodási engedély iránti kérelmet a munkavállaló nyújtja be.”

 (9) Az R2. 19. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Ha a  harmadik országbeli állampolgár foglalkoztatásának helye több különböző megye területén található, 
az  (1)  bekezdés b) és c)  pontjában meghatározott feltételnek − a  (4)  bekezdésben meghatározott kivétellel − 
a foglalkoztató székhelye szerinti megyében kell fennállnia. Ezen túlmenően a támogató szakhatósági állásfoglalás 
kiadásának az  is feltétele, hogy a  munkavégzéssel érintett többi megye területén ne álljon rendelkezésre olyan 
kiközvetíthető munkaerő, aki a tevékenység ellátására rendelkezik a  jogszabályban előírt, valamint a  foglalkoztató 
munkaerőigényében megjelölt alkalmazási feltételekkel. A  támogató szakhatósági állásfoglalás azonban kiadható 
azon munkavégzéssel érintett többi megye területére is, ahol megfelelő munkaerő nem áll rendelkezésre.”

 (10) Az R2. 20. § (1) bekezdés d)–i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A munkaügyi központ szakhatósági állásfoglalásában nem támogatja az összevont engedély kiadását, ha)
„d) a harmadik országbeli állampolgár által ellátandó tevékenység elvégzésére a jogszabály vagy a foglalkoztató által 
előírt képzettséggel és alkalmazási feltételekkel rendelkező kiközvetíthető munkaerő áll rendelkezésre, és annak 
foglalkoztatása a foglalkoztató érdekkörében fennálló okból hiúsul meg, így különösen ha
da) a  foglalkoztató a munkaerőigényében a munkavállaló alkalmazásához olyan feltételt írt elő, amelynek előírása 
az ott megjelölt munkakör betöltéséhez vagy tevékenység ellátásához nem szükséges,
db) a  foglalkoztató a  jogszabályban vagy a  munkaerőigényében meghatározott feltételeknek megfelelő 
kiközvetíthető munkaerő foglalkoztatásától elzárkózott, vagy a  foglalkoztató a  kérelem benyújtását megelőzően 
érvényes munkaerőigénnyel rendelkezett, de közvetítést nem kért, vagy a  munkaerőigény érvényességi idejét 
15 napnál rövidebb időtartamban határozta meg,
e) a harmadik országbeli állampolgár állandó lakóhelye szerinti ország illetékes hatósága a magyar állampolgárok 
adott országban történő munkavállalásának engedélyezését más országok állampolgáraira irányadó általános 
feltételekhez képest indokolatlanul nehezebb feltételhez köti (viszonosság hiánya),
f ) az  előzetes megállapodást megkötő foglalkoztatónál a  foglalkoztatás egészségügyi, szakmai, vagy műszaki 
feltételei nem biztosítottak,
g) a 18. § alapján kérelmezett összevont engedély esetén, a szakhatósági állásfoglalás kiadásának alapjául szolgáló 
feltételek nem állnak fenn,
h) a foglalkoztató az EU Kék Kártyával foglalkoztatandó személynek a külön jogszabályban meghatározott kötelező 
legkisebb munkabérnél alacsonyabb bért kíván fizetni,
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i) a harmadik országbeli állampolgár magyarországi foglalkoztatására a kérelmezett foglalkoztatás időtartamát érintő 
időtartamban egy másik foglalkoztató érvényes engedéllyel rendelkezik, ide értve a részmunkaidős foglalkoztatásra 
szóló engedélyt, vagy”

 (11) Az R2. 20. § (1) bekezdése a következő j) ponttal egészül ki:
(A munkaügyi központ szakhatósági állásfoglalásában nem támogatja az összevont engedély kiadását, ha)
„j) a  foglalkoztató a  harmadik országbeli állampolgár foglalkoztatását az  összevont engedély iránti kérelem 
benyújtásának időpontjától számított százhúsz napon belül nem kívánja megkezdeni.”

 (12) Az R2. 20. §-a a következő (3)–(6) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az  (1)  bekezdés i)  pontja tekintetében nem minősül érvényes engedélynek, ha a  másik érvényes engedéllyel 
rendelkező foglalkoztató a munkavállalási engedély elbírálásáig kezdeményezi az engedély visszavonását.
(4) A  munkaügyi központ egyéb foglalkoztatási szempont mérlegelése alapján dönthet arról, hogy szakhatósági 
állásfoglalásában nem támogatja az összevont engedély kiadását.
(5) A (4) bekezdésben meghatározott egyéb foglalkoztatási szempont, ha
a) az  összevont engedély iránti kérelem benyújtásának időpontjában a  harmadik országbeli állampolgár által 
ellátandó tevékenységre vonatkozóan a Nemzeti Foglalkoztatási Alapból támogatott olyan képzés van folyamatban, 
amely a harmadik országbeli állampolgár foglalkoztatásának tervezett megkezdését megelőzően befejeződik,
b) az  előzetes megállapodást megkötő foglalkoztató a  kérelem benyújtását megelőző egy évben csoportos 
létszámcsökkentést hajtott végre,
c) az előzetes megállapodást megkötő foglalkoztatónál a kérelem benyújtásának időpontjában a harmadik országbeli 
állampolgár által ellátandó tevékenységet is érintő sztrájk van,
d) az  előzetes megállapodásban a  harmadik országbeli állampolgár által ellátandó tevékenységért az  erre 
a  tevékenységre vonatkozó országos átlagos személyi alapbérnél lényegesen alacsonyabb alapbér − ideértve 
az illetményt és a díjazást – szerepel.
(6) A  (5)  bekezdés d)  pontjában meghatározott feltétel szempontjából a  harmadik országbeli állampolgár által 
ellátandó tevékenységért megjelölt alapbér − ideértve az illetményt és a díjazást − az erre a tevékenységre vonatkozó 
országos személyi alapbérnél akkor minősül lényegesen alacsonyabbnak, ha nem haladja meg annak nyolcvan 
százalékát.”

 (13) Az R2. a következő 21/A. §-sal egészül ki:
„21/A. § (1) A munkaügyi központ a szakhatósági állásfoglalás kiadása során − szükség esetén
a) a munkavállalón kívül a foglalkoztatót is felhívhatja hiánypótlásra, valamint
b) a munkavállalót a foglalkoztató közreműködésével is felhívhatja hiánypótlásra.
(2) A munkaügyi központ visszavonja a szakhatósági állásfoglalást, ha
a) a becsatolt iratról megállapításra került, hogy hamis, meghamisított vagy valótlan tartalmú,
b) a foglalkoztatásnak az összevont kérelmezési eljárás keretében kiadott szakhatósági állásfoglalás alapjául szolgáló 
feltételei – a 3. § (2) bekezdés b) pontja kivételével − már nem állnak fenn, vagy
c) tudomására jut, hogy a foglalkoztatásra az engedélyben foglaltaktól eltérő munkahelyen vagy munkakörben kerül 
sor.”

 (14) Az R2. 22. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„22.  § (1) A  közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004.  évi CXL.  törvény 71.  § 
(2)  bekezdése az  összevont engedélyezésre vonatkozó szakhatósági eljárásban, valamint a  harmadik országbeli 
állampolgár magyarországi munkavállalásának engedélyezési eljárásában nem alkalmazható.
(2) A Nemzeti Munkaügyi Hivatalnak a másodfokú eljárásban adandó szakhatósági állásfoglalására a 17–21/A. §-ban 
foglaltakat megfelelően alkalmazni kell.”

 (15) Az R2. 25. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A 2014. január 1-jét megelőzően hatályban volt jogszabály alapján kiadott munkavállalási engedély 2013. december 
31. napját követően csak az engedély meghosszabbítása iránti kérelem beadásakor hatályos jogszabályokban foglalt 
feltételek fennállása esetén hosszabbítható meg, ha a  hosszabbítás iránti kérelem beadásának idején hatályos 
jogszabályok szerint a kérelem nem tartozik az összevont kérelmezési eljárás alá. Ha a 2014. január 1-jét megelőzően 
hatályban volt jogszabály alapján kiadott munkavállalási engedély a hosszabbításra irányuló kérelem időpontjában 
hatályos jogszabályok szerint összevont kérelmezési eljárás alá tartozik, a  hosszabbítási kérelemre a  munkaügyi 
központ a  9.  § (1)  bekezdés 16.  pontjában foglalt feltételek fennállása esetén a  szakhatósági hozzájárulást 
a munkaerőpiaci helyzet vizsgálata nélkül adja ki.”

 (16) Az R2. 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
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 (17) Az R2.
a) 11. § (2) bekezdésében az „az 2. melléklet” szövegrész helyébe az „az 1. és 2. melléklet”,
b) 20. § (2) bekezdésében a „g) pontjában” szövegrész helyébe az „e) pontjában”,
szöveg lép.

 (18) Hatályát veszti az R2.
a) 4. § (3) bekezdésében az „A meghosszabbításra az engedélyezés szabályait kell alkalmazni.” szövegrész,
b) 21. § (5) bekezdése.

8. A költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak  
2014. évi kompenzációjáról szóló 495/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

8. § (1) A költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2014. évi kompenzációjáról szóló 495/2013. 
(XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R3.) 3. § (11) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(11) Az  Fbszt. és a  Tbszt. alapján megszüntetésre került gazdasági társaságok volt foglalkoztatottjai esetében 
az 5. melléklet II. 2. Munkáltatói rész szerinti nyilatkozat alapján a  (2)–(9) bekezdés szerinti kompenzáció összegét 
az illetményszámfejtést végző szervezet legfeljebb nulla összegig csökkenti
a) a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 337/2010. (XII. 27.) 
Korm. rendelet szerinti minimálbér és garantált bérminimum elérése érdekében végrehajtott személyi alapbéremelés,
b) a munkabérek nettó értékének megőrzéséhez szükséges munkabéremelés 2012. évi elvárt mértékéről és a béren 
kívüli juttatás ennek keretében figyelembe vehető mértékéről szóló 299/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet szerinti 
munkabéremelés, vagy ennek hiányában a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum 
megállapításáról szóló 298/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet szerinti minimálbér és garantált bérminimum elérése 
érdekében végrehajtott személyi alapbéremelés
94%-ának 100 forintra kerekített összegével.”

 (2) Az R3. 4. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A 3.  § vonatkozásában – a (2)  bekezdésben, valamint a  3.  § (10)  bekezdésében foglalt kivételekkel – illetményként kell 
figyelembe venni:]
„b) a  Kttv. 131.  § (2)  bekezdése szerinti – a  Kttv. 133.  § (3)–(6)  bekezdése szerinti alapilletmény-eltérítés 
figyelembevételével számított – illetményt, valamint a  kormányzati ügykezelők esetén a  Kttv. 208.  §-a, illetve 
a közszolgálati ügykezelők esetén a Kttv. 242. §-a szerinti illetményt,”

 (3) Az  R3. 4.  § (1)  bekezdés nyitó szövegrészében az  „illetményként kell” szövegrész helyébe a  „jogszabály eltérő 
rendelkezése hiányában illetményként kell” szöveg lép.

9. Záró rendelkezések

9. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba.

10. §  E rendelet 7. §-a
a) a  harmadik országbeli állampolgárok valamely tagállam területén való tartózkodásra és munkavállalására 

vonatkozó összevont engedélyre irányuló összevont kérelmezési eljárásról, valamint a  harmadik országból 
származó, valamely tagállam területén jogszerűen tartózkodó munkavállalók közös jogairól szóló 
2011. december 13-i 2011/98/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 5. cikk (4) bekezdésének és a 11. cikk 
c) pontjának,

b) a  harmadik országbeli állampolgárok magas szintű képzettséget igénylő munkavállalás céljából való 
belépésének és tartózkodásának feltételeiről szóló 2009. május 25-i 2009/50/EK tanácsi irányelvnek

való megfelelést szolgálja.

11. §  Hatályát veszti a munkabérek nettó értékének megőrzéséhez szükséges munkabéremelés 2012. évi elvárt mértékéről 
és a béren kívüli juttatás ennek keretében figyelembe vehető mértékéről szóló 299/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet a 89/2014. (III. 20.) Korm. rendelethez

 1. Az R2. 2. melléklete a következő 6.6. ponttal egészül ki:
(A kérelmező foglalkoztató nyilatkozatai:)
„6.6. Nyilatkozom, hogy kérelmem
o 1. a  vállalaton belül áthelyezett munkavállalóként, au pairként vagy tengerészként Magyarország területén 
tartózkodni szándékozó, illetve tartózkodó harmadik országbeli állampolgárra vonatkozik.
o 2. olyan a  harmadik országbeli állampolgárra vonatkozik, aki a  menekültügyi hatóságtól menekültkénti 
elismerését kérte vagy a menekültügyi hatóságtól ideiglenes vagy kiegészítő védelmet kért.
o 3. befogadottra vonatkozik.
o 4. olyan harmadik országbeli állampolgárra vonatkozik, aki száznyolcvan napon belül kilencven napot meg nem 
haladó időtartamban kíván munkaviszonyt létesíteni.”

 2. Az R2. 2. melléklete a következő 7.3. és 7.4. ponttal egészül ki:
(A kérelemhez kötelezően csatolandó mellékletek:)
„7.3. A 6.6. pont 1–3. pontjainak alátámasztására szolgáló magyar nyelvű dokumentum, vagy annak hiteles másolata, 
illetve nem magyar nyelvű dokumentum esetén annak hiteles magyar fordítása.
7.4. A munkavállaló útlevelének másolata.”

A nemzetgazdasági miniszter 14/2014. (III. 31.) NGM rendelete
a felnőttképzési szakértői és a felnőttképzési programszakértői tevékenység folytatásának részletes 
szabályairól

A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 28. § (2) bekezdés a), b) és d) pontjában kapott felhatalmazás alapján – az egyes 
miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § 
n) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a következőket rendelem el:

1. A felnőttképzési szakértői és a felnőttképzési programszakértői szakterületek

1. § (1) A felnőttképzési szakértői szakterületek:
a) felnőttképzési igazgatás,
b) nyelvi szakterület.

 (2) Az  (1)  bekezdés b)  pontja szerinti szakterület rész-szakterületekből áll, melyek megnevezése azonos a  nyelv 
megnevezésével.

 (3) A felnőttképzési programszakértői szakterületek azonosak
a) az  Országos Képzési Jegyzékről és az  Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 

kormányrendeletben foglalt Országos Képzési Jegyzék szerinti képzés szakmacsoportjának,
b) a felsőoktatási alap- és mesterképzésről, valamint a szakindítás eljárási rendjéről szóló kormányrendelet

ba) 1. számú melléklete szerinti képzési ágak,
bb) 2. számú melléklete szerinti teljes alapképzési szak beszámításával induló mesterképzési szakok, vagy 

egységes, osztatlan képzések, vagy
bc) 3. számú melléklete szerinti tanári szakképzettségek, vagy

c) a  tanárképzés rendszeréről, a  szakosodás rendjéről és a  tanárszakok jegyzékéről szóló kormányrendelet 
1. melléklete szerinti tanárszakok

megnevezésével.
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2. A felnőttképzési szakértői és a felnőttképzési programszakértői tevékenység folytatásának 
feltételei

2. § (1) Felnőttképzési szakértői vagy felnőttképzési programszakértői tevékenység folytatása – a  felnőttképzésről szóló 
2013.  évi LXXVII.  törvényben (a  továbbiakban: Fktv.) meghatározott feltételeken túl – annak engedélyezhető, 
aki rendelkezik a kérelmében szereplő szakterülethez
a) felnőttképzési szakértői tevékenység esetén a (2) vagy (3) bekezdésben,
b) felnőttképzési programszakértői tevékenység esetén a (4) bekezdésben
előírt szakmai képesítéssel és szakmai gyakorlattal.

 (2) Az  1.  § (1)  bekezdés a)  pontja szerinti felnőttképzési szakértői szakterülethez előírt szakmai képesítés és szakmai 
gyakorlat:
a) szakmai képesítés, amely lehet

aa) felsőfokú végzettségi szint és pedagógus szakképzettség,
ab) felsőfokú végzettségi szint és pedagógiai jellegű – így különösen szociálpedagógus, pedagógiai szakos 

előadó, pedagógiai szakos tanár, nevelőtanár, pedagógia alapszakos bölcsész, neveléstudomány 
szakos bölcsész, pszichológus, viselkedéselemző – szakképzettség,

ac) andragógus vagy jogász vagy a felsőoktatásban a közigazgatási, rendészeti és katonai képzési terület 
közigazgatási képzési ágában szerzett szakképzettség, vagy

ad) felsőfokú végzettségi szint,
 és
b) szakmai gyakorlat, amely

ba) az  a)  pont aa)–ac)  alpontja szerinti szakmai képesítés esetén legalább négyéves, a  kérelemben 
megjelölt felnőttképzési szakértői szakterületen,

bb) az a) pont ad) alpontja szerinti szakmai képesítés esetén legalább hatéves felnőttképzési irányítási, 
oktatási, minőségbiztosítási, oktatásszervezési vagy mérési-értékelési területen

megszerzett gyakorlat lehet.
 (3) Az 1. § (1) bekezdés b) pontja szerinti felnőttképzési szakértői szakterülethez előírt

a) szakmai képesítés
aa) a  kérelemben megjelölt felnőttképzési szakterület rész-szakterületével azonos nyelvből szerzett 

nyelvtanári végzettség,
ab) nyelvtanári végzettség és a  kérelemben megjelölt felnőttképzési szakterület rész-szakterületével 

azonos nyelvből „KER-C1” szintű, okirattal igazolt nyelvismeret, vagy
ac) pedagógus szakképzettség és – ha a kérelemben megjelölt rész-szakterület nyelvéből nincs felsőfokú 

végzettségi szintű nyelvtanári vagy nyelv és irodalom tanári képzés – a  felnőttképzési szakterület 
rész-szakterületével azonos nyelvből „KER-C1” szintű, okirattal igazolt nyelvismeret,

 és
b) legalább négyéves nyelvoktatási, nyelvi programkészítési, nyelvi mérés-értékelési vagy nyelvi lektorálási 

területen szerzett szakmai gyakorlat.
 (4) Az 1. § (3) bekezdés szerinti felnőttképzési programszakértői szakterületekhez előírt szakmai képesítés és szakmai 

gyakorlat:
a) pedagógiai felsőfokú végzettségi szint vagy andragógiai – így különösen andragógus, emberi erőforrás 

tanácsadó, művelődésszervező, személyügyi szervező, humán szervező közművelődési szakember – felsőfokú 
végzettségi szint, vagy két éves felnőttképzési oktatási gyakorlat,

b) a  kérelemben megjelölt felnőttképzési programszakértői szakterülethez igazodó szakirányú felsőfokú 
végzettség, és

c) felnőttképzési programkészítési, oktatási, gyakorlatvezetési, oktatásszervezési, tananyag fejlesztési, 
mérési-értékelési, kutatási vagy lektorálási területen szerzett legalább két éves szakmai gyakorlat.

 (5) E rendelet alkalmazásában szakmai gyakorlatnak minősül a felnőttképzés területén munkavégzésre irányuló bármely 
jogviszony keretében, vagy egyéni vállalkozóként folytatott, a (2) bekezdés b) pontjában, a (3) bekezdés b) pontjában 
vagy a (4) bekezdés c) pontjában meghatározott tevékenység.

 (6) A (4) bekezdés a) pontjának alkalmazásában felnőttképzési oktatási gyakorlatnak minősül a köznevelési, felsőoktatási 
vagy felnőttképzési területen munkaviszony, vagy közalkalmazotti jogviszony keretében folytatott oktatási 
tevékenység, vagy a  felsorolt területeken munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében két éven belül 
legalább kétszáz igazolt órában folytatott oktatási tevékenység.
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3. § (1) A  felnőttképzési szakértő és a  felnőttképzési programszakértő (a  továbbiakban együtt: szakértő) első alkalommal 
az  engedély megadásától számított fél éven belül, ezt követően kétévenként továbbképzésen köteles részt venni 
és eredményes vizsgát tenni. A felnőttképzési szakértő továbbképzési kötelezettségének az engedélyében szereplő 
valamennyi szakterület vonatkozásában – szakterületenként külön-külön – köteles eleget tenni, míg a felnőttképzési 
programszakértő továbbképzési kötelezettsége az engedélyezett szakterületek számától független.

 (2) Az  (1)  bekezdés szerinti továbbképzést és vizsgát a  Nemzeti Munkaügyi Hivatal (a  továbbiakban: NMH) szervezi 
az Fktv. 9. §-a szerinti Felnőttképzési Szakértői Bizottság (a továbbiakban: FSZB) javaslatainak figyelembe vételével.

 (3) A továbbképzés és vizsgáztatás felügyeletét a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter látja el.

4. § (1) A szakértő továbbképzéséhez szükséges, húsz óra időtartamú továbbképzési programra a  rendelet mellékletében 
foglalt témakörök alapján az FSZB tesz javaslatot évente, melyet az NMH hagy jóvá.

 (2) Az  (1)  bekezdés szerinti továbbképzési programot úgy kell összeállítani, hogy az  tartalmazzon legalább nyolc, 
legfeljebb tíz óra időtartamú komplex szakértői gyakorlatot.

 (3) A  továbbképzést záró vizsga tematikáját, időpontját és a  vizsgaszabályzatot az  NMH állapítja meg, és honlapján 
évente közzéteszi.

 (4) A  továbbképzést egymást követő napokon kell megszervezni, melynek az  (1)  bekezdésben meghatározott 
időtartamába nem számít be a vizsga – egy órás – időtartama.

 (5) A  továbbképzést záró vizsgára való jelentkezéshez a  továbbképzés (1)  bekezdésben meghatározott óraszámának 
legalább nyolcvan százalékán való részvétel szükséges. A  továbbképzést záró vizsga eredményes teljesítéséről 
tanúsítványt kell kiállítani.

 (6) A 3. § (1) bekezdés szerinti továbbképzésen és vizsgán kizárólag szakértő vehet részt.

3. A felnőttképzési szakértői és a felnőttképzési programszakértői tevékenység folytatásának 
engedélyezése

5. § (1) A  felnőttképzési szakértői tevékenység folytatására irányuló engedély kiadása iránti kérelmet az  NMH-hoz, 
felnőttképzési programszakértői tevékenység folytatására irányuló engedély kiadása iránti kérelmet a  Magyar 
Kereskedelmi és Iparkamarához (a  továbbiakban: Kamara) kell benyújtani (a  továbbiakban együtt: engedélyező 
hatóság).

 (2) Az (1) bekezdés szerinti kérelem tartalmazza
a) a kérelmező

aa) nevét, születési nevét, születési helyét és idejét, anyja nevét,
ab) lakcímét,
ac) a  polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerint bejelentett és 

nyilvántartott értesítési címét,
ad) elérhetőségét, valamint a szakértői tevékenységével összefüggő és közzétenni kívánt egyéb adatát,
ae) iskolai végzettségét az oktatási intézmény megjelölésével és
af ) iskolai végzettségét igazoló dokumentum számát és keltét

 és
b) a választott szakterület megnevezését, valamint az 1. § (1) bekezdés b) pontja szerinti szakterület megnevezése 

esetén az 1. § (2) bekezdés szerinti rész-szakterület megnevezését.
 (3) A kérelemhez mellékelni kell:

a) a  szakmai képesítést igazoló okirat hiteles másolatát, honosított okirat esetében a  magyar nyelvű fordítás 
hiteles másolatát,

b) a szakmai gyakorlat igazolásáról szóló okiratot vagy annak hiteles másolatát, mely tartalmazza
ba) az igazolást kérő (2) bekezdés a) pont aa) és ab) alpontjában foglalt adatait,
bb) az igazolást kérő által betöltött munkakör vagy végzett tevékenység megnevezését,
bc) a 2. § (5) vagy (6) bekezdés szerinti jogviszony megnevezését és a jogviszonyban töltött időtartamot 

és
bd) a  munkáltató, foglalkoztató vagy a  bb)  alpont szerinti tevékenység teljesítését igazoló szerv vagy 

személy megnevezését, címét és cégszerű aláírását,
c) a kérelmező hatósági erkölcsi bizonyítványát, vagy az Fktv. 6. § (3) bekezdése szerinti, a bűnügyi nyilvántartó 

szervnek címzett kérelmét,
 és
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d) az illetékekről szóló törvény szerinti általános tételű eljárási illeték (a továbbiakban: eljárási illeték) – a benyújtott 
kérelmen – illetékbélyeggel történő lerovását, vagy elektronikus úton benyújtott kérelem esetén az eljárási 
illeték banki átutalással történő megfizetését bizonyító, bank által kiadott igazolás eredeti példányát vagy 
az átutalást igazoló bizonylat másolatát.

 (4) Ha a kérelemhez a szakmai gyakorlat (3) bekezdés b) pontjában foglalt tartalmú igazolása a munkáltató, foglalkoztató 
vagy a  (3)  bekezdés b)  pontja bb)  alpontjában foglalt tevékenység teljesítését igazoló szerv jogutód nélküli 
megszűnése, vagy egyéb ok miatt nem mellékelhető, a  szakmai gyakorlat az  igazolást kérő (2)  bekezdés a)  pont 
aa) és ab) alpontjában szereplő adatait tartalmazó munkaszerződés vagy a munkavégzés igazolására alkalmas más 
dokumentum – (3) bekezdés a) pontjában foglalt módon történő – benyújtásával is igazolható.

 (5) A  (3)  bekezdés c)  pontjában foglaltaktól eltérően, ha a  kérelem benyújtásának időpontjában a  kérelmező olyan 
munkakört tölt be, amelynek feltétele a  büntetlen előélet igazolása, a  (3)  bekezdés c)  pontjában foglaltak helyett 
a kérelmező a munkáltató ilyen tartalmú igazolását is mellékelheti kérelméhez.

 (6) Az  (1)  bekezdés szerinti kérelem több – az  1.  § (1)–(3)  bekezdése szerinti – szakterületre és rész-szakterületre is 
benyújtható.

6. § (1) A  felnőttképzési szakértői tevékenység és a  felnőttképzési programszakértői tevékenység folytatására irányuló 
engedélyt (a továbbiakban: szakértői engedély) az engedélyező hatóság határozatlan időre adja ki.

 (2) A  szakértői engedély – a  közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvényben 
foglaltakon túl – tartalmazza annak az  1.  § (1)–(3)  bekezdésében foglalt szakterületnek és rész-szakterületnek 
a megnevezését, amelyre az engedély kiterjed.

4. A felnőttképzési szakértői és a felnőttképzési programszakértői nyilvántartás

7. § (1) A felnőttképzési szakértők és a felnőttképzési programszakértők közhiteles hatósági nyilvántartása (a továbbiakban: 
nyilvántartás) – az  Fktv.-ben, valamint a  szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános 
szabályairól szóló törvényben foglaltakon túl – tartalmazza a szakértő
a) 1. § (2) bekezdése szerinti rész-szakterületének megnevezését,
b) továbbképzése teljesítésének tényét a  teljesítést igazoló tanúsítvány számának és a  teljesítés időpontjának 

feltüntetésével, vagy a továbbképzés teljesítésének hiányát,
c) tevékenysége felfüggesztésének vagy szünetelésének tényét, és annak kezdő és befejező időpontját.

 (2) A  szakértő a  névjegyzékben szereplő adataiban bekövetkezett változást, valamint a  tevékenysége végzéséhez 
az Fktv.-ben és e rendeletben meghatározott feltételek hiányát az adatváltozás keletkezésétől számított nyolc napon 
belül köteles bejelenteni a  nyilvántartást vezető NMH-hoz vagy a  Kamarához, amely a  bejelentéstől számított 
öt munkanapon belül intézkedik
a) a nyilvántartás adatainak bejelentés szerinti módosításáról, vagy
b) ha a bejelentés érinti a szakértői tevékenységre való jogosultságot

ba) a szakértői engedély módosításáról,
bb) a szakértői engedély visszavonásáról és a szakértő névjegyzékből való törléséről.

 (3) A  felnőttképzési programszakértő – a  (2)  bekezdésben foglaltakon túlmenően – a  3.  § (1)  bekezdésben előírt 
továbbképzési kötelezettsége teljesítését a  továbbképzést záró vizsga időpontjától számított nyolc napon belül 
köteles bejelenteni a Kamarának.

5. A felnőttképzési szakértői és a felnőttképzési programszakértői tevékenység szünetelése

8. § (1) A szakértő tevékenysége szünetel, ha a szakértő az engedélyező hatóságtól – legfeljebb két év időtartamra – kéri 
tevékenységének szüneteltetését a kezdőnap és az időtartam megjelölésével.

 (2) A szünetelés idejére a szakértő Fktv. 7. § (1) bekezdés szerinti adatainak feltüntetetését mellőzni kell a nyilvántartás 
Fktv. 7. § (3) bekezdésében foglalt közzététele során.

 (3) A szünetelés időtartama a szakértő 3. § (1) bekezdés szerinti továbbképzési kötelezettségét nem érinti.
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6. A felnőttképzési szakértői és a felnőttképzési programszakértői tevékenység ellenőrzése és 
a szakértő nyilvántartásból történő törlése

9. § (1) Az engedélyező hatóság a szakértőt figyelmeztetésben részesíti, ha a hatósági ellenőrzés során megállapítja, hogy 
a tevékenysége végzésére vonatkozó jogszabályban vagy hatósági határozatban szereplő előírásokat megsértette.

 (2) Az  engedélyező hatóság – legfeljebb egy évi időtartamra – határozatban rendeli el a  szakértői tevékenység 
felfüggesztését, ha a  szakértő a  3.  § (1)  bekezdésben előírt továbbképzési kötelezettségét az  ott meghatározott 
időtartamon belül nem teljesíti.

 (3) Az engedélyező hatóság a szakértői engedélyt visszavonja és ezzel egyidejűleg a szakértőt törli a nyilvántartásból, 
ha a  szakértő az  engedélyező hatóság figyelmeztetése ellenére az  (1)  bekezdésben foglalt előírásokat ismételten 
megszegte.

 (4) Ha az  engedélyező hatóság az  engedélyt a  (3)  bekezdés szerint visszavonja, és a  szakértőt ezzel egyidejűleg törli 
a nyilvántartásból, a visszavonó határozat jogerőssé és végrehajthatóvá válásától számított öt évig engedély kiadása 
iránti kérelem nem nyújtható be.

 (5) Az engedélyező hatóság – a (3) bekezdésben foglaltakon túlmenően – az engedélyt visszavonja és ezzel egyidejűleg 
a szakértőt törli a nyilvántartásból, ha
a) a szakértői engedély feltételei annak kiadásakor sem álltak fenn, vagy utóbb megszűntek,
b) a szakértő a 3. § (1) bekezdésében előírt továbbképzési kötelezettségét a 9. § (2) bekezdés szerinti időtartamon 

belül sem teljesíti,
c) a szakértő bejelenti, hogy szakértői tevékenységét nem kívánja tovább folytatni, vagy
d) a szakértő elhalálozott.

7. Záró rendelkezések

10. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) A 13. § a kihirdetését követő 31. napon lép hatályba.

11. § (1) Aki e  rendelet hatálybalépésének napján „felnőttképzéssel kapcsolatos igazgatás, irányítás” vagy „felnőttképzési 
intézményi akkreditáció” szakterület megnevezéssel szerepel a  felnőttképzési szakértői tevékenység folytatásának 
részletes szabályairól szóló 10/2010. (IV. 15.) SZMM rendelet (a  továbbiakban: R.) szerinti felnőttképzési szakértői 
nyilvántartásban, azt olyannak kell tekinteni, mint aki megfelel a felnőttképzési szakértői tevékenység 1. § (1) bekezdés 
a) pontja szerinti szakterületen történő folytatásának engedélyezéséhez előírt feltételeknek. Az NMH e felnőttképzési 
szakértőket haladéktalanul felveszi a felnőttképzési szakértői nyilvántartásba, ha a rendelet hatálybalépését követő 
30 napon belül a  szakértő nyilatkozik a  felnőttképzési szakértői tevékenység 1.  § (1)  bekezdés a)  pontja szerinti 
szakterületen történő folytatásának szándékáról.

 (2) Aki e rendelet hatálybalépésének napján „felnőttképzési programakkreditáció” szakterület megnevezéssel szerepel 
az R. szerinti felnőttképzési szakértői nyilvántartásban, annak a felnőttképzési szakértői tevékenység 1. § (1) bekezdés 
b)  pont szerinti szakterületen történő folytatására vonatkozó engedélyezési eljárás során kérelméhez nem kell 
mellékelnie a 2. § (3) bekezdés b) pontjában előírt szakmai gyakorlat igazolását.

 (3) Aki e  rendelet hatálybalépésének napján a „felnőttképzési programakkreditáció” vagy a „felnőttképzési szakmai, 
módszertani terület” szakterület megnevezéssel szerepel az R. szerinti felnőttképzési szakértői nyilvántartásban, azt 
olyannak kell tekinteni, mint aki megfelel a felnőttképzési programszakértői tevékenység 1. § (3) bekezdés a)–c) pontja 
szerinti szakterületen történő folytatásának engedélyezéséhez előírt feltételeknek. A  Kamara e  felnőttképzési 
programszakértőt haladéktalanul felveszi a  felnőttképzési programszakértői nyilvántartásba, ha a  rendelet 
hatálybalépését követő 30 napon belül a szakértő nyilatkozik szakterületének az 1. § (3) bekezdés a)–c) pontja szerinti 
megnevezéséről.

 (4) Aki az (1)–(3) bekezdés alapján nyilvántartásba kerül, az a 3. § (1) bekezdésben meghatározott, első alkalommal előírt 
továbbképzési kötelezettségét teljesíti azzal, ha a  Nemzeti Foglalkoztatási Alap képzési alaprészéből támogatott, 
az Fktv. szerinti felnőttképzési engedélyezési és ellenőrzési rendszer szakértői feladataira felkészítő, 2014. szeptember 
30-ig befejezésre kerülő képzésen részt vesz, és sikeres vizsgát tesz.

12. § (1) E  rendelet a  belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv 9–11. és 13. cikkeinek való megfelelést szolgálja.
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 (2) A rendelet tervezetének a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelv 15. cikk (7) bekezdése szerinti bejelentése megtörtént.

13. §  A felnőttképzési tevékenység folytatásának engedélyezési eljárása során fizetendő igazgatási szolgáltatási díj 
mértékéről, befizetésének és felhasználásának szabályairól, valamint a  felnőttképzést folytató intézmények 
ellenőrzése során kiszabott bírság befizetésének rendjéről szóló 56/2013. (XII. 4.) NGM rendelet 2. § (4) bekezdése 
a következő c) ponttal egészül ki:
[A jogorvoslati eljárás igazgatási szolgáltatási díja (a továbbiakban: jogorvoslati díj)]
„c) az  Fktv. szerinti felnőttképzést folytató intézmények ellenőrzése során meghozott döntés ellen benyújtott 
jogorvoslati kérelem esetén 33 600 forint.”

14. §  A felnőttképzési minőségbiztosítási keretrendszerről, valamint a  Felnőttképzési Szakértői Bizottság tagjairól, 
feladatairól és működésének részletes szabályairól szóló 58/2013. (XII. 13.) NGM rendelet 2.  § (1)  bekezdés nyitó 
szövegrészének helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  felnőttképzési minőségbiztosítási keretrendszer (a  továbbiakban: keretrendszer) alapján a  felnőttképzést 
folytató intézmény létrehozza saját minőségbiztosítási rendszerét, melynek során”

15. §  Hatályát veszti a  felnőttképzési szakértői tevékenység folytatásának részletes szabályairól szóló 10/2010. (IV. 15.) 
SZMM rendelet.

  Varga Mihály s. k.,
  nemzetgazdasági miniszter
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Melléklet a 14/2014. (III. 31.) NGM rendelethez

A szakértői továbbképzés témakörei

 I. Felnőttképzési szakértő – felnőttképzési igazgatás szakterület
1. Szabályozási ismeretek

1.1. A közigazgatási eljárás és szolgáltatás szabályozása területén:
1.1.1. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályai
1.1.2. Az ügyfél fogalma
1.1.3. Az első fokú eljárás megindítása, kérelem és mellékletei
1.1.4. A tényállás tisztázása
1.1.5. Az egyes szakmagyakorlási tevékenységek közötti kapcsolatrendszer
1.1.6. A határozat tartalma és közlése
1.1.7. A jogorvoslati lehetőségek

1.2. A felnőttképzés szabályozása területén:
1.2.1. A felnőttképzési tevékenység folytatásának engedélyezése
1.2.2. Engedély kiadása, az engedély feltételei
1.2.3. A felnőttképzési tevékenység folytatásának engedélyezési eljárása
1.2.4. A felnőttképzési szakértői rendszer
1.2.5. Vagyoni biztosíték
1.2.6. Felnőttképzési minőségbiztosítási keretrendszer
1.2.7. A felnőttképzési információs rendszer
1.2.8. A képzés megvalósításával összefüggő dokumentumok
1.2.9. A felnőttképzést folytató intézmények tájékoztatási kötelezettsége
1.2.10. A képzési program tartalma
1.2.11. Felnőttképzési programkövetelmények
1.2.12. A felnőttképzést folytató intézményekben kezelt személyes és különleges adatok
1.2.13. A felnőttképzés támogatásának forrásai

1.3. A szakképzés szabályozása területén:
1.3.1. Az állam által elismert szakképesítések (Országos Képzési Jegyzék)
1.3.2. A szakképzés kimeneti követelményei (szakmai és vizsgakövetelmények, modulokról szóló 

kormányrendelet)
1.3.3. A komplex szakmai vizsga, a modulzáró vizsga
1.3.4. A szakképzési kerettantervek

1.4. A minőségbiztosítás területén:
1.4.1. A minőségbiztosítás fogalma, jelentősége, célja (a képzés minőségét befolyásoló 

folyamatleírások)
1.4.2. A minőségirányítási rendszer jogszabályi követelményei
1.4.3. A minőségpolitika és a tárgyévi minőségcélok tartalma, összefüggései
1.4.4. Az önértékelési rendszer és az  önértékelés alapján készített helyesbítő tevékenységek 

menetét tartalmazó dokumentum
1.5. A meghatározott időszakban bekövetkezett – a szakértői tevékenységet érintő – jogszabályváltozások:

1.5.1. A megváltozott jogszabályok gyakorlati alkalmazása a  szakértői tevékenység folytatása 
során

2. Az összeférhetetlenségi és etikai-fegyelmi szabályok
2.1. A szakértői tevékenység normái
2.2. Az összeférhetetlenség fogalma, esetei a szakértői tevékenység során
2.3. Az összeférhetetlenség esetén követendő eljárás szabályai
2.4. A szakértői tevékenységet végzők tapasztalatai
2.5. A szakértői tevékenység ellenőrzésének tapasztalatai

3. Komplex szakértői gyakorlatok
3.1. Egyéni feladatként kapott esettanulmány feldolgozása
3.2. A tényszerű megállapítások gyakorlása ellenőrzési szituációs feladatokon keresztül
3.3. Kommunikációs tréning
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3.4. Konfliktuskezelés
 II. Felnőttképzési szakértő – nyelvi szakterület

1. Szabályozási ismeretek
1.1. A közigazgatási eljárás és szolgáltatás szabályozása területén:

1.1.1. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályai
1.1.2. Az első fokú eljárás megindítása, kérelem és mellékletei
1.1.3. A tényállás tisztázása

1.2. A felnőttképzés szabályozása területén:
1.2.1. Engedély kiadása, az engedély feltételei
1.2.2. Felnőttképzési minőségbiztosítási keretrendszer
1.2.3. A képzés megvalósításával összefüggő dokumentumok
1.2.4. A nyelvi képzési program tartalma
1.2.5. Felnőttképzési nyelvi programkövetelmények
1.2.6. A képzési program előzetes minősítése

1.3. A minőségbiztosítás területén:
1.3.1. A minőségbiztosítás fogalma, jelentősége, célja

1.4. A meghatározott időszakban bekövetkezett – a szakértői tevékenységet érintő – jogszabályváltozások:
1.4.1. A megváltozott jogszabályok gyakorlati alkalmazása a  szakértői tevékenység folytatása 

során
2. Az összeférhetetlenségi, és etikai-fegyelmi szabályok

2.1. A szakértői tevékenység normái
2.2. Az összeférhetetlenség fogalma, esetei a szakértői tevékenység során
2.3. Az összeférhetetlenség esetén követendő eljárás szabályai
2.4. A szakértői tevékenységet végzők tapasztalatai
2.5. A szakértői tevékenység ellenőrzésének tapasztalatai

3. Módszertani ismeretek
3.1. A nyelvi követelmények leírási formái
3.2. A nyelvi programkövetelmény tartalma, részei, koherenciája
3.3. A téma kiválasztása, alkalmazkodás a célcsoporthoz, és a résztvevőhöz
3.4. A tanórán alkalmazható módszerek, a tanári magatartás formái
3.5. Szóbeli és írásbeli nyelvi gyakorlatok arányának megítélése
3.6. Kommunikáció a tanórán
3.7. A résztvevő előrehaladásának mérése és visszacsatolása

4. Komplex szakértői gyakorlatok
4.1. Egyéni feladatként kapott esettanulmány feldolgozása
4.2. A tényszerű megállapítások gyakorlása ellenőrzési szituációs feladatokon keresztül
4.3. Kommunikációs tréning
4.4. Konfliktuskezelés

 III. Felnőttképzési programszakértők
1. Szabályozási ismeretek

1.1. A közigazgatási eljárás és szolgáltatás szabályozása területén:
1.1.1. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályai
1.1.2. Az első fokú eljárás megindítása, kérelem és mellékletei
1.1.3. A tényállás tisztázása

1.2. A felnőttképzés szabályozása területén:
1.2.1. A felnőttképzési tevékenység folytatásának feltételei
1.2.2. Az engedélyezési eljárás
1.2.3. Felnőttképzési minőségbiztosítási keretrendszer
1.2.4. A képzés megvalósításával összefüggő dokumentumok
1.2.5. A képzési program tartalma
1.2.6. Felnőttképzési programkövetelmények
1.2.7. A képzési program előzetes minősítése
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1.3. A szakképzés szabályozása területén:
1.3.1. Az állam által elismert szakképesítések (Országos Képzési Jegyzék)
1.3.2. A szakképzés kimeneti követelményei (szakmai és vizsgakövetelmények, modulokról szóló 

kormányrendelet)
1.3.3. A szakképzési kerettantervek
1.3.4. A komplex szakmai vizsga, a modulzáró vizsga

1.4. A minőségbiztosítás területén:
1.4.1. A minőségbiztosítás fogalma, jelentősége, célja

1.5. A meghatározott időszakban bekövetkezett – a szakértői tevékenységet érintő – jogszabályváltozások:
1.5.1. A megváltozott jogszabályok gyakorlati alkalmazása a  szakértői tevékenység folytatása 

során
2. Az összeférhetetlenségi és etikai-fegyelmi szabályok

2.1. A szakértői tevékenység normái
2.2. Az összeférhetetlenség fogalma, esetei a szakértői tevékenység során
2.3. Az összeférhetetlenség esetén követendő eljárás szabályai
2.4. A szakértői tevékenységet végzők tapasztalatai
2.5. A szakértői tevékenység ellenőrzésének tapasztalatai

3. Módszertani ismeretek
3.1. A szakmai követelmények leírási formái
3.2. A szakmai követelmények koherenciája a munkáltatói elvárások tükrében
3.3. A programszakértői vélemény felépítése, elvárt tartalma
3.4. Az elméleti képzés tananyagának kiválasztása, alkalmazkodás a célcsoporthoz
3.5. A szakmai elméleti órán alkalmazható módszerek, a tanári magatartás formái
3.6. Szemléltetés és szemléletesség
3.7. A szakmai elméleti és a  szakmai gyakorlati képzés tartalmának közös súlypontú kiválasztása, 

tananyag-elrendezése és szemlélete (tantárgyi koncentráció)
3.8. A résztvevő előrehaladásának mérése és visszacsatolása
3.9. Az előzetes tudás felmérésének módszerei
3.10. A gyakorlati képzés megvalósítása
3.11. Kommunikáció a résztvevővel

4. Komplex szakértői gyakorlatok
4.1. Egyéni feladatként kapott esettanulmány, programkövetelmény feldolgozása
4.2. A tényszerű megállapítások gyakorlása véleményezési feladatokon keresztül
4.3. Kommunikációs tréning
4.4. Konfliktuskezelés

A nemzetgazdasági miniszter 15/2014. (IV. 3.) NGM rendelete
az adómentes munkáltatói lakáscélú támogatás folyósításának szabályairól

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 81. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes 
miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § 
c) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) A  személyi jövedelemadóról szóló 1995.  évi CXVII.  törvény (a  továbbiakban: Szja tv.) 1. számú melléklet 2.  pont 
2.7. alpontja szerinti munkáltatói lakáscélú támogatás (a továbbiakban: támogatás) adómentességét
a) a támogatás folyósításáról szóló, a 2. §-ban meghatározott eljárásban a hitelintézet vagy a Magyar Államkincstár 

(a továbbiakban: kincstár) által kiállított igazolás, és
b) a  magánszemély által a  munkáltató részére átadott, a  saját lakásával összefüggő körülményeket igazoló, 

a 3–6. §-ban meghatározott okiratok, bizonylatok
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igazolják azzal, hogy a magánszemély saját lakása az a lakás, amelyben a magánszemély bármely arányban tulajdonos 
vagy haszonélvezettel bír. E  rendelkezés alkalmazásában a  magánszemély saját lakásának minősül az  a  lakás is, 
amelynek bármely arányú tulajdonjogát, haszonélvezetét a magánszemély a támogatás felhasználásával szerzi meg, 
ideértve a tulajdonjog zártvégű lízing keretében történő megszerzését is.

 (2) A magánszemély – függetlenül a munkaviszonyának esetleges megszűnésétől – az  (1) bekezdés b) pontja szerinti 
okiratokat, bizonylatokat – a (3) bekezdésben foglalt kivétellel –
a) a  lakása tulajdonjogának és a  lakáshoz kapcsolódó földhasználati jognak a  megszerzése – ideértve a  lakás 

tulajdonjogának zártvégű lízingszerződés keretében történő megszerzését is – vagy lakáscélú felhasználásra 
felvett hitel visszafizetése, törlesztése esetén a támogatás folyósítása évét követő év április 15-éig, vagy

b) lakás építése, építtetése, alapterületének növelése és korszerűsítése esetén a folyósítás évét követő második év 
április 15-éig

köteles a munkáltatónak átadni.
 (3) A munkáltató saját döntése alapján

a) a  (2)  bekezdés a)  pontjában meghatározott esetben legkésőbb a  támogatás folyósítása évét követő év 
május 31-éig, vagy

b) a (2) bekezdés b) pontjában meghatározott esetben legkésőbb a folyósítás évét követő második év május 31-éig
átadott okiratokat, bizonylatokat is elfogadhatja, ha ez  az Szja tv. 1. számú melléklet 9.  pont 9.3.2.  alpontjában 
meghatározott adókötelezettség teljesítését nem akadályozza.

 (4) A  támogatás adómentessége feltételeinek fennállását a  munkáltató vizsgálja. Az  adómentesség feltételeinek 
fennállását utólag kell vizsgálni, de a munkáltató a támogatásra való jogosultság megállapításához a magánszemélytől 
a 3–5. §-ban felsorolt okiratokat, bizonylatokat a támogatás folyósítását megelőzően is bekérheti.

 (5) A munkáltató saját nyilvántartásában szereplő, továbbá a támogatás folyósítását megelőzően már igazolt tényeket, 
körülményeket ismételten akkor sem kell igazolni, ha a  támogatást több adóévben vagy az  adóéven belül több 
részletben nyújtják.

 (6) A  munkáltató a  hitelintézettel vagy a  kincstárral kötött megállapodás alapján az  (1)  bekezdés b)  pontja szerinti 
okiratok helyett a hitelintézetnek vagy a kincstárnak a támogatás adómentességének fennállásáról szóló igazolását is 
elfogadhatja azzal, hogy
a) a hitelintézetnek vagy a kincstárnak nem kell vizsgálnia azon tényeket és körülményeket, amelyek fennállását 

a munkáltató nyilatkozatával a saját nyilvántartása alapján igazol, és
b) a munkáltatónak a 4. § szerinti okiratot ebben az esetben is be kell szereznie.

 (7) A  támogatás adómentességének fennállásáról szóló igazolást a  hitelintézet vagy a  kincstár akkor adja ki, ha 
a magánszemély a 3. és 5–6. §-ban felsorolt okiratokat a (2) vagy a (3) bekezdésben meghatározott időpontig a részére 
átadja. A támogatás adómentességének fennállásáról szóló igazoláson a hitelintézet vagy a kincstár külön feltünteti 
azt az összeget, amelyre vonatkozóan az adómentesség feltételeinek fennállása nem állapítható meg. A hitelintézet 
külön megállapodás hiányában is igazolhatja, hogy a  lakás szobaszáma megfelel a  3.  §-ban meghatározott 
méltányolható lakásigény feltételeinek.

 (8) A  munkáltató által lakáscélú felhasználásra nyújtott kölcsön elengedése esetén az  (1)  bekezdés a)  pontja szerinti 
igazolást a  munkáltató saját, a  kölcsön nyújtásával összefüggő nyilvántartása helyettesíti. A  munkáltató köteles  
a (2) vagy a (3) bekezdésben meghatározott időpontig az (1) bekezdés b) pontja vagy a (6) bekezdés szerinti okiratokat, 
bizonylatokat is beszerezni, ha azok a  kölcsön elengedésének időpontjában nem állnak még rendelkezésre, és 
a magánszemély azokat később sem nyújtotta be.

2. § (1) Az a hitelintézet, amely a munkáltató megbízásából a támogatás átutalását indította, vagy a támogatás átutalását 
indító kincstár az 1. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott igazolást akkor adja ki, ha a munkáltató megbízásából 
a támogatás összegét
a) a magánszemélynek bármely hitelintézetnél vezetett fizetési vagy hitelszámlájára, vagy
b) a magánszemély javára a hitelt nyújtó hitelintézet törlesztéshez használt központi elszámoló számlájára
folyósítja, függetlenül attól, hogy a hitelintézet vagy a kincstár a támogatás átutalását a munkáltató támogatási célból 
nyitott elkülönített fizetési számlájáról teljesítette-e.

 (2) Lakáscélú felhasználásra felvett hitel visszafizetésére, törlesztésére adott támogatás esetén a  magánszemély 
nyilatkozik a munkáltatójának az (1) bekezdésben említett számla számáról, továbbá az adóhatóság részére történő 
adatszolgáltatás teljesítésének céljából hozzájárul ahhoz, hogy a munkáltató a (3) és (4) bekezdésben meghatározott 
adatokat a hitelintézet részére átadja.
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 (3) A magánszemély a (2) bekezdés szerinti nyilatkozatban
a) a saját önálló (giro-képes) hitelszámláját,
b) a hitelt nyújtó hitelintézet törlesztéshez használt központi elszámoló számláját, vagy
c) a saját, a hitelt nyújtó hitelintézetnél vezetett folyószámláját
jelölheti meg.

 (4) Az (1) bekezdés szerinti igazolás kiállításának feltétele, hogy a munkáltató előzetesen vagy az átutalással egyidejűleg 
nyilatkozatot tegyen a hitelintézet vagy a kincstár részére arról, hogy az általa folyósított összeget a támogatás céljából 
adja. A munkáltatói nyilatkozatnak tartalmaznia kell a magánszemély nevét és adóazonosító jelét. A hitelintézet vagy 
a kincstár saját döntése alapján a munkáltató utólagos nyilatkozatát is elfogadhatja.

 (5) A hitelintézet vagy a kincstár a (4) bekezdés szerinti nyilatkozattételhez papír alapú vagy elektronikus nyomtatványt 
rendszeresíthet. A  nyomtatvány a  magánszemély természetes személyazonosító adataira és a  munkáltató által 
az adóévben juttatott támogatás együttes összegére vonatkozó adatot is tartalmazhat.

 (6) A  munkáltató megbízásából a  támogatást folyósító hitelintézet vagy kincstár az  (1)  bekezdés szerinti igazolást 
a támogatásnak a magánszemély részére való átutalásának évét követő év január 31-éig állítja ki a munkáltató részére.

 (7) A  munkáltató megbízásából a  támogatást folyósító hitelintézet vagy kincstár a  támogatás magánszemély részére 
való átutalásának évét követő év január 31-éig az e célra az állami adóhatóság által előírt formában, az ügyfélkapun 
keresztül adatot szolgáltat az állami adóhatóság részére a magánszemély nevéről, adóazonosító jeléről és a támogatás 
összegéről.

3. § (1) A  lakáscélú állami támogatásokról szóló kormányrendeletben (a  továbbiakban: Kormányrendelet) meghatározott 
méltányolható lakásigénynek való megfelelés vizsgálata során a lakás szobaszámát a magánszemély azon nyilatkozata 
alapján kell meghatározni, amely a  lakás szobáinak alapterületét szobánként külön-külön tartalmazza. A  lakás 
szobáinak számát a Kormányrendelet szabályai szerint kell meghatározni.

 (2) A méltányolható lakásigénynek való megfelelés vizsgálata során az együttköltöző vagy együttlakó, a Kormányrendelet 
szerinti családtagok számát a  lakást a  családtag lakóhelyeként vagy tartózkodási helyeként feltüntető érvényes 
lakcímet igazoló hatósági igazolvány másolata vagy a  családtag korábbi, a  méltányolható lakásigény feltételének 
való megfelelés vizsgálatának időpontjára vonatkozó lakcímét igazoló, a  lakcímnyilvántartást vezető hatóság által 
kiállított igazolás igazolja.

 (3) Az együttlakó gyermektelen vagy egygyermekes házaspár esetében a méltányolható lakásigény meghatározásánál 
figyelembe veendő születendő gyermeket vagy gyermekeket a  Kormányrendelet szerinti megelőlegező kölcsön 
igénybevételére vonatkozó szerződés alapján a  megelőlegező kölcsönt nyújtó hitelintézet által kiállított okirat 
igazolja.

 (4) A méltányolható lakásigény feltételének való megfelelés a támogatás folyósítása évének első napjától az 1. § (2) vagy 
(3) bekezdésében meghatározott időpontig terjedő időszak bármely napjára vonatkozóan vizsgálható.

 (5) Az (1)–(4) bekezdésben foglaltaktól eltérően, ha a méltányolható lakásigénynek való megfelelést a hitelintézet vagy 
a  kincstár vagy a  munkáltató bármely oknál fogva korábbi időpontban az  akkor hatályos rendelkezések alapján 
már megvizsgálta és megállapította, e  feltétel fennállása a  korábbi vizsgálatról készült okirat másolatával vagy 
a hitelintézet erről szóló igazolásával is igazolható.

 (6) Lakás építése, építtetése esetén az  (1)  bekezdés szerinti dokumentumokat a  magánszemély az  együttköltöző 
családtagok várható számáról szóló nyilatkozata is pótolhatja, feltéve, hogy a  lakásra vonatkozó használatbavételi 
engedély az 1. § (2) vagy (3) bekezdésben meghatározott időpontig nem áll a magánszemély rendelkezésére.

4. §  A korábbi munkáltatótól a folyósítás évében és az azt megelőző négy évben kapott támogatás összegét az adózás 
rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 46. § (5) bekezdése szerint a munkaviszony megszűnésekor kiadott igazolás 
vagy – ha az igazolás erre vonatkozó adatot nem tartalmaz – a magánszemély nyilatkozata igazolja.

5. § (1) A  támogatás összege és a  vételár, a  teljes építési költség, valamint a  korszerűsítésre fordított költség arányára 
vonatkozó feltételnek való megfelelést
a) lakás tulajdonjogának és a lakáshoz kapcsolódó földhasználati jognak a megszerzése, továbbá az ilyen célból 

lakáscélú felhasználásra felvett hitel esetén a  tulajdonjog, a  földhasználati jog megszerzésére vonatkozó 
érvényes szerződés, vagy

b) lakás építése, építtetése, lakás alapterületének növelése, korszerűsítése, továbbá az  ilyen célból lakáscélú 
felhasználásra felvett hitel esetén a 6. § (1) bekezdés b) vagy c) pontjában felsorolt, a támogatás összegének 
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felhasználását igazoló okiratok, vagy az  építés, építtetés, alapterület-növelés, korszerűsítés költségeit 
tartalmazó költségvetés

alapján kell vizsgálni.
 (2) Az  (1)  bekezdésben foglaltaktól eltérően a  hitelintézettől vagy a  korábbi munkáltatótól lakáscélú felhasználásra 

felvett hitel visszafizetéséhez, törlesztéséhez, a  hitelhez kapcsolódó és azzal összefüggésben nyilvántartott más 
kötelezettségek – ideértve különösen a kamatot, a késedelmi pótlékot, a végrehajtási díjat, a jelzálogjog törlésének 
díját, az  előtörlesztési díjat és az  olyan biztosítás díját, amelynek biztosítói teljesítése kizárólag a  hitel törlesztését 
szolgálja – megfizetéséhez nyújtott támogatás esetén a  vételár, a  teljes építési költség, a  korszerűsítésre fordított 
költség és a  támogatás arányára vonatkozó feltételnek való megfelelés igazolására a  hitelintézettel, korábbi 
munkáltatóval fennálló hitelszerződés is elfogadható, ha az  tartalmazza az  Szja tv. 1. számú melléklet 9.  pont 
9.3.1. alpontjában meghatározott lakáscélú felhasználás költségére vonatkozó adatot.

6. § (1) A támogatás felhasználását
a) lakás tulajdonjogának és a  lakáshoz kapcsolódó földhasználati jognak a  megszerzése esetén az  érvényes 

szerződés és az  ingatlanügyi hatóságnak a tulajdonjog, földhasználati jog bejegyzését igazoló okirata, vagy 
az előzőekben felsorolt dokumentumok helyett a tulajdoni lap, valamint – a támogatás folyósítását megelőző 
hat hónapon belül és a folyósítás évét követő év március 31. napja közötti időszakra vonatkozó – az összeg 
felhasználását – ideértve különösen a vételárnak az eladó részére történő kifizetését – igazoló okirat;

b) lakás építése, építtetése és lakás alapterületének növelése esetén a  jogerős építési engedély, valamint 
az összeg felhasználását igazoló, a  támogatás folyósítását megelőző hat hónapon belül és a  folyósítás évét 
követő év utolsó napjáig kiállított, a magánszemély vagy a magánszemély Polgári Törvénykönyv szerinti közeli 
hozzátartozója nevére kiállított számla;

c) lakás korszerűsítése esetén a támogatás folyósítását megelőző hat hónapon belül és a folyósítás évét követő 
év utolsó napjáig kiállított, a  magánszemély vagy a  magánszemély Polgári Törvénykönyv szerinti közeli 
hozzátartozója nevére kiállított számla;

d) a  magánszemély által adósként, adóstársként hitelintézettől vagy korábbi munkáltatótól lakáscélú 
felhasználásra felvett hitel visszafizetéséhez, törlesztéséhez, a  hitelhez kapcsolódó más kötelezettségek 
megfizetéséhez nyújtott támogatás esetén a  hitelintézettel, korábbi munkáltatóval fennálló hitelszerződés, 
továbbá – a támogatás folyósításának évére vonatkozó – az összeg felhasználását, a hitel törlesztését igazoló 
okirat, különösen számla-kivonat; vagy

e) az a)–d) pontban felsorolt okiratok, bizonylatok másolata
igazolja azzal, hogy amennyiben a támogatást hitelintézettől a (2) bekezdés c) pontja szerinti szerződés alapján felvett 
hitel visszafizetéséhez nyújtják, akkor a támogatás felhasználásának igazolásához az a kölcsön- vagy hitelszerződés 
is szükséges, amelyből származó követelés törlesztése, visszafizetése érdekében a  (2)  bekezdés c)  pontjában 
meghatározott szerződést megkötötték.

 (2) Az (1) bekezdés d) pontjának alkalmazásában lakáscélú felhasználásra felvett hitelről szóló szerződésnek minősül
a) a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény szerinti lakáscélú hitel- vagy kölcsönszerződés, 

függetlenül a  szerződéskötés időpontjától, ide nem értve a  hitelszerződésből vagy a  hiteligénylésből 
megállapítható módon felújítási célból felvett hitelről vagy kölcsönről szóló szerződést,

b) az a hitel- vagy kölcsönszerződés, amelyet lakást terhelő jelzálogjog nem biztosít, de amelyet a hitelszerződésből 
vagy a hiteligénylésből megállapítható módon az Szja tv. 1. számú melléklet 9. pont 9.3.1. alpontja szerinti 
lakáscélú felhasználás céljából kötöttek, vagy

c) az  a  kölcsön- vagy hitelszerződés, amelyet a  hitelszerződésből megállapítható módon az  a) és b)  pontban 
meghatározott kölcsön- vagy hitelszerződés visszafizetése, törlesztése céljából kötöttek, ideértve 
a gyűjtőszámlahitel-szerződést is.

 (3) Az (1) bekezdés d) pontja szerinti igazolás beszerzése nem szükséges akkor, ha a hitelintézettől lakáscélú felhasználásra 
felvett hitel visszafizetéséhez, törlesztéséhez, a  hitelhez kapcsolódó más kötelezettségek megfizetéséhez nyújtott 
támogatást a  magánszemély önálló (giro-képes) hitelszámlájára, vagy a  hitelt nyújtó hitelintézet törlesztéshez 
használt központi elszámoló számlájára utalják.

 (4) Nem vehető figyelembe a  további támogatás felhasználásának igazolása során az  az (1)  bekezdés szerint igazolt 
azon összeg, amelyet a munkáltató bármely korábban folyósított támogatás felhasználásának igazolása során már 
figyelembe vett.
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7. §  Az  adómentesség feltételeinek vizsgálata során nem kell vizsgálni azt a  körülményt, hogy ugyanazon lakáshoz 
kapcsolódóan a magánszemélyen kívül más személy – különösen a magánszemély hozzátartozója – részesül-e vagy 
részesült-e a támogatásban.

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

9. §  E rendeletet a hatálybalépését követően folyósított támogatásokra kell alkalmazni. A munkáltató választása szerint 
e rendelet rendelkezései a 2014. január 1-jén vagy azt követően nyújtott támogatásokra is alkalmazhatók.

  Varga Mihály s. k.,
  nemzetgazdasági miniszter

A nemzetgazdasági miniszter 16/2014. (IV. 4.) NGM rendelete
a felnőttképzési nyelvi programkövetelmények nyilvántartásba vételének követelményeiről és eljárási 
rendjéről, valamint a nyelvi képzés követelményei teljesítésének igazolásáról

A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 28. § (2) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján az egyes miniszterek, 
valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § n) pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) E rendelet hatálya kiterjed
a) a  nyelvi képzést folytató intézményre, amennyiben a  felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 

(a továbbiakban: Fktv.) szerint nyelvi képzésre kiadott engedéllyel rendelkezik (a továbbiakban: felnőttképzést 
folytató intézmény),

b) az Fktv. 1. § (1) bekezdés d) pontja szerinti felnőttképzési szakértőkre,
c) az Fktv. 9. §-a szerinti Felnőttképzési Szakértői Bizottságra (a továbbiakban: FSZB),
d) az Fktv. 19. § (3) bekezdésében meghatározott jogalanyra (a továbbiakban: javaslatot benyújtó),
e) a Nemzeti Munkaügyi Hivatalról és a szakmai irányítása alá tartozó szakigazgatási szervek feladat és hatásköréről 

szóló 323/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet szerinti Nemzeti Munkaügyi Hivatalra (a továbbiakban: NMH).
 (2) E rendelet alkalmazásában:

1. egyéb nyelvi képzés: bármely szakterületre kiterjedő szaknyelvi képzés;
2. kombinált nyelvi képzés: az  Fktv. szerinti általános nyelvi képzés és az  egyéb nyelvi képzés egyidejű, egy 

képzésen belül történő megvalósítása;
3. kontaktóra: a  képzésben résztvevő személyes jelenlétét igénylő tanóra, távoktatás esetén olyan interaktív 

tanóra, amely elektronikus úton is megvalósulhat;
4. nyelvi képzettségi szint: a  nyelvi készségek, képességek és ismeretek felnőttképzési nyelvi 

programkövetelményben meghatározott szintje;
5. nyelvi képzés fajtái: általános nyelvi képzés, egyéb nyelvi képzés és kombinált nyelvi képzés;
6. nyelvi képzés szintjei: az  Fktv. szerinti általános nyelvi képzés esetén az  Európa Tanács Közös Európai 

Referenciakeretében (a továbbiakban: „KER”) ajánlott hatfokozatú rendszer szintjei, melyek további bemeneti 
és kimeneti követelmények által meghatározott képzési szintekre bonthatóak, egyéb nyelvi képzés esetén 
a  nyelvi készségek, képességek és ismeretek programkövetelményben meghatározott, „KER” szintekhez 
köthető szintjei;

7. nyelvi képzés típusa: kontaktórás képzés vagy távoktatás.
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2. A nyelvi programkövetelmények nyilvántartásba vételének, nyilvántartása módosításának 
követelményei és eljárási rendje

2. § (1) Az  NMH a  felnőttképzési nyelvi programkövetelményre vonatkozó javaslatnak (a  továbbiakban: javaslat) 
a felnőttképzési nyelvi programkövetelmények nyilvántartásába (a továbbiakban: nyilvántartás) történő felvételéről 
dönt, ha – a (2) és (3) bekezdésben foglalt eltéréssel – a javaslatban
a) a felnőttképzési nyelvi programkövetelmény (a továbbiakban: programkövetelmény) megnevezése – az Fktv. 

19. § (3) bekezdés a) pontjában foglaltakon túlmenően – megfelel a tisztességes tájékoztatás követelményeinek,
b) az érintett nyelvi képzés megkezdéséhez szükséges bemeneti kompetenciák meghatározásra kerülnek,
c) az egyes „KER” kimeneti szinteken szükséges

ca) kontaktórás nyelvi képzés minimális óraszáma megfelel az 1. mellékletben meghatározott óraszámnak, 
maximális óraszáma nem haladja meg az 1. mellékletben meghatározott óraszám másfélszeresét,

cb) távoktatás típusú nyelvi képzés minimális kontaktórás óraszáma megfelel a  2.  mellékletben 
meghatározott óraszámnak, maximális óraszáma nem haladja meg a 2. mellékletben meghatározott 
óraszám kétszeresét,

cc) egyéni felkészítés minimális és maximális óraszáma a  ca)  alpontban meghatározott minimális és 
maximális óraszám kétharmada,

d) a nyelvi képzési követelmények leírása
da) moduláris rendszerben történik, és a modulok kialakítása igazodik a nyelvi képzés szintjeihez,
db) igazodik a modul kimeneti követelményeihez,

e) az egyes „KER” szintek bontása
ea) az A1–B1 kimeneti szinteken legalább két, legfeljebb négy,
eb) a B2–C1 kimeneti szinteken legalább négy, legfeljebb nyolc,
ec) a C2 kimeneti szinten legalább három, legfeljebb hat

 modult tartalmaz,
f ) a programkövetelmény minden „KER” szintre kiterjed,
g) a  nyelvi képzettségi szint megszerzését igazoló, 3.  melléklet szerinti tanúsítvány kiadásának feltételeként 

a felnőttképzést folytató intézmény által szervezett képzést záró vizsga sikeres teljesítése kerül megjelölésre és
h) a  nyelvi képzésen való részvételről szóló igazolás kiállításának feltételeként a  nyelvi képzés felnőttképzési 

szerződésben megjelölt óraszámának legalább nyolcvan százalékán való részvétel kerül megjelölésre.
 (2) Az NMH az egyéb nyelvi képzésre irányuló javaslat benyújtása esetén a javaslat nyilvántartásba történő felvételéről 

dönt, ha az megfelel az (1) bekezdés a)–b), d) és g)–h) pontjában foglaltaknak és tartalmazza a képzés minimális és 
maximális óraszámát.

 (3) Az NMH a kombinált nyelvi képzésre irányuló javaslat benyújtása esetén a javaslat nyilvántartásba történő felvételéről 
dönt, ha
a) az megfelel az (1) bekezdés a)–b), d) és g)–h) pontjában foglaltaknak, és
b) a képzés óraszáma a programkövetelmény általános nyelvi képzési része vonatkozásában kontaktórás típusú 

képzés esetén az (1) bekezdés c) pont ca) alpontjában, távoktatás típusú képzés esetén az (1) bekezdés c) pont 
cb) alpontjában foglaltak figyelembe vételével kerül meghatározásra.

 (4) A javaslatba beépíthető a nyilvántartásban szereplő programkövetelmény modulja.
 (5) A nyilvántartásába történő felvételre javaslat nyújtható be bármely idegen nyelvre, valamint a magyarra, mint idegen 

nyelvre.
 (6) Az NMH nem veszi nyilvántartásba azt a javaslatot,

a) amely – az 5. § (1) bekezdés alapján biztosított hiánypótlást követően – nem felel meg az (1)–(5) bekezdésben 
foglalt követelményeknek,

b) amelyben a  programkövetelmény bármely modulja – a  távoktatási típusú képzés kivételével – harminc 
tanóránál kisebb terjedelmű, vagy

c) amely a nyelvi képzés fajtájának nem megfelelő modult tartalmaz.

3. §  Az NMH a  programkövetelményt módosítja, ha a  módosításra irányuló javaslat az  Fktv. 19.  § (3)  bekezdés 
c)–e) pontjában foglaltakra irányul, és összhangban van a 2. § (1)–(6) bekezdés szerinti rendelkezésekkel.
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4. § (1) A javaslat az NMH honlapján erre a célra rendszeresített elektronikus űrlap kitöltésével nyújtható be.
 (2) Az (1) bekezdés szerinti javaslat – az Fktv. 19. § (3) bekezdésében foglaltakon túl – tartalmazza:

a) a javaslatot benyújtó
aa) nevét vagy a cég nevét,
ab) székhelyét,
ac) adószámát,
ad) jogi személy esetén a szervezeti képviselő nevét és
ae) elérhetőségét, valamint

b) a javaslatnak a 2. § (1)–(5) bekezdésében foglalt követelményeknek megfelelő indoklását.
 (3) Az NMH a javaslat nyilvántartásba vétele ügyében annak benyújtását követő huszonegy napon belül dönt. Az NMH 

az eljárási határidőt – hivatalból – egy alkalommal, legfeljebb huszonegy nappal meghosszabbíthatja.
 (4) Az NMH a javaslat benyújtását követő három napon belül felkéri az FSZB-t annak vizsgálatára, hogy az megfelel-e 

a  2.  § (1)–(5)  bekezdésében foglalt követelményeknek. A  vizsgálat céljából az  NMH az  FSZB részére a  javaslatba 
–  a  felkéréssel egyidejűleg – betekintést biztosít. Az  FSZB a  javaslat vizsgálatába felnőttképzési szakértőt vonhat 
be. Ha az NMH az FSZB vizsgálat során tett megállapításával nem ért egyet, erről – indoklással ellátva – tájékoztatja 
az FSZB-t.

 (5) Ha az  FSZB a  (4)  bekezdésben foglalt vizsgálat során megállapítja, hogy a  javaslat megfelel a  2.  §  
(1)–(6) bekezdésében foglalt követelményeknek, javaslatot tesz a nyilvántartásba történő felvételre.

5. § (1) Ha az  FSZB a  4.  § (4)  bekezdésben foglalt vizsgálat során megállapítja, hogy a  javaslat nem felel meg a  2.  §  
(1)–(5) bekezdésében foglalt feltételeknek, az NMH – az FSZB véleményének közlésétől számított öt napon belül – 
a javaslat benyújtóját a megállapított hiányosságok tíz napon belül történő pótlására szólítja fel. Az eljárási határidőbe 
nem számít be a hiánypótlásra irányuló felhívástól annak teljesítéséig terjedő idő.

 (2) Az NMH az FSZB 4. § (5) bekezdésben foglalt javaslata, vagy a (1) bekezdésben meghatározott hiánypótlás teljesítése 
esetén – az  FSZB 4.  § (4)  bekezdés szerinti vizsgálatát követően – a  javaslat nyilvántartásba vételéről dönt, vagy 
a hiánypótlás nem, vagy nem megfelelő teljesítése esetén a javaslat nyilvántartásba vételét – az indok megjelölésével 
– elutasítja.

 (3) Az NMH a (2) bekezdés szerinti döntéséről öt napon belül értesíti a javaslat benyújtóját.

6. § (1) A nyilvántartás módosítására irányuló javaslatot a rendelet 1. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott jogalany 
nyújthatja be. A javaslatnak tartalmaznia kell
a) a 4. § (2) bekezdés szerinti adatokat,
b) a módosítani kívánt programkövetelmény azonosító számát és
c) a módosításra irányuló javaslat indoklását.

 (2) A nyilvántartás módosítására irányuló eljárás során a 4. § (1) és (3)–(5) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni.

7. §  Az NMH a  programkövetelmény nyilvántartásba vételéhez szükséges azonosító számot a  programkövetelmény 
nyelvéhez, a nyelvi képzettség szintjéhez, a nyelvi képzés fajtájához és típusához rendelt kód alkalmazásával képzi.

8. §  Az NMH a nyilvántartásban szereplő programkövetelményeket a „KER”-ben ajánlott hatfokozatú rendszer változása 
esetén felülvizsgálja, és a felülvizsgálatot követő tíz napon belül a nyilvántartást – szükség esetén – módosítja.

3. A nyelvi képzettségi szint megszerzését igazoló dokumentum tartalma és formája, a képzést záró 
vizsgával, valamint a nyelvi képzésen való részvétellel összefüggő rendelkezések

9. § (1) A  felnőttképzést folytató intézmény az  Fktv. 1.  § (2)  bekezdés c)  pontja vagy (3)  bekezdése szerinti képzés során 
az  engedélyében szereplő nyelvi képzés bármely nyelvi képzettségi szintjére kiállíthat – a  nyelvi képzettségi szint 
megszerzését igazoló, (2) bekezdés szerinti – dokumentumot.

 (2) A  felnőttképzést folytató intézmény az  (1)  bekezdés szerinti nyelvi képzettségi szint megszerzésének igazolására 
a képzés követelményeit teljesítő számára tanúsítványt állít ki. A tanúsítványt magyar nyelven, a 3. melléklet szerinti 
tartalommal és formában kell kiállítani. A magyar nyelvű tanúsítvány mellett lehetőség van annak a képzés nyelvén 
vagy angol nyelven történő kiállítására is.

 (3) A  tanúsítvány megszerzésének feltétele a  képzési szintet záró vizsga sikeres teljesítése. A  képzést záró vizsga 
követelményeit a felnőttképzést folytató intézmény a képzési programban határozza meg.
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 (4) A képzési szintet záró vizsga „megfelelt” vagy „nem megfelelt” minősítésű lehet.
 (5) A  felnőttképzést folytató intézmény a  nyelvi képzésen való részvételről – a  résztvevő kérésére – igazolást állít ki, 

ha a résztvevő hiányzásának mértéke nem haladja meg a képzés óraszámának húsz százalékát, és nem teljesítette 
a képzési programban meghatározott képzést záró vizsga követelményeit.

 (6) A felnőttképzést folytató intézmény a (2) bekezdés szerinti tanúsítványt, valamint az (5) bekezdés szerinti igazolást 
évente újrakezdődő sorszámozással, a  tárgyév megjelölésével látja el. A  tanúsítvány és az  igazolás kézhezvételét 
a képzésben résztvevő – átvételi dokumentumon – aláírásával igazolja.

4. Záró rendelkezések

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

11. §  Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelvnek való megfelelést szolgálja.

  Varga Mihály s. k.,
  nemzetgazdasági miniszter

1. melléklet a 16/2014. (IV. 4.) NGM rendelethez

Kontaktórás típusú nyelvi képzés minimális óraszámai

A B C

„KER” szerinti  
kimeneti szint

Minimális óraszám  
kezdő szintről

Az egyes szinteken szükséges 
minimális óraszám

1. A1   90   90

2. A2 180   90

3. B1 300 120

4. B2 540 240

5. C1 780 240

6. C2 960 180

Összesen – – 960

2. melléklet a 16/2014. (IV. 4.) NGM rendelethez

Távoktatás típusú nyelvi képzés minimális kontakt óraszámai

A B C

„KER” szerinti  
kimeneti szint

Minimális óraszám  
kezdő szintről

Az egyes szinteken szükséges 
minimális óraszám

1. A1   30  30

2. A2   60  30

3. B1 100  40

4. B2 180  80

5. C1 260  80

6. C2 300  40

Összesen – – 300
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3. melléklet a 16/2014. (IV. 4.) NGM rendelethez

                                                                                                                                              Száma: ……/…….év

TANÚSÍTVÁNY

………………………………………..

részére,

(anyja születési neve: …………………………….. születési helye: ………………….,

ideje: …… év ………….hó ……nap)

aki a .............számon

nyilvántartott…………………………………………..felnőttképzést folytató 

intézményben

…………………………………………………………………megnevezésű,

…………..azonosító számú, a Nemzeti Munkaügyi Hivatal által 

nyilvántartott felnőttképzési nyelvi programkövetelmény alapján szervezett,

……………………………………. 

megnevezésű nyelvi képzésen részt vett, és a képzés  

követelményeit sikeresen teljesítette.

A tanúsítvány a felnőttképzési nyelvi programkövetelmény szerinti

…….……nyelvi képzettségi szint megszerzését igazolja.

Kelt: …………………………., 20.….év…………hó……napján

P. H.

a felnőttképzést folytató intézmény vezetője
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A nemzetgazdasági miniszter 17/2014. (IV. 8.) NGM rendelete
a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések mestervizsga követelményeiről szóló 
8/2013. (III. 6.) NGM rendelet módosításáról

A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 90. § c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint 
a  Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73.  § n)  pontjában 
megállapított feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el.

1. § (1) A nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések mestervizsga követelményeiről szóló 8/2013. (III. 6.) 
NGM rendelet (a továbbiakban: R1.) 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

 (2) Az R1. 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

2. § (1) Hatályát veszti az  ipari mesterképzés szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 31/1996. (VI. 19.) IKM rendelet 
(a továbbiakban: R2.) mellékletében szereplő „Az ipari mesterképzés szakmai és vizsgakövetelményeinek jegyzéke” 
alcím 2., 5., 7., 12., 13., 16., 17., 20., 22., 24., 27., 28., 31., 32., 33., 34., 35., 36., 38., 39., 41., 44., 45., 46., 47., 49.,  
52. és 53. pontja.

 (2) Hatályát veszti az R2.
 1. „2. Szobafestő-mázoló-tapétázó”;
 2. „5. Vízvezeték- és központifűtés-szerelő”;
 3. „7. Látszerész”;
 4. „12. Cukrász”;
 5. „13. Női szabó (nőiruha-készítő)”;
 6. „16. Esztergályos”;
 7. „17. Háztartásigép szerelő”;
 8. „20. Szerkezetlakatos”;
 9. „22. Fémforgácsoló”;
10. „24. Ruhaipari”;
11. „27. Vendéglős-fogadós”;
12. „28. Pincér”;
13. „31. Kárpitos”;
14. „32. Bőrdíszműves”;
15. „33. Cipész”;
16. „34. Felvonószerelő”;
17. „35. Férfiszabó (férfiruha-készítő)”;
18. „36. Irodatechnikaikészülék-szerelő (irodagép-műszerész)”;
19. „38. Kőfaragó”;
20. „39. Műkőkészítő”;
21. „41. Hegesztő”;
22. „44. Építőanyag-ipari”;
23. „45. Cipőipari”;
24. „46. Ipari elektronikai”;
25. „47. Faipari”;
26. „49. Elektronikai műszerész”;
27. „52. Nyomdász (nyomtató)”;
28. „53. Cserépkályha- és kandallókészítő”
mestervizsga szint és szakmai követelmények alcím.

3. § (1) Az  ortopédiai cipész és az  ortopédiai műszerész szakképesítésekre szervezhető mesterképzés szakmai és 
vizsgakövetelményeinek kiadásáról szóló 1/1998. (VII. 24.) EüM rendelet (a  továbbiakban: R3.) mellékletében 
foglalt „Jegyzék az  egészségügyi ágazathoz tartozó szakképesítésekre szervezhető mesterképzés szakmai és 
vizsgakövetelményeiről” című táblázat helyébe a 3. mellékletben foglalt táblázat lép.

 (2) Hatályát veszti az R3. mellékletében foglalt „Ortopédiai cipész mestervizsga követelmények” alcím.
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4. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

  Varga Mihály s. k.,
  nemzetgazdasági miniszter

1. melléklet a 17/2014. (IV. 8.) NGM rendelethez

A nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések mestervizsga követelményeiről szóló 8/2013. (III. 6.) 
NGM rendelet 1. mellékletében foglalt táblázata a következő 16–37. sorral egészül ki.

„

16. 15. Bőrdíszműves

17. 16. Cipőkészítő

18. 17. Cukrász

19. 18. Elektromos gép- és készülékszerelő

20. 19. Elektronikai műszerész

21. 20. Épület- és szerkezetlakatos

22. 21. Férfiszabó

23. 22. Festő, díszítő, mázoló és tapétázó

24. 23. Gépi forgácsoló

25. 24. Hegesztő

26. 25. Hűtő-, klíma- és hőszivattyú berendezés szerelő

27. 26. Ipari gépész

28. 27. Kályhás

29. 28. Kárpitos

30. 29. Kőfaragó, műköves és épületszobrász

31. 30. Látszerész és fotócikk kereskedő

32. 31. Női szabó

33. 32. Ortopédiai cipész

34. 33. Pincér

35. 34. Szerszámkészítő

36. 35. Vendéglátásszervező-vendéglős

37. 36. Vízvezeték- és vízkészülék-szerelő
„

2. melléklet a 17/2014. (IV. 8.) NGM rendelethez*

* E rendelet 2. melléklete jelen közlöny mellékleteként, az MK_14_052_17NGM_2.mellekl.pdf fájlnév alatt található. A rendelet ezen részei a Magyar 
Közlöny 2014. évi 52. számának 4959-től 5260-ig oldalait képezik.
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A Kormány 1199/2014. (IV. 1.) Korm. határozata
a közfoglalkoztatás 2014. évi céljairól

A Kormány 2014. évre a közfoglalkoztatás céljaként
a) a halmozottan hátrányban lévő, foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő, illetve álláskeresési vagy 

szociális ellátásra nem jogosult álláskeresők (kiemelten a megváltozott munkaképességűek, a hajléktalanok, 
menekültek, roma nemzetiségű álláskeresők) foglalkoztatását;

b) a természeti és épített környezet védelmét;
c) a közétkeztetés minőségének javítását, a  helyben megtermelt termények felhasználásával, e  tekintetben 

önellátó, önfenntartó települések kialakítását (ide értve a szociális földprogram megvalósítását is);
d) fokozottan támaszkodva a civil szervezetek közreműködésére a rendezett közösségi terek, élhető települések 

megvalósítását;
e) értékteremtő, a  helyi sajátosságokra épülő munkaerő-piaci elhelyezkedést vagy szociális szövetkezetté 

alakulást megalapozó közfoglalkoztatást;
f ) a területi vízrendezési, vízkár elhárítási és mezőgazdasági vízhasznosítási feladatokban a közfoglalkoztatottak 

fokozottabb bevonását
határozza meg.

Határidő: 2014. december 31.
Felelős: belügyminiszter

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1179/2014. (III. 27.) Korm. határozata
a Givaudan Hungary Kft. létszámbővítéshez kapcsolódó képzéseinek támogatásáról

A Kormány a  szakképzési hozzájárulásról és a  képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2011.  évi CLV.  törvény 
14. § a) pontjában meghatározott jogkörében eljárva a Givaudan Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 
6900  Makó, Királyhegyesi út 3., cégjegyzékszáma: 06-09-016259) részére képzési támogatásként a  Magyarország 
2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 1. melléklet LXIII. Nemzeti Foglalkoztatási Alap 
fejezet, 2. Szakképzési és felnőttképzési támogatások cím terhére 190 720 000 forint költségvetési támogatás 
biztosítását rendeli el.

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: e kormányhatározat közzétételét követő 30. nap

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1205/2014. (IV. 1.) Korm. határozata
a HYGINETT Magyar–Amerikai Higiéniai Cikkeket Gyártó Kft. létszámbővítéshez kapcsolódó képzéseinek 
támogatásáról

A Kormány a  szakképzési hozzájárulásról és a  képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2011. évi CLV. törvény 
14.  § a)  pontjában meghatározott jogkörében eljárva a  HYGINETT Magyar–Amerikai Higiéniai Cikkeket Gyártó 
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Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 2141 Csömör, Határ út 3., cégjegyzékszáma: 13-09-062712) részére 
képzési támogatásként a központi költségvetésről szóló törvény Nemzeti Foglalkoztatási Alap fejezet, Szakképzési 
és felnőttképzési támogatások kiadási előirányzata terhére 160 668 104 forint költségvetési támogatás biztosítását 
rendeli el.

Felelős nemzetgazdasági miniszter
Határidő: e kormányhatározat közzétételét követő 30. nap

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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