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II. rész JOGSZABÁLYOK

Törvények

2007. évi CLXIV.
törvény

a Londonban, 2001. október 5-én kelt, a hajókon
alkalmazott ártalmas antivegetatív

bevonatrendszerek ellenõrzésérõl szóló
2001. évi nemzetközi egyezmény kihirdetésérõl*

1. § Az Országgyûlés e törvénnyel felhatalmazást ad a
hajókon alkalmazott ártalmas antivegetatív bevonatrend-
szerek ellenõrzésérõl szóló, a Londonban, 2001. október
5-én kelt nemzetközi egyezmény (a továbbiakban: Egyez-
mény) kötelezõ hatályának elismerésére.

2. § Az Országgyûlés az Egyezményt e törvénnyel ki-
hirdeti.

3. § Az Egyezmény hiteles angol nyelvû szövege és an-
nak hivatalos magyar nyelvû fordítása a következõ:

„International convention on the control of harmful
anti-fouling systems on ships, 2001

The Parties to this Convention,
noting that scientific studies and investigations by

Governments and competent international organizations
have shown that certain anti-fouling systems used on ships
pose a substantial risk of toxicity and other chronic
impacts to ecologically and economically important
marine organisms and also that human health may be
harmed as a result of the consumption of affected seafood,

noting in particular the serious concern regarding
anti-fouling systems that use organotin compounds as
biocides and being convinced that the introduction of such
organotins into the environment must be phased-out,

recalling that Chapter 17 of Agenda 21 adopted by the
United Nations Conference on Environment and
Development, 1992, calls upon States to take measures to
reduce pollution caused by organotin compounds used in
anti-fouling systems,

recalling also that resolution A.895(21), adopted by the
Assembly of the International Maritime Organization on
25 November 1999, urges the Organization’s Marine
Environment Protection Committee (MEPC) to work
towards the expeditious development of a global legally

binding instrument to address the harmful effects of
anti-fouling systems as a matter of urgency,

mindful of the precautionary approach set out in
Principle 15 of the Rio Declaration on Environment and
Development and referred to in resolution MEPC.67(37)
adopted by MEPC on 15 September 1995,

recognizing the importance of protecting the marine
environment and human health from adverse effects of
anti-fouling systems,

recognizing also that the use of anti-fouling systems to
prevent the build-up of organisms on the surface of ships is
of critical importance to efficient commerce, shipping and
impeding the spread of harmful aquatic organisms and
pathogens,

recognizing further the need to continue to develop
anti-fouling systems which are effective and
environmentally safe and to promote the substitution of
harmful systems by less harmful systems or preferably
harmless systems,
have agreed as follows:

Article 1

General Obligations

(1) Each Party to this Convention undertakes to give full
and complete effect to its provisions in order to reduce or
eliminate adverse effects on the marine environment and
human health caused by anti-fouling systems.

(2) The Annexes form an integral part of this
Convention. Unless expressly provided otherwise, a
reference to this Convention constitutes at the same time a
reference to its Annexes.

(3) No provision of this Convention shall be interpreted
as preventing a State from taking, individually or jointly,
more stringent measures with respect to the reduction or
elimination of adverse effects of anti-fouling systems on
the environment, consistent with international law.

(4) Parties shall endeavour to co-operate for the purpose
of effective implementation, compliance and enforcement
of this Convention.

(5) The Parties undertake to encourage the continued
development of anti-fouling systems that are effective and
environmentally safe.

Article 2

Definitions

For the purposes of this Convention, unless expressly
provided otherwise:
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(1) „Administration” means the Government of the
State under whose authority the ship is operating. With
respect to a ship entitled to fly a flag of a State, the
Administration is the Government of that State. With
respect to fixed or floating platforms engaged in
exploration and exploitation of the sea-bed and subsoil
thereof adjacent to the coast over which the coastal State
exercises sovereign rights for the purposes of exploration
and exploitation of their natural resources, the
Administration is the Government of the coastal State
concerned.

(2) „Anti-fouling system” means a coating, paint,
surface treatment, surface, or device that is used on a ship
to control or prevent attachment of unwanted organisms.

(3) „Committee” means the Marine Environment
Protection Committee of the Organization.

(4) „Gross tonnage” means the gross tonnage calculated
in accordance with the tonnage measurement regulations
contained in Annex 1 to the International Convention on
Tonnage Measurement of Ships, 1969, or any successor
Convention.

(5) „International voyage” means a voyage by a ship
entitled to fly the flag of one State to or from a port,
shipyard, or offshore terminal under the jurisdiction of
another State.

(6) „Length” means the length as defined in the
International Convention on Load Lines, 1966, as
modified by the Protocol of 1988 relating thereto, or any
successor Convention.

(7) „Organization” means the International Maritime
Organization.

(8) „Secretary-General” means the Secretary-General of
the Organization.

(9) „Ship” means a vessel of any type whatsoever
operating in the marine environment and includes
hydrofoil boats, air-cushion vehicles, submersibles,
floating craft, fixed or floating platforms, floating storage
units (FSUs) and floating production storage and
off-loading units (FPSOs).

(10) „Technical Group” is a body comprised of
representatives of the Parties, Members of the
Organization, the United Nations and its Specialized
Agencies, intergovernmental organizations having
agreements with the Organization, and non-governmental
organizations in consultative status with the Organization,
which should preferably include representatives of
institutions and laboratories that engage in anti-fouling
system analysis. These representatives shall have expertise
in environmental fate and effects, toxicological effects,
marine biology, human health, economic analysis, risk
management, international shipping, anti-fouling systems

coating technology, or other fields of expertise necessary
to objectively review the technical merits of a
comprehensive proposal.

Article 3

Application

(1) Unless otherwise specified in this Convention, this
Convention shall apply to:

(a) ships entitled to fly the flag of a Party;
(b) ships not entitled to fly the flag of a Party, but which

operate under the authority of a Party; and
(c) ships that enter a port, shipyard, or offshore terminal

of a Party, but do not fall within subparagraph (a) or (b).

(2) This Convention shall not apply to any warships,
naval auxiliary, or other ships owned or operated by a
Party and used, for the time being, only on government
non-commercial service. However, each Party shall
ensure, by the adoption of appropriate measures not
impairing operations or operational capabilities of such
ships owned or operated by it, that such ships act in a
manner consistent, so far as is reasonable and practicable,
with this Convention.

(3) With respect to the ships of non-Parties to this
Convention, Parties shall apply the requirements of this
Convention as may be necessary to ensure that no more
favourable treatment is given to such ships.

Article 4

Controls on Anti-Fouling Systems

(1) In accordance with the requirements specified in
Annex 1, each Party shall prohibit and/or restrict:

(a) the application, re-application, installation, or use of
harmful anti-fouling systems on ships referred to in article
3(1)(a) or (b); and

(b) the application, re-application, installation or use of
such systems, whilst in a Party’s port, shipyard, or offshore
terminal, on ships referred to in article 3(1)(c),
and shall take effective measures to ensure that such ships
comply with those requirements.

(2) Ships bearing an anti-fouling system which is
controlled through an amendment to Annex 1 following
entry into force of this Convention may retain that system
until the next scheduled renewal of that system, but in no
event for a period exceeding 60 months following
application, unless the Committee decides that exceptional
circumstances exist to warrant earlier implementation of
the control.
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Article 5

Controls of Annex 1 Waste Materials

Taking into account international rules, standards and
requirements, a Party shall take appropriate measures in
its territory to require that wastes from the application or
removal of an anti-fouling system controlled in Annex 1
are collected, handled, treated and disposed of in a safe and
environmentally sound manner to protect human health
and the environment.

Article 6

Process for Proposing Amendments to Controls
on Anti-Fouling Systems

(1) Any Party may propose an amendment to Annex 1 in
accordance with this article.

(2) An initial proposal shall contain the information
required in Annex 2, and shall be submitted to the
Organization. When the Organization receives a proposal,
it shall bring the proposal to the attention of the Parties,
Members of the Organization, the United Nations and its
Specialized Agencies, intergovernmental organizations
having agreements with the Organization and
non-governmental organizations in consultative status
with the Organization and shall make it available to them.

(3) The Committee shall decide whether the anti-fouling
system in question warrants a more in-depth review based
on the initial proposal. If the Committee decides that
further review is warranted, it shall require the proposing
Party to submit to the Committee a comprehensive
proposal containing the information required in Annex 3,
except where the initial proposal also includes all the
information required in Annex 3. Where the Committee is
of the view that there is a threat of serious or irreversible
damage, lack of full scientific certainty shall not be used as
a reason to prevent a decision to proceed with the
evaluation of the proposal. The Committee shall establish
a technical group in accordance with article 7.

(4) The technical group shall review the comprehensive
proposal along with any additional data submitted by any
interested entity and shall evaluate and report to the
Committee whether the proposal has demonstrated a
potential for unreasonable risk of adverse effects on
non-target organisms or human health such that the
amendment of Annex 1 is warranted. In this regard:

(a) The technical group’s review shall include:
(i) an evaluation of the association between the

anti-fouling system in question and the related
adverse effects observed either in the
environment or on human health, including,

but not limited to, the consumption of affected
seafood, or through controlled studies based on
the data described in Annex 3 and any other
relevant data which come to light;

(ii) an evaluation of the potential risk reduction
attributable to the proposed control measures
and any other control measures that may be
considered by the technical group;

(iii) consideration of available information on the
technical feasibility of control measures and
the cost-effectiveness of the proposal;

(iv) consideration of available information on other
effects from the introduction of such control
measures relating to:
– the environment (including, but not limited

to, the cost of inaction and the impact on air
quality);

– shipyard health and safety concerns (i.e.
effects on shipyard workers);

– the cost to international shipping and other
relevant sectors; and

(v) consideration of the availability of suitable
alternatives, including a consideration of the
potential risks of alternatives.

(b) The technical group’s report shall be in writing and
shall take into account each of the evaluations and
considerations referred to in subparagraph (a), except that
the technical group may decide not to proceed with the
evaluations and considerations described in subparagraph
(a)(ii) through (a)(v) if it determines after the evaluation in
subparagraph (a)(i) that the proposal does not warrant
further consideration.

(c) The technical group’s report shall include, inter alia,
a recommendation on whether international controls
pursuant to this Convention are warranted on the
anti-fouling system in question, on the suitability of the
specific control measures suggested in the comprehensive
proposal, or on other control measures which it believes to
be more suitable.

(5) The technical group’s report shall be circulated to
the Parties, Members of the Organization, the United
Nations and its Specialized Agencies, intergovernmental
organizations having agreements with the Organization
and non-governmental organizations in consultative status
with the Organization, prior to its consideration by the
Committee. The Committee shall decide whether to
approve any proposal to amend Annex 1, and any
modifications thereto, if appropriate, taking into account
the technical group’s report. If the report finds a threat of
serious or irreversible damage, lack of full scientific
certainty shall not, itself, be used as a reason to prevent a
decision from being taken to list an anti-fouling system in
Annex 1. The proposed amendments to Annex 1, if
approved by the Committee, shall be circulated in
accordance with article 16(2)(a). A decision not to approve
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the proposal shall not preclude future submission of a new
proposal with respect to a particular anti-fouling system if
new information comes to light.

(6) Only Parties may participate in decisions taken by
the Committee described in paragraphs (3) and (5).

Article 7

Technical Groups

(1) The Committee shall establish a technical group
pursuant to article 6 when a comprehensive proposal is
received. In circumstances where several proposals are
received concurrently or sequentially, the Committee may
establish one or more technical groups as needed.

(2) Any Party may participate in the deliberations of a
technical group, and should draw on the relevant expertise
available to that Party.

(3) The Committee shall decide on the terms of
reference, organization and operation of the technical
groups. Such terms shall provide for protection of any
confidential information that may be submitted. Technical
groups may hold such meetings as required, but shall
endeavour to conduct their work through written or
electronic correspondence or other media as appropriate.

(4) Only the representatives of Parties may participate in
formulating any recommendation to the Committee
pursuant to article 6. A technical group shall endeavour to
achieve unanimity among the representatives of the
Parties. If unanimity is not possible, the technical group
shall communicate any minority views of such
representatives.

Article 8

Scientific and Technical Research and Monitoring

(1) The Parties shall take appropriate measures to
promote and facilitate scientific and technical research on
the effects of anti-fouling systems as well as monitoring of
such effects. In particular, such research should include
observation, measurement, sampling, evaluation and
analysis of the effects of anti-fouling systems.

(2) Each Party shall, to further the objectives of this
Convention, promote the availability of relevant
information to other Parties who request it on:

(a) scientific and technical activities undertaken in
accordance with this Convention;

(b) marine scientific and technological programmes and
their objectives; and

(c) the effects observed from any monitoring and
assessment programmes relating to anti-fouling systems.

Article 9

Communication and Exchange of Information

(1) Each Party undertakes to communicate to the
Organization:

(a) a list of the nominated surveyors or recognized
organizations which are authorized to act on behalf of that
Party in the administration of matters relating to the
control of anti-fouling systems in accordance with this
Convention for circulation to the Parties for the
information of their officers. The Administration shall
therefore notify the Organization of the specific
responsibilities and conditions of the authority delegated
to nominated surveyors or recognized organizations; and

(b) on an annual basis, information regarding any
anti-fouling systems approved, restricted, or prohibited
under its domestic law.

(2) The Organization shall make available, through any
appropriate means, information communicated to it under
paragraph (1).

(3) For those anti-fouling systems approved, registered
or licensed by a Party, such Party shall either provide, or
require the manufacturers of such anti-fouling systems to
provide, to those Parties which request it, relevant
information on which its decision was based, including
information provided for in Annex 3, or other information
suitable for making an appropriate evaluation of the
anti-fouling system. No information shall be provided that
is protected by law.

Article 10

Survey and Certification

A Party shall ensure that ships entitled to fly its flag or
operating under its authority are surveyed and certified in
accordance with the regulations in Annex 4.

Article 11

Inspections of Ships and Detection of Violations

(1) A ship to which this Convention applies may, in any
port, shipyard, or offshore terminal of a Party, be inspected
by officers authorized by that Party for the purpose of
determining whether the ship is in compliance with this
Convention. Unless there are clear grounds for believing
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that a ship is in violation of this Convention, any such
inspection shall be limited to:

(a) verifying that, where required, there is onboard a
valid International Anti-fouling System Certificate or a
Declaration on Anti-fouling System; and/or

(b) a brief sampling of the ship’s anti-fouling system
that does not affect the integrity, structure, or operation of
the anti-fouling system taking into account guidelines
developed by the Organization.* However, the time
required to process the results of such sampling shall not
be used as a basis for preventing the movement and
departure of the ship.

(2) If there are clear grounds to believe that the ship is in
violation of this Convention, a thorough inspection may be
carried out taking into account guidelines developed by
the Organization.[1]

(3) If the ship is detected to be in violation of this
Convention, the Party carrying out the inspection may take
steps to warn, detain, dismiss, or exclude the ship from its
ports. A Party taking such action against a ship for the
reason that the ship does not comply with this Convention
shall immediately inform the Administration of the ship
concerned.

(4) Parties shall co-operate in the detection of violations
and the enforcement of this Convention. A Party may also
inspect a ship when it enters the ports, shipyards, or
offshore terminals under its jurisdiction, if a request for an
investigation is received from any Party, together with
sufficient evidence that a ship is operating or has operated
in violation of this Convention. The report of such
investigation shall be sent to the Party requesting it and to
the competent authority of the Administration of the ship
concerned so that the appropriate action may be taken
under this Convention.

Article 12

Violations

(1) Any violation of this Convention shall be prohibited
and sanctions shall be established therefor under the law of
the Administration of the ship concerned wherever the
violation occurs. If the Administration is informed of such
a violation, it shall investigate the matter and may request
the reporting Party to furnish additional evidence of the
alleged violation. If the Administration is satisfied that
sufficient evidence is available to enable proceedings to be
brought in respect of the alleged violation, it shall cause

such proceedings to be taken as soon as possible, in
accordance with its laws. The Administration shall
promptly inform the Party that reported the alleged
violation, as well as the Organization, of any action taken.
If the Administration has not taken any action within one
year after receiving the information, it shall so inform the
Party which reported the alleged violation.

(2) Any violation of this Convention within the
jurisdiction of any Party shall be prohibited and sanctions
shall be established therefor under the law of that Party.
Whenever such a violation occurs, that Party shall either:

(a) cause proceedings to be taken in accordance with its
law; or

(b) furnish to the Administration of the ship concerned
such information and evidence as may be in its possession
that a violation has occurred.

(3) The sanctions established under the laws of a Party
pursuant to this article shall be adequate in severity to
discourage violations of this Convention wherever they
occur.

Article 13

Undue Delay or Detention of Ships

(1) All possible efforts shall be made to avoid a ship
being unduly detained or delayed under article 11 or 12.

(2) When a ship is unduly detained or delayed under
article 11 or 12, it shall be entitled to compensation for any
loss or damage suffered.

Article 14

Dispute Settlement

Parties shall settle any dispute between them
concerning the interpretation or application of this
Convention by negotiation, enquiry, mediation,
conciliation, arbitration, judicial settlement, resort to
regional agencies or arrangements, or other peaceful
means of their own choice.

Article 15

Relationship to International Law of the Sea

Nothing in this Convention shall prejudice the rights
and obligations of any State under customary international
law as reflected in the United Nations Convention on the
Law of the Sea.
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Article 16

Amendments

(1) This Convention may be amended by either of the
procedures specified in the following paragraphs.

(2) Amendments after consideration within the
Organization:

(a) Any Party may propose an amendment to this
Convention. A proposed amendment shall be submitted to
the Secretary-General, who shall then circulate it to the
Parties and Members of the Organization at least six
months prior to its consideration. In the case of a proposal
to amend Annex 1, it shall be processed in accordance with
article 6, prior to its consideration under this article.

(b) An amendment proposed and circulated as above
shall be referred to the Committee for consideration.
Parties, whether or not Members of the Organization, shall
be entitled to participate in the proceedings of the
Committee for consideration and adoption of the
amendment.

(c) Amendments shall be adopted by a two-thirds
majority of the Parties present and voting in the
Committee, on condition that at least one-third of the
Parties shall be present at the time of voting.

(d) Amendments adopted in accordance with
subparagraph (c) shall be communicated by the
Secretary-General to the Parties for acceptance.

(e) An amendment shall be deemed to have been
accepted in the following circumstances:

(i) An amendment to an article of this Convention
shall be deemed to have been accepted on the
date on which two-thirds of the Parties have
notified the Secretary-General of their
acceptance of it.

(ii) An amendment to an Annex shall be deemed to
have been accepted at the end of twelve
months after the date of adoption or such other
date as determined by the Committee.
However, if by that date more than one-third of
the Parties notify the Secretary-General that
they object to the amendment, it shall be
deemed not to have been accepted.

(f) An amendment shall enter into force under the
following conditions:

(i) An amendment to an article of this Convention
shall enter into force for those Parties that have
declared that they have accepted it six months
after the date on which it is deemed to have
been accepted in accordance with
subparagraph (e)(i).

(ii) An amendment to Annex 1 shall enter into
force with respect to all Parties six months after
the date on which it is deemed to have been
accepted, except for any Party that has:

(1) notified its objection to the amendment in
accordance with subparagraph (e)(ii) and
that has not withdrawn such objection;

(2) notified the Secretary-General, prior to the
entry into force of such amendment, that
the amendment shall enter into force for it
only after a subsequent notification of its
acceptance; or

(3) made a declaration at the time it deposits
its instrument of ratification, acceptance or
approval of, or accession to, this Conventi-
on that amendments to Annex 1 shall enter
into force for it only after the notification
to the Secretary-General of its acceptance
with respect to such amendments.

(iii) An amendment to an Annex other than Annex
1 shall enter into force with respect to all
Parties six months after the date on which it is
deemed to have been accepted, except for
those Parties that have notified their objection
to the amendment in accordance with
subparagraph (e)(ii) and that have not
withdrawn such objection.

(g) (i) A Party that has notified an objection under

subparagraph (f)(ii)(1) or (iii) may
subsequently notify the Secretary-General that
it accepts the amendment. Such amendment
shall enter into force for such Party six months
after the date of its notification of acceptance,
or the date on which the amendment enters into
force, whichever is the later date.

(ii) If a Party that has made a notification or
declaration referred to in subparagraph
(f)(ii)(2) or (3), respectively, notifies the
Secretary-General of its acceptance with
respect to an amendment, such amendment
shall enter into force for such Party six months
after the date of its notification of acceptance,
or the date on which the amendment enters into
force, whichever is the later date.

(3) Amendment by a Conference:

(a) Upon the request of a Party concurred in by at least
one-third of the Parties, the Organization shall convene a
Conference of Parties to consider amendments to this
Convention.

(b) An amendment adopted by such a Conference by a
two-thirds majority of the Parties present and voting shall
be communicated by the Secretary-General to all Parties
for acceptance.

(c) Unless the Conference decides otherwise, the
amendment shall be deemed to have been accepted and
shall enter into force in accordance with the procedures
specified in paragraphs (2)(e) and (f) respectively of this
article.
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(4) Any Party that has declined to accept an amendment
to an Annex shall be treated as a non-Party only for the
purpose of application of that amendment.

(5) An addition of a new Annex shall be proposed and
adopted and shall enter into force in accordance with the
procedure applicable to an amendment to an article of this
Convention.

(6) Any notification or declaration under this article
shall be made in writing to the Secretary-General.

(7) The Secretary-General shall inform the Parties and
Members of the Organization of:

(a) any amendment that enters into force and the date of
its entry into force generally and for each Party; and

(b) any notification or declaration made under this
article.

Article 17

Signature, Ratification, Acceptance, Approval
and Accession

(1) This Convention shall be open for signature by any
State at the Headquarters of the Organization from
1 February 2002 to 31 December 2002 and shall thereafter
remain open for accession by any State.

(2) States may become Parties to this Convention by:
(a) signature not subject to ratification, acceptance, or

approval; or
(b) signature subject to ratification, acceptance, or

approval, followed by ratification, acceptance, or
approval; or

(c) accession.

(3) Ratification, acceptance, approval, or accession
shall be effected by the deposit of an instrument to that
effect with the Secretary-General.

(4) If a State comprises two or more territorial units in
which different systems of law are applicable in relation to
matters dealt with in this Convention, it may at the time of
signature, ratification, acceptance, approval, or accession
declare that this Convention shall extend to all its
territorial units or only to one or more of them and may
modify this declaration by submitting another declaration
at any time.

(5) Any such declaration shall be notified to the
Secretary-General and shall state expressly the territorial
units to which this Convention applies.

Article 18

Entry into force

(1) This Convention shall enter into force twelve
months after the date on which not less than twenty-five

States, the combined merchant fleets of which constitute
not less than twenty-five percent of the gross tonnage of
the world’s merchant shipping, have either signed it
without reservation as to ratification, acceptance or
approval, or have deposited the requisite instrument of
ratification, acceptance, approval or accession in
accordance with article 17.

(2) For States which have deposited an instrument of
ratification, acceptance, approval or accession in respect
of this Convention after the requirements for entry into
force thereof have been met, but prior to the date of entry in
force, the ratification, acceptance, approval or accession
shall take effect on the date of entry into force of this
Convention or three months after the date of deposit of
instrument, whichever is the later date.

(3) Any instrument of ratification, acceptance, approval
or accession deposited after the date on which this
Convention enters into force shall take effect three months
after the date of deposit.

(4) After the date on which an amendment to this
Convention is deemed to have been accepted under article
16, any instrument of ratification, acceptance, approval or
accession deposited shall apply to the Convention as
amended.

Article 19

Denunciation

(1) This Convention may be denounced by any Party at
any time after the expiry of two years from the date on
which this Convention enters into force for that Party.

(2) Denunciation shall be effected by the deposit of
written notification with the Secretary-General, to take
effect one year after receipt or such longer period as may
be specified in that notification.

Article 20

Depositary

(1) This Convention shall be deposited with the
Secretary-General, who shall transmit certified copies of
this Convention to all States which have signed this
Convention or acceded thereto.

(2) In addition to the functions specified elsewhere in
this Convention, the Secretary-General shall:
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(a) inform all States which have signed this Convention
or acceded thereto of:

(i) each new signature or deposit of an instrument
of ratification, acceptance, approval, or
accession, together with the date thereof;

(ii) the date of entry into force of this Convention;
and

(iii) the deposit of any instrument of denunciation
of this Convention, together with the date on
which it was received and the date on which
the denunciation takes effect; and

(b) as soon as this Convention enters into force, transmit
the text thereof to the Secretariat of the United Nations for
registration and publication in accordance with Article
102 of the Charter of the United Nations.

Article 21

Languages

This Convention is established in a single original in the
Arabic, Chinese, English, French, Russian and Spanish
languages, each text being equally authentic.

In witness whereof the undersigned being duly
authorized by their respective Governments for that
purpose have signed this Convention.

Done at London, this fifth day of October, two thousand
and one.

ANNEX 1

Controls on anti-fouling systems

Anti-fouling
system

Control measures Application Effective date

Organotin
compounds
which act as
biocides in
anti-fouling
systems

Ships shall not
apply or
re-apply such
compounds

All ships 1 January
2003

Organotin
compounds
which act as
biocides in
anti-fouling
systems

Ships either:
(1) shall not
bear such
compounds on
their hulls or
external parts
or surfaces; or
(2) shall bear
a coating that
forms a
barrier to such
compounds
leaching from
the underlying
noncompliant
anti-fouling
systems

All ships
(except fixed
and floating
platforms,
FSUs, and
FPSOs that
have been
constructed
prior to
1 January
2003 and that
have not been
in dry-dock
on or after
1 January
2003)

1 January
2008

ANNEX 2

Required elements for an initial
proposal

(1) An initial proposal shall include adequate
documentation containing at least the following:

(a) identification of the anti-fouling system addressed in
the proposal: name of the anti-fouling system; name of
active ingredients and Chemical Abstract Services
Registry Number (CAS number), as applicable; or
components of the system which are suspected of causing
the adverse effects of concern;

(b) characterization of the information which suggests
that the anti-fouling system or its transformation products
may pose a risk to human health or may cause adverse
effects in non-target organisms at concentrations likely to
be found in the environment (e.g., the results of toxicity
studies on representative species or bioaccumulation
data);

(c) material supporting the potential of the toxic
components in the anti-fouling system, or its
transformation products, to occur in the environment at
concentrations which could result in adverse effects to
non-target organisms, human health, or water quality (e.g.,
data on persistence in the water column, sediments and
biota; the release rate of toxic components from treated
surfaces in studies or under actual use conditions; or
monitoring data, if available);

(d) an analysis of the association between the
anti-fouling system, the related adverse effects and the
environmental concentrations observed or anticipated; and

(e) a preliminary recommendation on the type of
restrictions that could be effective in reducing the risks
associated with the anti-fouling system.

(2) An initial proposal shall be submitted in accordance
with rules and procedures of the Organization.

ANNEX 3

Required elements of a comprehensive
proposal

(1) A comprehensive proposal shall include adequate
documentation containing the following:

(a) developments in the data cited in the initial proposal;
(b) findings from the categories of data set out in

paragraphs (3)(a), (b) and (c), as applicable, depending on
the subject of the proposal and the identification or
description of the methodologies under which the data
were developed;

(c) a summary of the results of studies conducted on the
adverse effects of the anti-fouling system;
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(d) if any monitoring has been conducted, a summary of
the results of that monitoring, including information on
ship traffic and a general description of the area monitored;

(e) a summary of the available data on environmental or
ecological exposure and any estimates of environmental
concentrations developed through the application of
mathematical models, using all available environmental
fate parameters, preferably those which were determined
experimentally, along with an identification or description
of the modelling methodology;

(f) an evaluation of the association between the
anti-fouling system in question, the related adverse effects
and the environmental concentrations, either observed or
expected;

(g) a qualitative statement of the level of uncertainty in
the evaluation referred to in subparagraph (f);

(h) a recommendation of specific control measures to
reduce the risks associated with the anti-fouling system;
and

(i) a summary of the results of any available studies on
the potential effects of the recommended control measures
relating to air quality, shipyard conditions, international
shipping and other relevant sectors, as well as the
availability of suitable alternatives.

(2) A comprehensive proposal shall also include
information on each of the following physical and
chemical properties of the component(s) of concern, if
applicable:

– melting point;
– boiling point;
– density (relative density);
– vapour pressure;
– water solubility/pH/dissociation constant (pKa);
– oxidation/reduction potential;
– molecular mass;
– molecular structure; and
– other physical and chemical properties identified in

the initial proposal.

(3) For the purposes of paragraph (1)(b) above, the
categories of data are:

(a) Data on environmental fate and effect:
– modes of degradation/dissipation (e.g.,

hydrolysis/photodegradation/biodegradation);
– persistence in the relevant media (e.g., water

column/sediments/biota);
– sediments/water partitioning;
– leaching rates of biocides or active ingredients;
– mass balance;
– bioaccumulation, partition coefficient, octanol/water

coefficient; and
– any novel reactions on release or known interactive

effects.

(b) Data on any unintended effects in aquatic plants,
invertebrates, fish, seabirds, marine mammals, endangered
species, other biota, water quality, the seabed, or habitat of
non-target organisms, including sensitive and
representative organisms:

– acute toxicity;
– chronic toxicity;
– developmental and reproductive toxicity;
– endocrine disruption;
– sediment toxicity;
– bioavailability/biomagnification/bioconcentration;
– food web/population effects;
– observations of adverse effects in the field/fish

kills/strandings/tissue analysis; and
– residues in seafood.
These data shall relate to one or more types of

non-target organisms such as aquatic plants, invertebrates,
fish, birds, mammals and endangered species.

(c) Data on the potential for human health effects
(including, but not limited to, consumption of affected
seafood).

(4) A comprehensive proposal shall include a
description of the methodologies used, as well as any
relevant measures taken for quality assurance and any peer
review conducted of the studies.

ANNEX 4

Surveys and certification requirements
for anti-fouling systems

REGULATION 1

Surveys

(1) Ships of 400 gross tonnage and above referred to in
article 3(1)(a) engaged in international voyages, excluding
fixed or floating platforms, FSUs, and FPSOs, shall be
subject to surveys specified below:

(a) an initial survey before the ship is put into service or
before the International Antifouling System Certificate
(Certificate) required under regulation 2 or 3 is issued for
the first time; and

(b) a survey when the anti-fouling systems are changed
or replaced. Such surveys shall be endorsed on the
Certificate issued under regulation 2 or 3.

(2) The survey shall be such as to ensure that the ship’s
anti-fouling system fully complies with this Convention.

(3) The Administration shall establish appropriate
measures for ships that are not subject to the provisions of
paragraph (1) of this regulation in order to ensure that this
Convention is complied with.
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(4) (a) As regards the enforcement of this Convention,
surveys of ships shall be carried out by officers duly
authorized by the Administration or as provided in
regulation 3(1), taking into account guidelines for surveys
developed by the Organization[*]. Alternatively, the
Administration may entrust surveys required by this
Convention either to surveyors nominated for that purpose
or to organizations recognited by it.

(b) An Administration nominating surveyors or
recognizing organizations[**] to conduct surveys shall, as a
minimum, empower any nominated surveyor or
recognized organization to:

(i) require a ship that it surveys to comply with the
provisions of Annex 1; and

(ii) carry out surveys if requested by the
appropriate authorities of a port State that is a
Party to this Convention.

(c) When the Administration, a nominated surveyor, or
a recognized organization determines that the ship’s
anti-fouling system does not conform either to the
particulars of a Certificate required under regulation 2 or 3,
or to the requirements of this Convention, such
Administration, surveyor or organization shall
immediately ensure that corrective action is taken to bring
the ship into compliance. A surveyor or organization shall
also in due course notify the Administration of any such
determination. If the required corrective action is not
taken, the Administration shall be notified forthwith and it
shall ensure that the Certificate is not issued or is
withdrawn as appropriate.

(d) In the situation described in subparagraph (c), if the
ship is in the port of another Party, the appropriate
authorities of the port State shall be notified forthwith.
When the Administration, a nominated surveyor, or a
recognized organization has notified the appropriate
authorities of the port State, the Government of the port
State concerned shall give such Administration, surveyor,
or organization any necessary assistance to carry out their
obligations under this regulation, including any action
described in article 11 or 12.

REGULATION 2

Issue or Endorsement of an International Anti-fouling
System Certificate

(1) The Administration shall require that a ship to which
regulation 1 applies is issued with a Certificate after

successful completion of a survey in accordance with
regulation 1. A Certificate issued under the authority of a
Party shall be accepted by the other Parties and regarded
for all purposes covered by this Convention as having the
same validity as a Certificate issued by them.

(2) Certificates shall be issued or endorsed either by the
Administration or by any person or organization duly
authorized by it. In every case, the Administration assumes
full responsibility for the Certificate.

(3) For ships bearing an anti-fouling system controlled
under Annex 1 that was applied before the date of entry
into force of a control for such a system, the
Administration shall issue a Certificate in accordance with
paragraphs (2) and (3) of this regulation not later than two
years after entry into force of that control. This paragraph
shall not affect any requirement for ships to comply with
Annex 1.

(4) The Certificate shall be drawn up in the form
corresponding to the model given in Appendix 1 to this
Annex and shall be written at least in English, French, or
Spanish. If an official language of the issuing State is also
used this shall prevail in the case of the dispute or
discrepancy.

REGULATION 3

Issue or Endorsement of an International Anti-fouling
System Certificate by Another Party

(1) At the request of the Administration, another Party
may cause a ship to be surveyed and, if satisfied that this
Convention has been complied with, it shall issue or
authorize the issue of a Certificate to the ship and, where
appropriate, endorse or authorize the endorsement of that
Certificate for the ship, in accordance with this
Convention.

(2) A copy of the Certificate and a copy of the survey
report shall be transmitted as soon as possible to the
requesting Administration.

(3) A Certificate so issued shall contain a statement that
it has been issued at the request of the Administration
referred to in paragraph (1) and it shall have the same force
and receive the same recognition as a Certificate issued by
the Administration.

(4) No Certificate shall be issued to a ship which is
entitled to fly the flag of a State which is not a Party.
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REGULATION 4

Validity of an International Anti-fouling System
Certificate

(1) A Certificate issued under regulation 2 or 3 shall
cease to be valid in either of the following cases:

(a) if the anti-fouling system is changed or replaced and
the Certificate is not endorsed in accordance with this
Convention; and

(b) upon transfer of the ship to the flag of another State.
A new Certificate shall only be issued when the Party
issuing the new Certificate is fully satisfied that the ship is
in compliance with this Convention. In the case of a
transfer between Parties, if requested within three months
after the transfer has taken place, the Party whose flag the
ship was formerly entitled to fly shall, as soon as possible,
transmit to the Administration a copy of the Certificates
carried by the ship before the transfer and, if available, a
copy of the relevant survey reports.

(2) The issue by a Party of a new Certificate to a ship
transferred from another Party may be based on a new

survey or on a valid Certificate issued by the previous
Party whose flag the ship was entitled to fly.

REGULATION 5

Declaration on Anti-fouling System

(1) The Administration shall require a ship of 24 meters
or more in length, but less than 400 gross tonnage engaged
in international voyages and to which article 3(1)(a)
applies (excluding fixed or floating platforms, FSUs, and
FPSOs) to carry a Declaration signed by the owner or
owner’s authorized agent. Such Declaration shall be
accompanied by appropriate documentation (such as a
paint receipt or a contractor invoice) or contain
appropriate endorsement.

(2) The Declaration shall be drawn up in the form
corresponding to the model given in Appendix 2 to this
Annex and shall be written at least in English, French, or
Spanish. If an official language of the State whose flag the
ship is entitled to fly is also used, this shall prevail in the
case of a dispute or discrepancy.
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APPENDIX 1 TO ANNEX 4

Model form of International Anti-fouling System Certificate

INTERNATIONAL ANTI-FOULING SYSTEM CERTIFICATE

(This certificate shall be supplemented by a Record of Anti-fouling Systems)

(Official seal) (State)

Issued under the
International Convention on the Control of Harmful Anti-Fouling Systems on Ships

under the authority of the Government of

..................................................
(name of the State)

by
................................................................

(person or organization authorized)

When a Certificate has been previously issued, this Certificate replaces the certificate dated: .......................................

Particulars of ship1

Name of ship: ....................................................................................................................................................................
Distinctive number or letters: ............................................................................................................................................
Port of registry: .................................................................................................................................................................
Gross tonnage. ...................................................................................................................................................................
IMO number2: ...................................................................................................................................................................
An anti-fouling system controlled under Annex 1 has not been applied during or after construction of this ship ...........



An anti-fouling system controlled under Annex 1 has been applied on this ship previously, but has been removed
by .......................................... (insert name of the facility) .................................... on .... (date) ................................
An anti-fouling system controlled under Annex 1 has been applied on this ship previously, but has been covered with a
sealer coat applied by ....................................................... (insert name of the facility) ................................................ on
........... (date) ...............................................
An anti-fouling system controlled under Annex 1 was applied on this ship prior to ................................. (date)3, but
must be removed or covered with a sealer coat prior to ................................. (date)4

This is to certify that:

1 the ship has been surveyed in accordance with regulation 1 of Annex 4 to the Convention; and
2 the survey shows that the anti-fouling system on the ship complies with the applicable requirements of Annex 1 to the
Convention.

Issued at ............................................................................................................................................................................
(Place of issue of Certificate)

................................................... ................................................................................................
(Date of issue) (Signature of authorized official issuing the Certificate)

Date of completion of the survey on which this certificate is issued: ................................................................................

1 Alternatively, the particulars of the ship may be placed horizontally in boxes.
2 In accordance with the IMO Ship Identification Number Scheme adopted by the Organization with Assembly resolution A.600(15).
3 Date of entry into force of the control measure.
4 Date of expiration of any implementation period specified in article 4(2) or Annex 1.

Model form of record of Anti-fouling Systems

RECORD OF ANTI-FOULING SYSTEMS

This Record shall be permanently attached to the International Anti-Fouling System Certificate.

Particulars of ship
Name of ship: ....................................................................................................................................................................
Distinctive number or letters: ............................................................................................................................................
IMO number: .....................................................................................................................................................................

Details of anti-fouling system(s) applied
Type(s) of anti-fouling system(s) used: ............................................................................................................................
Date(s) of application of anti-fouling system(s): ..............................................................................................................
Name(s) of company(ies) and facility(ies)/location(s) where applied: .............................................................................
............................................................................................................................................................................................
Name(s) of anti-fouling system manufacturer(s): .............................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
Name(s) and colour(s) of anti-fouling system(s): .............................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
Active ingredient(s) and their Chemical Abstract Services Registry Number(s) [CAS number(s)]: ................................
Type(s) of sealer coat, if applicable: .................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
Name(s) and colour(s) of sealer coat applied, if applicable: ..............................................................................................
............................................................................................................................................................................................
Date of application of sealer coat: ....................................................................................................................................
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This is to certify that this Record is correct in all respects.

Issued at ............................................................................................................................................................................

(Place of issue of Record)

.......................................... .............................................................................................

(Date of issue) (Signature of authorized official issuing the rekord)

Endorsement of the Records5

This is to certify that a survey required in accordance with regulation 1(1)(b) of Annex 4 to the Convention found that the
ship was in compliance with the Convention

Details of anti-fouling system(s) applied

Type(s) of anti-fouling system(s) used: .............................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

Date(s) of application of anti-fouling system(s): ...............................................................................................................

Name(s) of company(ies) and facility(ies) location(s) where applied: ..............................................................................

............................................................................................................................................................................................

Name(s) of anti-fouling system(s) manufacturer(s): ..........................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

Name(s) and colour(s) of anti-fouling system(s): ..............................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

Active ingredient(s) and their Chemical Abstract Services Registry Number(s) [CAS number(s)]:..................................

Type(s) of sealer coat, if applicable: ..................................................................................................................................

Name(s) and colour(s) of sealer coat applied, if applicable: ..............................................................................................

Date of application of sealer coat: .....................................................................................................................................

Signed: ................................................................................................................................................................................

(Signature of authorized official issuing the Record)

Place:...................................................................................................................................................................................

Date6:...................................................................................................................................................................................

(Seal or stamp of the authority)

5 This page of the Record shall be reproduced and added to the Record as considered necessary by the Administration.
6 Date of completion of the survey on which this endorsement is made.
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APPENDIX 2 TO ANNEX 4

Model form of declaration on Anti-fouling System

DECLARATION ON ANTI-FOULING SYSTEM

Drawn up under the

International Convention on the Control of Harmful Anti-Fouling Systems on Ships

Name of ship: .....................................................................................................................................................................

Distinctive number or letters: .............................................................................................................................................

Port of registry: ..................................................................................................................................................................

Length: ...............................................................................................................................................................................

Gross tonnage: ...................................................................................................................................................................

IMO number (if applicable): ..............................................................................................................................................

I declare that the anti-fouling system used on this ship complies with Annex 1 of the Convention.

................................... ......................................................................................

(Date) (Signature of owner or owner’s authorized agent)

Endorsement of anti-fouling system(s) applied

Type(s) of anti-fouling system(s) used and date(s) of application: ....................................................................................

............................................................................................................................................................................................

...................................... ..........................................................................................

(Date) (Signature of owner or owner’s authorized agent)

Type(s) of anti- fouling system(s) used and date(s) of application .....................................................................................

............................................................................................................................................................................................

...................................... ........................................................................................

(Date) (Signature of owner or owner’s authorized agent)
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Nemzetközi egyezmény
a hajókon alkalmazott ártalmas antivegetatív

bevonatrendszerek ellenõrzésérõl, 2001

A jelen Egyezmény részes felei
tudomásul véve, hogy tudományos elemzések, valamint

kormányok és kompetens nemzetközi szervezetek vizsgá-
latai kimutatták, hogy a hajókon alkalmazott bizonyos an-
tivegetatív bevonatrendszerek mérgezés és más krónikus
hatások útján jelentõs mértékben veszélyeztetik az ökoló-
giai és gazdasági szempontból fontos tengeri organizmu-
sokat, továbbá a szennyezett tengeri eredetû élelmiszerek
elfogyasztása következtében az emberi egészségre is ártal-
masak lehetnek,

külön tudomásul véve azt a komoly aggodalmat, ami a
szerves ónvegyületeket – például biocideket – tartalmazó
antivegetatív bevonatrendszerek használatát kíséri, és
meggyõzõdve arról, hogy a szerves ónvegyületek környe-
zetbe juttatását meg kell szüntetni,

emlékeztetve arra, hogy az Egyesült Nemzetek 1992.
évi Környezet és Fejlõdés konferenciáján elfogadott
Agenda 21 17. fejezete felhívja az államokat, hogy hozza-
nak olyan intézkedéseket, amelyek következtében csök-
ken az antivegetatív bevonatrendszerekben használt szer-
ves ónvegyületek által okozott szennyezõdés,

emlékeztetve továbbá arra, hogy a Nemzetközi Tenge-
részeti Szervezet 1999. november 25-i közgyûlésén elfo-
gadott A.895(21) határozata sürgeti a Szervezet Tengeri
Környezetvédelmi Bizottságát (MEPC), hogy minél gyor-
sabban érjen el eredményt az antivegetatív bevonatrend-
szerek káros hatásaival kapcsolatos világméretû, jogilag
kötelezõ érvényû eszközrendszer kialakításában,

szem elõtt tartva a MEPC 1995. szeptember 15-én elfo-
gadott MEPC.67(37) határozatában hivatkozott, a „Riói
Nyilatkozat a Környezetrõl és a Fejlõdésrõl” címû okmány
15. Alapelvének elõvigyázatos megközelítését,

felismerve annak fontosságát, hogy a tengeri környeze-
tet és az emberi egészséget megóvjuk az antivegetatív be-
vonatrendszerek káros hatásaitól,

felismerve ugyancsak, hogy az organizmusoknak a ha-
jók felületén történõ megtelepedését megakadályozó anti-
vegetatív bevonatrendszerek használata kritikus fontossá-
gú a hatékony kereskedelem és hajózás biztosítása, vala-
mint a káros vízi organizmusok és kórokozók elterjedésé-
nek megakadályozása szempontjából,

felismerve továbbá a hatékony és a környezetet nem ká-
rosító antivegetatív bevonatrendszerek további fejleszté-
sének, valamint az ártalmas rendszerek kevésbé ártalma-
sakkal vagy teljesen ártalmatlanokkal történõ felváltásá-
nak igényét,
a következõkben állapodtak meg:

1. Cikk

Általános kötelezettségek

(1) A jelen Egyezmény valamennyi részes fele vállalja,
hogy maradéktalanul betartja annak elõírásait annak érde-
kében, hogy csökkentse vagy megszüntesse az antivegeta-
tív bevonatrendszereknek a tengeri környezetre és az em-
beri egészségre gyakorolt káros hatásait.

(2) A mellékletek a jelen Egyezmény elválaszthatatlan
részét képezik. Más értelmû kifejezett rendelkezés hiányá-
ban a jelen Egyezményre való hivatkozás egyúttal az
Egyezmény mellékleteire történõ hivatkozást is jelenti.

(3) A jelen Egyezmény elõírásai nem gátolják az érintett
államokat abban, hogy a nemzetközi jog elõírásaival össz-
hangban egyénileg vagy közösen szigorúbb intézkedése-
ket hozzanak az antivegetatív bevonatrendszereknek a
környezetre gyakorolt káros hatásai csökkentése vagy
megszüntetése tárgyában.

(4) A részes felek együttmûködésre törekszenek a jelen
Egyezmény hatékony végrehajtása, megtartása és érvé-
nyesítése céljából.

(5) A részes felek szorgalmazzák a hatékony és a kör-
nyezetet nem károsító antivegetatív bevonatrendszerek to-
vábbi fejlesztését.

2. Cikk

Fogalommeghatározások

Az Egyezmény alkalmazásában, más értelmû kifejezett
utalás hiányában:

(1) Igazgatás: annak az államnak a kormánya, amely-
nek fennhatósága alatt a hajó üzemel. Egy adott állam lo-
bogója alatt hajózó hajó esetében az Igazgatás az adott ál-
lam kormányát jelenti. Azon rögzített vagy úszó platform
esetében, amely olyan part mentén végzi a tengerágy és
annak altalaja feltárását és kiaknázását, ahol a tengerágy és
az altalaj természeti erõforrásainak feltárása és kiaknázása
a parti állam fennhatósága alá tartozik, az Igazgatás az
érintett parti állam kormányát jelenti.

(2) Antivegetatív bevonatrendszer: hajókon használt
olyan bevonat, festék, felületi kezelés, felület vagy eszköz,
amely a nemkívánatos organizmusok megtapadását csök-
kenti vagy gátolja.

(3) Bizottság: a Szervezet Tengeri Környezetvédelmi
Bizottsága.

(4) Bruttó ûrtartalom: a hajók köbözésérõl szóló, 1969.
évi nemzetközi egyezmény I. mellékletében, vagy bármely
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utódegyezményben meghatározott köbözési szabályok
szerint számított bruttó ûrtartalom.

(5) Nemzetközi út: valamely állam lobogója alatt hajózó
hajón az adott állam és egy másik állam joghatósága alá
tartozó kikötõ vagy tengeri platform közötti út.

(6) Hossz: az 1988. évi jegyzõkönyvvel módosított, a
merülésvonalakról szóló 1966. évi nemzetközi egyez-
mény, vagy bármely utódegyezmény szerint meghatáro-
zott hossz.

(7) Szervezet: a Nemzetközi Tengerészeti Szervezet.

(8) Fõtitkár: a Szervezet Fõtitkára.

(9) Hajó: tengeri környezetben üzemelõ bármely vízi
eszköz, beleértve a hordszárnyas hajókat, a légpárnás ha-
jókat, a tengeralattjárókat, az úszólétesítményeket, a rög-
zített vagy úszó mesterséges szigeteket, a raktárhajókat
(FSU) és a terméktároló és átrakó hajókat (FPSO) is.

(10) Technikai csapat: a részes felek, a Szervezet tagál-
lamai, az Egyesült Nemzetek és annak szakosított intéz-
ményei, a Szervezettel megállapodásokat kötött kormány-
közi szervezetek, illetve a Szervezettel konzultációs kap-
csolatban álló nem kormányzati szervek képviselõibõl álló
testület, amelyben lehetõség szerint részt vesznek az anti-
vegetatív bevonatrendszerek elemzésével foglalkozó in-
tézmények és laboratóriumok képviselõi is. A képviselõk-
nek szakértelemmel kell rendelkezniük a környezet alaku-
lása és az arra gyakorolt hatások, a toxikológiai hatások, a
tengerbiológia, az emberi egészség, a gazdasági elemzés, a
kockázatkezelés, a nemzetközi hajózás, az antivegetatív
bevonatrendszerekkel kapcsolatos felületkezelési techno-
lógia terén, illetve más olyan szakterületeken, amelyek
szükségesek egy átfogó javaslat technikai érdemeinek ob-
jektív vizsgálatához.

3. Cikk

Alkalmazás

(1) Ha az Egyezményben más meghatározás nem szere-
pel, az Egyezmény az alábbiakra vonatkozik:

a) valamely részes fél lobogója alatt közlekedõ hajók;
b) a nem a részes felek lobogója alatt, de valamely ré-

szes fél joghatósága alatt közlekedõ hajók; és
c) az a) és a b) pont alá nem tartozó olyan hajók, ame-

lyek valamely tagállam kikötõjébe, hajógyárába vagy par-
ton kívüli termináljába futnak be.

(2) Az Egyezmény nem vonatkozik a hadihajókra, a ha-
ditengerészeti segédhajókra és a részes felek tulajdonában
lévõ vagy általuk üzemeltetett egyéb olyan hajókra, ame-
lyeket jelenleg kizárólag állami, nem kereskedelmi szolgá-
latban használnak. Ugyanakkor minden részes félnek a tu-
lajdonában lévõ vagy az általa üzemeltetett hajók mûveleti
készenlétét nem korlátozó intézkedések elfogadásával biz-
tosítania kell, hogy e hajók – az ésszerûségnek és a gyakor-

lati szempontoknak megfelelõ mértékben – az Egyez-
ménnyel összhangban mûködjenek.

(3) Az Egyezmény nem részes felei hajóinak tekinteté-
ben a részes felek az Egyezmény elõírásait annyiban alkal-
mazzák, amennyiben szükség lehet rá annak biztosításá-
hoz, hogy az ilyen hajók ne részesüljenek kedvezõbb elbá-
násban.

4. Cikk

Az antivegetatív bevonatrendszerek ellenõrzése

(1) Az 1. mellékletben meghatározott követelmények-
kel összhangban a részes felek megtiltják és/vagy korlá-
tozzák:

a) az ártalmas antivegetatív bevonatrendszerek alkal-
mazását, felújítását, létesítését vagy használatát a 3. cikk
(1) bekezdés a) vagy b) pontjában hivatkozott hajókon; és

b) az említett rendszerek alkalmazását vagy használatát
a 3. cikk (1) bekezdés c) pontjában hivatkozott hajókon,
amíg azok a részes fél kikötõjében vagy tengeri mestersé-
ges szigeténél tartózkodnak,
továbbá hatékony intézkedésekkel biztosítják, hogy az
ilyen hajók megfeleljenek az Egyezmény elõírásainak.

(2) Az 1. mellékletnek az Egyezmény hatálybalépését
követõ módosítása szerinti ellenõrzés alá tartozó antivege-
tatív bevonatrendszerrel ellátott hajók megtarthatják a
rendszert annak következõ tervezett cseréjéig – de semmi-
képpen sem tovább, mint a kialakítását követõ 60 hó-
nap – kivéve, ha a Bizottság úgy határoz, hogy kivételes
körülmények az ellenõrzés korábbi végrehajtását indokol-
ják.

5. Cikk

Az 1. melléklet szerinti ellenõrzések: Hulladékok

A nemzetközi szabályok, szabványok és követelmé-
nyek figyelembevételével a részes felek kötelesek a saját
területükön megfelelõ intézkedéseket foganatosítani, hogy
az 1. melléklet alapján ellenõrzött antivegetatív bevonat-
rendszerek kialakítása vagy eltávolítása során keletkezõ
hulladékok összegyûjtése, kezelése, valamint ártalmatla-
nítása biztonságos és környezetkímélõ módon történjen az
emberi egészség és a környezet védelme érdekében.

6. Cikk

Az antivegetatív bevonatrendszerek ellenõrzésének
módosítására tett javaslatokkal kapcsolatos eljárás

(1) A jelen cikkben foglaltakkal összhangban bármely
részes fél indítványozhatja az 1. melléklet módosítását.
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(2) Az indító javaslatot, amelynek tartalmaznia kell a
2. mellékletben elõírt információkat, a Szervezethez kell
benyújtani. A Szervezet a javaslatot a kézhezvételt köve-
tõen a részes felek, a Szervezet tagállamai, az Egyesült
Nemzetek és annak szakosított intézményei, a Szervezettel
megállapodásokat kötött kormányközi szervezetek, illetve
a Szervezettel konzultációs kapcsolatban álló nem kor-
mányzati szervek tudomására hozza.

(3) A Bizottság döntést hoz arról, hogy az indító javaslat
alapján indokolt-e a kérdéses antivegetatív bevonatrend-
szer részletesebb vizsgálata. Amennyiben a döntés igenlõ,
a Bizottság felkéri a javaslatot tevõ részes felet, hogy
nyújtson be a Bizottsághoz egy a 3. melléklet szerinti in-
formációkat tartalmazó részletes javaslatot, kivéve, ha az
indító javaslat már tartalmazza a 3. mellékletben elõírt
összes információt. Amennyiben a Bizottság álláspontja
szerint súlyos vagy visszafordíthatatlan károsodás veszé-
lye áll fenn, a teljes mértékû tudományos megalapozottság
hiánya nem akadályozhatja meg a javaslat értékelésének
folytatására irányuló döntést. A Bizottság a 7. cikk elõ-
írásaival összhangban technikai csapatot állít fel.

(4) A technikai csapat megvizsgálja a részletes javasla-
tot, valamint az érintett szervezetek bármelyike által kö-
zölt egyéb információkat, és elbírálja, hogy a javaslat tar-
talma alapján potenciálisan igazolható-e a hasznos orga-
nizmusokra és az emberi egészségre gyakorolt káros hatás
nagymértékû kockázata, azaz indokolt-e az 1. melléklet
módosítása. Ebben a tekintetben:

a) A technikai csapat vizsgálata kiterjed:
(i) annak értékelésére, hogy van-e összefüggés a

kérdéses antivegetatív bevonatrendszer és
azon káros hatások között, amelyeket vagy
megfigyeltek a környezetben, illetve az emberi
egészséggel összefüggésben – beleértve az
érintett tengeri eredetû élelmiszerek fogyasztá-
sát, de nem korlátozódva arra –, vagy a 3. mel-
léklet szerinti adatokon, illetve egyéb ismertté
vált információkon alapuló ellenõrzött tanul-
mányokban állapítottak meg;

(ii) annak értékelésére, hogy a javasolt ellenõrzési
intézkedések és más, a technikai csapat által
megvizsgálandó bármely egyéb ellenõrzési
intézkedések milyen mértékben csökkentik a
potenciális kockázatot;

(iii) annak áttekintésére, hogy milyen információk
állnak rendelkezésre az ellenõrzések technikai
megvalósíthatóságára és a javaslat költségha-
tékonyságára vonatkozóan;

(iv) annak áttekintésére, hogy milyen információk
állnak rendelkezésre az ellenõrzések bevezeté-
sébõl származó egyéb hatásokról az alábbiak
vonatkozásában:
– környezet (beleértve a tétlenség költségét

és a levegõminõségre gyakorolt hatást, de
nem korlátozódva ezekre);

– a hajógyárak egészségügyi és biztonsági
szempontjai (azaz a hajógyári dolgozókra
gyakorolt hatás);

– a nemzetközi hajózás és más kapcsolódó
ágazatok költségei; és

(v) annak áttekintésére, hogy milyen alkalmas
alternatív megoldások állnak rendelkezésre,
beleértve azok potenciális kockázatait is.

b) A technikai csapat a jelentését írásban készíti el. Ki-
dolgozása során figyelembe veszi az a) pontban szereplõ
valamennyi értékelést és áttekintést, kivéve ha az a) pont
(i) alpontja szerinti értékelés után megállapítja, hogy a ja-
vaslat nem indokol további vizsgálatot. Ebben az esetben a
technikai csapat mellõzheti az a) pont (ii)–(v) alpontja
szerinti értékeléseket és áttekintéseket.

c) A technikai csapat jelentése – többek között – ajánlá-
sokat fogalmaz meg arra vonatkozóan, hogy a jelen Egyez-
mény alapján indokolt-e a kérdéses antivegetatív bevonat-
rendszer nemzetközi ellenõrzése, megfelelõek-e a részle-
tes javaslatban ajánlott specifikus ellenõrzések, valamint,
hogy a csapat véleménye szerint milyen egyéb, megfele-
lõbb ellenõrzésekre lenne szükség.

(5) A technikai csapat jelentését – még mielõtt a Bizott-
ság részletes vizsgálatnak vetné alá – megküldik a részes
feleknek, a szervezet tagállamainak, az Egyesült Nemze-
teknek és szakosított intézményeinek, a Szervezettel meg-
állapodásokat kötött kormányközi szervezeteknek, illetve
a Szervezettel konzultációs kapcsolatban álló nem kor-
mányzati szerveknek. A Bizottság – adott esetben figye-
lembe véve a technikai csapat jelentését – döntést hoz ar-
ról, hogy jóváhagyja-e az 1. melléklet bárminemû módosí-
tására irányuló javaslatokat. Ha a jelentés súlyos vagy
visszafordíthatatlan károsodás veszélyét állapítja meg, a
teljes mértékû tudományos megalapozottság hiánya önma-
gában nem akadályozhatja meg az érintett antivegetatív
bevonatrendszer 1. melléklet szerinti listába történõ felvé-
telére irányuló döntést. Az 1. mellékletet módosító – a Bi-
zottság által jóváhagyott – javaslatokat a 16. cikk (2) be-
kezdés a) pontjában foglaltak szerint megküldik az érintet-
teknek. A javaslat elutasítása nem jelenti akadályát annak,
hogy egy adott antivegetatív bevonatrendszerrel kapcso-
latban a késõbbiekben új javaslatot terjesszenek elõ,
amennyiben új adatok válnak ismertté.

(6) Csak a (3) és (5) bekezdésben felsorolt részes felek
vehetnek részt a Bizottság döntéseinek kialakításában.

7. Cikk

Technikai csapatok

(1) Részletes javaslat beérkezésekor a Bizottság a
6. cikk elõírásai értelmében technikai csapatot állít fel.
Amennyiben egyidejüleg vagy egymás után több javaslat
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érkezik, a Bizottság igény szerint egy vagy több technikai
csapatot is létrehozhat.

(2) Bármely részes fél részt vehet a technikai csapat ta-
nácskozásain, és igénybe veheti az érintett részes fél szak-
értelmét.

(3) A technikai csapatok feladatkörérõl, szervezeti és
mûködési rendjérõl a Bizottság határoz. E rendszabályok
biztosítják bármely beérkezõ bizalmas információ védel-
mét. A technikai csapatok szükség esetén értekezleteket
tartanak, de arra törekszenek, hogy munkájukat hagyomá-
nyos vagy elektronikus levelezés, illetve más megfelelõ
média segítségével végezzék.

(4) Csak a részes felek képviselõi vehetnek részt a Bi-
zottságnak szóló ajánlások 6. cikk szerinti kidolgozásá-
ban. A technikai csapat arra törekszik, hogy a részes felek
képviselõi döntéseiket egyhangúlag hozzák meg. Ha az
egyhangú döntéshozatal nem lehetséges, a technikai csa-
pat külön közli a képviselõk kisebb csoportjának különvé-
leményét.

8. Cikk

Tudományos és technikai kutatás és monitoring

(1) A részes felek megfelelõ intézkedésekkel elõsegítik
az antivegetatív bevonatrendszerek hatásainak tudomá-
nyos és technikai kutatását, valamint figyelemmel kísérik
a hatásokat. A kutatások elsõsorban megfigyelésre, mérés-
re, mintavételezésre és az antivegetatív bevonatrendszerek
hatásainak értékelésére és elemzésére terjednek ki.

(2) Annak érdekében, hogy elõsegítsék a jelen Egyez-
mény célkitûzéseinek megvalósulását, mindegyik részes
fél kérésre a többi részes fél rendelkezésére bocsátja:

a) a jelen Egyezménnyel összhangban végzett tudomá-
nyos és technikai tevékenységre;

b) a tengerészeti tudományos és technológiai progra-
mokra és azok célkitûzéseire; és

c) az antivegetatív bevonatrendszerekkel kapcsolatos
monitoring és értékelési programok keretében megfigyelt
hatásokra vonatkozó információkat.

9. Cikk

Kommunikáció és információcsere

(1) Mindegyik részes fél vállalja, hogy a Szervezet ren-
delkezésére bocsátja

a) azon felügyelõk vagy elismert szervezetek listáját,
amelyeket felhatalmazott arra, hogy az antivegetatív bevo-
natrendszerek ellenõrzésével kapcsolatos ügyekben a je-
len egyezményben foglaltakkal összhangban a nevében el-
járjanak; a listát tájékoztatás céljából a többi részes fél hi-
vatalos személyeinek továbbítják. Az Igazgatás ennek

megfelelõen tájékoztatja a Szervezetet a kinevezett fel-
ügyelõkre, illetve elismert szervezetekre átruházott spe-
ciális felelõsségi területekrõl és felhatalmazásokról; és

b) évente a belsõ jogrendjében jóváhagyott, korlátozot-
tan engedélyezett vagy tiltott antivegetatív bevonatrend-
szerekre vonatkozó információkat.

(2) A Szervezet az (1) bekezdés alapján a tudomására
jutott információkat megfelelõ módon közzéteszi.

(3) Az érintett részes fél az általa jóváhagyott, regiszt-
rált vagy engedélyezett antivegetatív bevonatrendszerek-
kel kapcsolatban – saját maga vagy az antivegetatív bevo-
natrendszer gyártója útján – kérésre a többi részes fél tudo-
mására hozza a döntésének alapjául szolgáló információ-
kat – beleértve a 3. mellékletben szereplõket is – vagy más
olyan információt, amely lehetõvé teszi az adott antivege-
tatív bevonatrendszer megfelelõ módon történõ értékelé-
sét. Jogszabály által védett információ nem kerül átadásra.

10. Cikk

Szemlézés és a bizonyítványok kiállítása

A részes felek lehetõvé teszik, hogy a lobogójuk vagy a
joghatóságuk alatt hajózó hajókat a 4. melléklet elõírásai
szerint szemlézzék és a megfelelõ bizonyítványt kiállítsák.

11. Cikk

A hajók ellenõrzése és a jogsértések felderítése

(1) A jelen Egyezmény hatálya alá tartozó bármely hajót
bármely részes fél bármelyik kikötõjében, hajógyárában
vagy parton kívüli termináljában ellenõrizhetik az adott ré-
szes fél által felhatalmazott hivatalos személyek annak
megállapítása céljából, hogy a hajó megfelel-e a jelen
Egyezmény elõírásainak. Azt az esetet kivéve, amikor ala-
pos okból feltételezhetõ, hogy a hajó nem felel meg a jelen
Egyezmény elõírásainak, az ellenõrzés kizárólag arra kor-
látozódik, hogy:

a) megvizsgálják – szükség esetén – az érvényes Nem-
zetközi Bizonyítvány az antivegetatív bevonatrendszerrõl
vagy a Nyilatkozat az antivegetatív bevonatrendszerrõl
okmányoknak a hajón való meglétét; és/vagy

b) a Szervezet irányelvei alapján gyorsított eljárással
mintát vegyenek a hajó antivegetatív bevonatrendszeré-
bõl, ami nem érinti az antivegetatív bevonatrendszer integ-
ritását, struktúráját vagy mûködését.* Ugyanakkor a min-
tavétel eredményének feldolgozásához elõírt idõ nem te-
remt alapot a hajó mozgásának vagy a kikötõ elhagyásá-
nak megakadályozásához.

(2) Ha alapos okból feltételezhetõ, hogy a hajó nem felel
meg a jelen Egyezmény elõírásainak, akkor a Szervezet
irányelvei alapján alapos ellenõrzésnek vetik alá.[1]
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(3) Ha bizonyítást nyer, hogy a hajó nem felel meg a je-
len Egyezmény elõírásainak, az ellenõrzést végzõ részes
fél figyelmeztetheti, visszatarthatja, eltávolíthatja a hajót,
illetve a kikötõibe való befutását megtilthatja. A jelen
Egyezmény elõírásainak megsértése miatt egy adott hajó-
val szemben eljáró részes fél haladéktalanul tájékoztatja a
hajóval kapcsolatban érintett Igazgatást.

(4) A részes felek együttmûködnek a jelen Egyezmény
megsértésének felderítésében és a jelen Egyezmény betar-
tatásában. A részes felek akkor is ellenõrizhetik a jogható-
ságuk alá tartozó kikötõbe, hajógyárba vagy parton kívüli
terminálba befutó hajót, ha bármely részes fél felkéri õket
vizsgálat elvégzésére, és kielégítõ módon bizonyítja, hogy
a hajó a jelen Egyezmény elõírásait megsértve hajózik/ha-
józott. Az ilyen okból elvégzett vizsgálatról készült jelen-
tést megküldik a vizsgálatot kérõ részes félnek, valamint a
hajóval kapcsolatban érintett Igazgatás illetékes hatóságá-
nak, hogy a jelen Egyezmény alapján meg lehessen tenni a
megfelelõ lépéseket.

12. Cikk

Jogsértések

(1) A jelen Egyezmény bármilyen módon történõ meg-
sértése az adott hajóval kapcsolatban érintett Igazgatás
jogi szabályozása szerinti szankciókat vonja maga után
bárhol, ahol a jogsértés elõfordul. Ha az Igazgatást jogsér-
tés elkövetésérõl tájékoztatják, akkor az Igazgatás kivizs-
gálja az ügyet, és felkérheti a jelentést adó részes felet az
állítólagos jogsértés további bizonyítékokkal történõ alá-
támasztására. Ha az Igazgatás úgy találja, hogy elegendõ
bizonyíték áll rendelkezésre ahhoz, hogy az állítólagos
jogsértéssel kapcsolatban megindítsa az eljárást, akkor azt
a saját jogszabályai alapján a lehetõ legrövidebb idõn belül
megteszi. Az Igazgatás bármely megtett intézkedésérõl
haladéktalanul tájékoztatja az állítólagos jogsértést beje-
lentõ részes felet és a Szervezetet. Az Igazgatás akkor is tá-
jékoztatja az állítólagos jogsértést bejelentõ részes felet,
ha a jogsértésrõl szóló tájékoztatást követõ egy éven belül
semmilyen intézkedést sem tett.

(2) A jelen Egyezmény bármely részes fél joghatósági
területén történõ bármilyen megsértése annak a részes fél-
nek a jogi szabályozása szerinti szankciókat vonja maga
után, amelynek joghatósági területén a jogsértés történt. A
jogsértés megtörténtekor az érintett részes fél

a) vagy eljárást indít a saját jogi szabályozása szerint;
vagy

b) tájékoztatja az adott hajóval kapcsolatban érintett
Igazgatást a jogsértésrõl, és megküldi számára az esetlege-
sen a birtokában lévõ bizonyítékokat.

(3) A jelen cikk alapján az érintett részes fél által a saját
jogi szabályozása szerint alkalmazott szankciók kellõen

szigorúak legyenek ahhoz, hogy folyamatosan elrettentse-
nek a jelen egyezmény megsértésétõl.

13. Cikk

A hajók indokolatlan késleltetése vagy visszatartása

(1) Minden lehetséges erõfeszítést meg kell tenni annak
érdekében, hogy a 11. vagy a 12. cikk alapján indokolatla-
nul egyetlen hajót se tartóztassanak vissza vagy késleltes-
senek.

(2) Bármely hajót, amelyet a 11. vagy a 12. cikk alapján
indokolatlanul tartóztattak vissza vagy kifutását késleltet-
ték, megilleti az az ezzel összefüggésben elszenvedett
veszteséggel vagy kárral kapcsolatos kártérítési jog.

14. Cikk

A vitás kérdések rendezése

A részes felek a jelen Egyezmény értelmezésével vagy
alkalmazásával kapcsolatban felmerülõ vitás kérdéseiket a
saját választásuk szerint tárgyalások, vizsgálatok, közvetí-
tés, békítés, választottbíráskodás, bírói egyezség, regioná-
lis szervezetek vagy megállapodások útján, illetve egyéb
békés módon rendezik.

15. Cikk

Kapcsolódás a nemzetközi tengerjoghoz

A jelen Egyezmény elõírásai nem érintik az államoknak
az Egyesült Nemzetek Tengerjogi Egyezménye szerinti jo-
gait és kötelezettségeit.

16. Cikk

Módosítások

(1) A jelen Egyezmény a következõ bekezdésekben
meghatározott bármelyik eljárás alkalmazásával módosít-
ható.

(2) Módosítások a Szervezeten belüli megvizsgálás
alapján:

a) Bármely részes fél javasolhatja a jelen Egyezmény
módosítását. A módosító javaslatot a Fõtitkárhoz kell be-
nyújtani. A Fõtitkár legalább hat hónappal annak vizsgála-
ta elõtt megvizsgálásra megküldi a javaslatot a többi részes
államnak és a Szervezet tagállamainak. Az 1. melléklet
módosítására irányuló javaslatot a jelen cikk szerinti meg-
fontolása elõtt a 6. cikk elõírásai szerint kell kezelni.
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b) A fentiek szerint benyújtott és köröztetett módosító
javaslatot megvizsgálásra a Bizottság elé terjesztik. A ré-
szes felek – függetlenül attól, hogy a Szervezet tagálla-
mai-e vagy sem – jogosultak részt venni a Bizottságnak a
módosítás vizsgálatára és átvételére irányuló munkájában.

c) A módosítások átvételéhez a jelen lévõ és a Bizott-
ságban szavazó részes felek kétharmados többségének
egyetértésére van szükség, feltéve, hogy a szavazás idõ-
pontjában a részes felek legalább egyharmad része képvi-
selteti magát.

d) A c) pont szerint átvett módosításokat a Fõtitkár el-
fogadásra továbbítja a részes feleknek.

e) Bármely módosítás az alábbi körülmények fennállá-
sa esetén tekinthetõ elfogadottnak:

(i) A jelen Egyezmény bármely cikkének
módosítása azzal a nappal tekintendõ
elfogadottnak, amely napon a részes felek
kétharmada értesíti a Fõtitkárt a módosítás
elfogadásáról.

(ii) Bármelyik melléklet módosítása az átvétel
napját vagy a Bizottság által meghatározott
más dátumot követõ tizenkettedik hónap végén
tekinthetõ elfogadottnak. Ugyanakkor, ha ezen
idõpontig a részes felek több mint egyharmada
a Fõtitkárnál a módosítás ellen kifogással él,
akkor a módosítás nem tekinthetõ
elfogadottnak.

f) Bármely módosítás az alábbi feltételek fennállása
esetén lép hatályba:

(i) A jelen Egyezmény bármely cikkének módosí-
tása a módosítás elfogadását deklaráló részes
felek vonatkozásában hat hónappal az e) pont
(i) alpontja szerinti elfogadás dátumát köve-
tõen lép hatályba.

(ii) Az 1. melléklet módosítása hat hónappal az el-
fogadás napját követõen lép hatályba az összes
részes fél vonatkozásában, kivéve azokat a ré-
szes feleket, akik:
(1) az e) pont (ii) alpontja alapján bejelentet-

ték a módosítással kapcsolatos ellenveté-
süket, és az ellenvetést nem vonták vissza;

(2) a módosítás hatálybalépését megelõzõen
értesítették a Fõtitkárt, hogy a módosítást
magukra nézve csak az elfogadásról szóló
utólagos értesítést követõen tekintik hatá-
lyosnak;
vagy

(3) a jelen Egyezmény megerõsítésérõl, elfo-
gadásáról, jóváhagyásáról vagy az ahhoz
történõ csatlakozásról szóló okmány letét-
be helyezésekor deklarálták, hogy az 1.
melléklet módosításait csak azt követõen
tekintik magukra nézve hatályosnak, hogy
a módosítás elfogadásáról értesítették a
Fõtitkárt.

(iii) Az 1. mellékleten kívüli többi melléklet
módosítása hat hónappal az elfogadás napját
követõen lép hatályba az összes részes fél
vonatkozásában, kivéve azokat a részes
feleket, akik az e) pont (ii) alpontja szerint
bejelentették a módosítással szembeni
ellenvetésüket, és az ellenvetést nem vonták
vissza.

g) (i) Az a részes fél, amely az f) pont (ii) alpont
(1) alpontja vagy (iii) alpontja szerint
ellenvetést jelentett be, utólag értesítheti a
Fõtitkárt arról, hogy elfogadja a módosítást.
Az ily módon eljáró részes fél vonatkozásában
a módosítás az elfogadásról szóló értesítés
vagy a módosítás hatálybalépésének dátuma
közül a késõbbi dátumot követõ hat hónap
elteltével lép hatályba.

(ii) Amennyiben az f) pont (ii) alpontjának (2)
szakasza szerinti értesítést vagy az f) pont
(ii) alpontjának (3) szakasza szerinti
deklarációt benyújtó részes fél értesíti a
Fõtitkárt a módosítás elfogadásáról, az adott
módosítás az érintett részes fél
vonatkozásában az elfogadásról szóló értesítés
vagy a módosítás hatálybalépésének dátuma
közül a késõbbi dátumot követõ hat hónap
elteltével lép hatályba.

(3) Módosítás konferencia keretében:
a) Bármely részes fél kérésére – legalább a részes felek

egyharmadának egyetértése esetén – a Szervezet összehív-
ja a részes felek konferenciáját a jelen Egyezmény módo-
sítása céljából.

b) A konferencián a jelen lévõ és szavazó részes felek
kétharmados többségének egyetértésével átvett módosítá-
sokat a Fõtitkár elfogadásra továbbítja valamennyi részes
félnek.

c) Amennyiben a konferencia nem határoz másképpen,
a módosítások elfogadása a jelen cikk (2) bekezdés
e) pontja szerinti eljárással történik. A módosítások a jelen
cikk (2) bekezdés f) pontja szerint lépnek hatályba.

(4) Bármely részes fél, amely elutasította valamely mel-
léklet módosításának elfogadását, az érintett, és csakis az
érintett módosítás alkalmazása terén nem tekintendõ ré-
szes félnek.

(5) Új melléklet hozzáadásának elõterjesztése, átvétele
és hatálybalépése a jelen Egyezmény bármely cikkének
módosításakor alkalmazott eljárás szerint történik.

(6) A jelen cikk szerinti bármely értesítést vagy deklará-
ciót írásban kell a Fõtitkárhoz benyújtani.

(7) A Fõtitkár tájékoztatja a részes feleket és a Szervezet
tagállamait:

a) a hatályba lépõ módosításokról és a hatálybalépésük
idejérõl általában és az egyes részes felek vonatkozásában;
és

b) a jelen cikk szerinti értesítésekrõl és deklarációkról.
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17. Cikk

Aláírás, megerõsítés, elfogadás, jóváhagyás
és csatlakozás

(1) A jelen Egyezmény a Szervezet központjában bár-
mely állam számára aláírásra nyitva áll 2002. február
1-jétõl 2002. december 31-ig. Ezt követõen bármely állam
csatlakozhat hozzá.

(2) Az államok az alábbi módokon válhatnak a jelen
Egyezmény részes feleivé:

a) megerõsítéshez, elfogadáshoz vagy jóváhagyáshoz
nem kötött aláírás útján; vagy

b) megerõsítéshez, elfogadáshoz vagy jóváhagyáshoz
kötött aláírás útján, amelyet megerõsítés, elfogadás vagy
jóváhagyás követ; vagy

c) csatlakozás útján.

(3) A megerõsítés, az elfogadás, a jóváhagyás vagy a
csatlakozás akkor válik hatályossá, amikor a vonatkozó
tartalmú okiratot a Fõtitkárnál letétbe helyezik.

(4) Amennyiben valamely állam kettõ vagy több olyan
területi egységgel rendelkezik, amelyeken a jelen Egyez-
mény tárgyát képezõ témákban eltérõ jogrendszerek van-
nak hatályban, az adott állam az aláírás, a megerõsítés, az
elfogadás, a jóváhagyás vagy a csatlakozás idõpontjában
nyilatkozatban jelentheti ki, hogy a jelen Egyezmény vala-
mennyi területi egységére kiterjed-e vagy csak az egyikre,
illetve közülük néhányra. E nyilatkozatot a késõbbiekben
újabb nyilatkozat benyújtásával bármikor módosíthatja.

(5) Az említett nyilatkozatról értesíteni kell a Fõtitkárt,
és kifejezetten meg kell nevezni azokat a területi egysége-
ket, amelyekre a jelen Egyezményt alkalmazni kell.

18. Cikk

Hatálybalépés

(1) A jelen Egyezmény tizenkét hónappal azt követõen
lép hatályba, hogy legalább huszonöt olyan állam, ame-
lyek kereskedelmi hajóparkjának összesített ûrtartalma a
világ kereskedelmi hajótere bruttó ûrtartalmának mini-
mum huszonöt százalékát teszi ki, megerõsítés, elfogadás
vagy jóváhagyás fenntartása nélkül aláírta azt, illetve letét-
be helyezte a 17. cikk szerint szükséges megerõsítési, elfo-
gadási, jóváhagyási vagy csatlakozási okiratát.

(2) Azon államok tekintetében, amelyek a jelen Egyez-
mény hatálybalépéséhez szükséges követelmények teljesí-
tése után, de a hatálybalépés dátumát megelõzõen helyez-
ték letétbe az Egyezménnyel kapcsolatos megerõsítési, el-
fogadási, jóváhagyási vagy csatlakozási okiratot, a meg-
erõsítés, az elfogadás, a jóváhagyás vagy a csatlakozás
hatálybalépésének dátuma a jelen Egyezmény hatályba-
lépésének dátuma vagy a vonatkozó okirat letétbe helyezé-

sének dátumát követõ három hónap közül a késõbbi dá-
tum.

(3) A jelen Egyezmény hatálybalépésének dátumát
követõen letétbe helyezett bármely megerõsítési, elfoga-
dási, jóváhagyási vagy csatlakozási okirat három hónappal
a letétbe helyezés dátumát követõen lép hatályba.

(4) A jelen Egyezmény módosításának a 16. cikk szerin-
ti elfogadási dátumát követõen letétbe helyezett bármely
megerõsítési, elfogadási, jóváhagyási vagy csatlakozási
okirat a módosított Egyezményre vonatkozik.

19. Cikk

Felmondás

(1) A jelen Egyezményt bármely részes fél az Egyez-
ménynek az adott részes fél tekintetében történõ hatályba-
lépésének dátumát követõ két év eltelte után bármikor fel-
mondhatja.

(2) A felmondás az errõl szóló írásbeli értesítésnek a Fõ-
titkárnak való megküldésével történik és az az értesítés be-
érkezésétõl számított egy év vagy az értesítésben meghatá-
rozott hosszabb idõszak elteltével lép hatályba.

20. Cikk

Letéteményes

(1) A jelen Egyezményt a Fõtitkárnál kell letétbe he-
lyezni. A Fõtitkár az Egyezmény hitelesített példányait
megküldi valamennyi aláíró államnak, valamint az Egyez-
ményhez csatlakozó államoknak.

(2) A jelen Egyezményben máshol meghatározott fel-
adatain túlmenõen a Fõtitkár:

a) tájékoztatja az Egyezményt aláíró és az ahhoz csatla-
kozó államokat:

(i) arról, hogy az Egyezményt újabb állam írta alá,
illetve újabb állam helyezte letétbe a megerõsí-
tési, elfogadási, jóváhagyási vagy csatlakozási
okiratot, valamint az aláírás, illetve az okirat
letétbe helyezésének dátumáról;

(ii) a jelen Egyezmény hatálybalépésérõl; és
(iii) a jelen Egyezménnyel kapcsolatos felmondási

nyilatkozatok letétbe helyezésérõl, a nyilatko-
zatok beérkezési dátumáról, valamint a fel-
mondás hatálybalépésérõl; és

b) a jelen Egyezmény hatálybalépésekor megküldi an-
nak szövegét az Egyesült Nemzetek Titkárságának az
Egyesült Nemzetek Alapokmánya 102. cikkének elõírásai
szerinti nyilvántartásba vétel és közzététel céljából.
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21. Cikk

Nyelvek

A jelen Egyezmény egy eredeti példányban készült, an-
gol, arab, francia, kínai, orosz és spanyol nyelven. Mind-
egyik szöveg egyaránt hiteles.

A fentiek hiteléül a kormányuk által erre kellõen felha-
talmazott alulírottak aláírták az Egyezményt.

Készült Londonban, a kettõezeregyedik év október hó-
napjának ötödik napján.

1. MELLÉKLET

Az antivegetatív bevonatrendszerek ellenõrzése

Antivegetatív
bevonatrendszer

Ellenõrzés Alkalmazás
Hatálybalépés

dátuma

Az antivegeta-
tív bevonat-
rendszerekben
biocidként
ható szerves
ónvegyületek

A hajókon
tilos ilyen
vegyületek
alkalmazása
vagy felújítása

Valamennyi
hajón

2003.
január 1.

Az antivegeta-
tív bevonat-
rendszerekben
biocidként
ható szerves
ónvegyületek

A hajók:
(1) nem
hordozhatnak
ilyen
vegyületeket a
hajótesten, a
külsõ részeik
és felületeik
antivegetatív
bevonatrend-
szereiben;
vagy
(2) rendelkez-
niük kell
olyan
bevonattal,
amely gátat
képez az ilyen
vegyületek
fölött, és
megakadá-
lyozza, hogy
az alatta
húzódó nem
megfelelõ
antivegetatív
bevonatrend-
szerbõl az
említett
vegyületek a
vízbe
szivárogjanak

Valamennyi
hajón (kivéve
azokat a 2003.
január 1. elõtt
épített
rögzített és
úszó
mesterséges
szigeteket,
FSU-kat és
FPSO-kat,
amelyek
e napon vagy
e napot
követõen még
nem voltak
szárazdokk-
ban)

2008.
január 1.

2. MELLÉKLET

Az indító javaslat kötelezõ elemei

(1) Az indító javaslatnak tartalmaznia kell a megfelelõ
dokumentációt, amely minimálisan az alábbiak meglétét
jelenti:

a) a javaslatban tárgyalt antivegetatív bevonatrendszer
azonosítása: az antivegetatív bevonatrendszer neve; lehe-
tõség szerint az aktív összetevõk neve és CAS-száma;
vagy a rendszer azon összetevõinek felsorolása, amelyek-
nek vélhetõen káros hatásuk van;

b) azon információk közlése, amelyek azt sugallják,
hogy az antivegetatív bevonatrendszer vagy annak mellék-
termékei a környezetben valószínûsíthetõen elõforduló
koncentrációban kockázatot jelenthetnek az emberi egész-
ségre vagy a hasznos organizmusokra (pl. a mintavétellel
kiválasztott fajokra irányuló toxicitási tanulmányok ered-
ményei vagy bioakkumulációs adatok);

c) az antivegetatív bevonatrendszerekben vagy azok
melléktermékeiben található, a hasznos organizmusokra,
az emberi egészségre vagy a vízminõségre károsan ható
környezeti koncentrációban megjelenõ mérgezõ összete-
võk jellemzése (pl. a vízben, az üledékben, a növényzet-
ben való stabilitásra vonatkozó adatok; a kezelt felületek
mérgezõanyag-kibocsátási rátája tanulmányok vagy az ak-
tuális használati feltételek alapján; illetve esetlegesen ren-
delkezésre álló monitoring adatok);

d) az antivegetatív bevonatrendszer, a kapcsolódó ká-
ros hatások és környezeti koncentrációk közötti megfi-
gyelt vagy feltételezett kapcsolat elemzése; és

e) elõzetes ajánlás az antivegetatív bevonatrendszerhez
kapcsolódó kockázatokat hatékonyan csökkentõ korláto-
zások típusaira.

(2) Az indító javaslatot a Szervezet szabályaival és eljá-
rásaival összhangban kell benyújtani.

3. MELLÉKLET

Az átfogó javaslat kötelezõ elemei

(1) Az átfogó javaslatnak tartalmaznia kell a megfelelõ
dokumentációt, amely az alábbiak meglétét jelenti:

a) az indító javaslatban hivatkozott adatok alakulásá-
nak bemutatása;

b) a (3) bekezdés a), b) és c) pontjában felsorolt adatka-
tegóriákkal kapcsolatos megállapítások – lehetõség sze-
rint – a javaslat tárgyától és az adatok megállapítási mód-
szerének meghatározásától vagy leírásától függõen;

c) az antivegetatív bevonatrendszer káros hatásairól
készült tanulmányok eredményeinek összefoglalása;
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d) monitoring-tevékenység esetén az eredmények
összefoglalása, beleértve a hajóforgalmi információkat is,
és a monitoring-tevékenységgel érintett terület általános
leírása;

e) a környezeti vagy az ökológiai hatásokat leíró ada-
tok, valamint a környezeti koncentrációra vonatkozóan
matematikai modellek alkalmazásával kidolgozott becslé-
sek összefoglalása az összes rendelkezésre álló – elsõsor-
ban tapasztalati úton megállapított – környezetalakulási
paraméter figyelembevételével, valamint a modellezési
módszer meghatározása vagy ismertetése;

f) a kérdéses antivegetatív bevonatrendszer, a kapcso-
lódó káros hatások és megfigyelt vagy várt környezeti
koncentrációk közötti kapcsolat értékelése;

g) az f) pont szerinti értékelésben meglévõ bizonytalan-
ság fokának minõségi jellemzése;

h) ajánlás az antivegetatív bevonatrendszerrel kapcso-
latos kockázatok csökkentését célzó speciális ellenõrzé-
sekre vonatkozóan; és

i) az ajánlott intézkedéseknek a levegõminõségre, a ha-
jógyártás körülményeire, a nemzetközi hajózásra és más
kapcsolódó ágazatokra gyakorolt potenciális hatásait
elemzõ tanulmányok eredményeinek összefoglalása, vala-
mint a megfelelõ alternatív megoldások ismertetése.

(2) Az átfogó javaslat az összetevõk alábbi fizikai és ve-
gyi tulajdonságait is ismerteti, amennyiben azok értelmez-
hetõek:

– olvadáspont;
– forráspont;
– sûrûség (relatív sûrûség);
– gõznyomás;
– oldhatóság vízben/pH/disszociációs állandó (pKa);
– oxidációs/redukciós potenciál;
– molekuláris tömeg;
– molekuláris struktúra; és
– az indító javaslatban meghatározott egyéb fizikai és

vegyi tulajdonságok.

(3) A fenti (1) bekezdés b) pontja tekintetében alkalma-
zandó adatkategóriák az alábbiak:

a) Környezeti sors- és hatásadatok:
– degradáció/disszipáció módja (pl. hidrolízis/fotodeg-

radáció/biodegradáció);
– stabilitás a megfelelõ közegben (pl. víz/üledék/nö-

vényzet);
– oldódás üledékben/vízben;
– a biocidek vagy az aktív összetevõk szivárgási rátája;
– tömegegyensúly;
– bioakkumuláció, oldódási együttható, oktanol/víz

koefficiens; és
– bármely szokatlan reakció a környezetbe kerüléskor,

vagy ismert interaktív hatás.
b) A vízinövényekre, gerinctelenekre, halakra, tengeri

madarakra, tengeri emlõsökre, veszélyeztetett fajokra, a
flóra és a fauna egyéb elemeire, a vízminõségre, a tenger-
ágyra, illetve a hasznos organizmusokra – beleértve az ér-

zékeny és reprezentatív organizmusokat is – gyakorolt vé-
letlenszerû hatásokra vonatkozó adatok:

– akut toxicitás;
– krónikus toxicitás;
– fejlõdési és reprodukciós toxicitás;
– endokrin károsodás;
– üledék-toxicitás;
– biológiai hozzáférhetõség/biológiai sokféleség/bio-

lógiai koncentráció;
– élelmiszer-weblapok/a népességre gyakorolt hatá-

sok;
– a káros hatások értékelése az elpusztult/partra vetett

halak szövetelemzésébõl; és
– a tengeri eredetû ételekben lévõ maradványok.
A fenti adatokat a hasznos organizmusok egy vagy több

csoportjára – pl. vízinövények, gerinctelenek, halak, ma-
darak, emlõsök és veszélyeztetett fajok – vonatkozóan kell
megadni.

c) Az emberi egészségre gyakorolt potenciális hatásra
vonatkozó adatok (beleértve, de nem kizárólagosan a
szennyezett tengeri eredetû élelmiszerek fogyasztását).

(4) Az átfogó javaslatnak tartalmaznia kell az alkalma-
zott módszertan, valamint a minõségbiztosításra tett intéz-
kedések leírást és a tanulmányokban kidolgozott szakmai
elemzéseket.

4. MELLÉKLET

Az antivegetatív bevonatrendszerek
szemlézésére és a bizonyítványok kiállítására

vonatkozó követelmények

1. SZABÁLY

Szemlék

(1) A 3. cikk (1) bekezdés a) pontjában hivatkozott
400 bruttó regisztertonna vagy azt meghaladó ûrtartalmú,
nemzetközi utak megtételére rendszeresített hajókon – ki-
véve a rögzített vagy úszó mesterséges szigeteket,
FSU-kat és FPSO-kat – az alábbiakban meghatározott
szemléket kell elvégezni:

a) az elsõ szemlét a hajó üzembe helyezése elõtt, illetve
a 2. vagy a 3. Szabály szerinti „Nemzetközi Bizonyítvány
az antivegetatív bevonatrendszerrõl” (Bizonyítvány) elsõ
alkalommal történõ kiállítása elõtt;

és
b) normál szemlét az antivegetatív bevonatrendszerek

változtatásakor vagy cseréjekor. Az ilyen szemlék tényét
rá kell vezetni a 2. vagy a 3. Szabály szerint kiadott Bizo-
nyítványra.

(2) A szemle célja annak biztosítása, hogy a hajók anti-
vegetatív bevonatrendszere teljes mértékben megfeleljen a
jelen Egyezmény elõírásainak.
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(3) Az Igazgatásnak megfelelõ intézkedéseket kell fo-
ganatosítania a jelen Szabály (1) bekezdése szerinti kate-
góriába nem tartozó hajókkal szemben a jelen Egyezmény
betartása érdekében.

(4) a) A jelen Egyezmény végrehajtása során a hajók
szemlézését a Szervezetnek a szemlék végrehajtásra kidol-
gozott irányelvei szerint az Igazgatás által kellõen felhatal-
mazott tisztviselõk hajtják végre, vagy a végrehajtás a
3. Szabály (1) bekezdése szerint történik.[*] Alternatív
megoldás lehet az, hogy az Igazgatás a jelen Egyezmény
elõírásai szerinti szemlékkel általa elismert szervezeteket
vagy kinevezett felügyelõket bíz meg.

b) A felügyelõket kinevezõ vagy a szemlék elvégzését
végrehajtó szervezeteket[**] elismerõ Igazgatás a kineve-
zett felügyelõket vagy az elismert szervezeteket felhatal-
mazza legalább arra, hogy:

(i) igényt tartsanak egy olyan hajóra, amelyet az 1. mel-
léklet elõírásainak való megfelelés szempontjából ellen-
õriznek; és

(ii) szemléket hajtsanak végre a kikötõ szerint illetékes,
a jelen Egyezmény részes felei közé tartozó államok ható-
ságainak kérésére.

c) Amennyiben az Igazgatás, a kinevezett felügyelõ
vagy az elismert szervezet megállapítja, hogy a hajó anti-
vegetatív bevonatrendszere nem felel meg a 2. vagy a
3. Szabályban elõírt Bizonyítvány tartalmának, illetve a je-
len Egyezmény elõírásainak, akkor az érintett Igazgatás,
felügyelõ vagy szervezet haladéktalanul intézkedik olyan
intézkedések meghozataláról, amelyek végrehajtása után a
hajó az elõírásoknak megfelelõ állapotba kerül. A felügye-
lõnek vagy a szervezetnek kellõ idõben értesítenie kell az
Igazgatást az említett intézkedésekrõl. Az elõírt intézkedé-
sek végrehajtásának elmaradása esetén haladéktalanul tá-
jékoztatni kell az Igazgatást és a Bizonyítványt nem sza-
bad kiadni, illetve a már kiadott Bizonyítványt vissza kell
vonni.

d) A c) pontban leírt olyan esetben, amikor a hajó vala-
mely másik részes fél kikötõjében tartózkodik, az adott ki-
kötõ szerint illetékes állam megfelelõ hatóságait kell hala-
déktalanul értesíteni. Amikor az Igazgatás, a kinevezett
felügyelõ vagy az elismert szervezet értesítette az adott ki-
kötõ szerint illetékes állam megfelelõ hatóságait, akkor
ezen állam kormánya minden szükséges segítséget megad
az Igazgatásnak, a felügyelõnek vagy a szervezetnek a je-
len Szabály szerinti kötelezettségei teljesítéséhez, ideértve
a 11. vagy a 12. cikkben részletezett tevékenységeket is.

2. SZABÁLY

A „Nemzetközi Bizonyítvány az antivegetatív
bevonatrendszerrõl” kiállítása vagy megerõsítése

(1) Az Igazgatás elõírja, hogy az 1. Szabállyal érintett
hajók az 1. Szabály elõírásai szerint végrehajtott sikeres
szemlét követõen Bizonyítványt kapjanak. A Bizonyít-
ványt – függetlenül attól, hogy melyik részes fél adta ki – a
többi részes fél is elfogadja, és az a jelen Egyezmény min-
den vonatkozásában a többi részes fél által kiadott Bizo-
nyítvánnyal egyenértékûnek számít.

(2) Bizonyítványok kiadására vagy megerõsítésre az
Igazgatás vagy az általa kellõen felhatalmazott személy,
illetve szervezet jogosult. A Bizonyítványért minden eset-
ben az Igazgatás vállalja a teljes felelõsséget.

(3) Azon hajók esetében, amelyek antivegetatív bevo-
natrendszere az 1. melléklet szerinti ellenõrzési kötelezett-
ség alá tartozik, és létesítésére az adott rendszer ellenõrzé-
sére vonatkozó szabályozás hatálybalépésének dátuma
elõtt került sor, az Igazgatás a jelen Szabály (2) és (3) be-
kezdése alapján adja ki a Bizonyítványt legkésõbb két év-
vel az ellenõrzésre vonatkozó szabályozás hatálybalépése
után. A jelen bekezdés nem érinti az 1. melléklet elõ-
írásainak megfelelõ hajókkal kapcsolatos követelménye-
ket.

(4) A Bizonyítványt a jelen melléklet 1. függelékében
található minta szerinti formában legalább angol, francia
vagy spanyol nyelven kell kiállítani. Ha a Bizonyítványt a
kiállító állam hivatalos nyelvén is kiállítják, akkor vita
vagy ellentmondás esetén a kiállító állam nyelvén kiállított
Bizonyítvány az irányadó.

3. SZABÁLY

A „Nemzetközi Bizonyítvány az antivegetatív
bevonatrendszerrõl” más részes fél által történõ

kiállítása vagy megerõsítése

(1) Az Igazgatás kérésére más részes fél is ellenõrizhet
bármely hajót. Amennyiben a hajó megfelel a jelen Egyez-
mény elõírásainak, akkor a jelen Egyezménnyel összhang-
ban ezen részes fél adja ki vagy erõsíti meg a hajó Bizo-
nyítványát, illetve, adott esetben, hagyja jóvá annak kiállí-
tását vagy megerõsítését.

(2) A Bizonyítvány és a szemlejelentés másolatát a lehe-
tõ legrövidebb idõn belül meg kell küldeni a kérést benyúj-
tó Igazgatásnak.

(3) A kiadott Bizonyítványnak arra utaló kijelentést kell
tartalmaznia, hogy kiállítására az (1) bekezdésben hivat-
kozott Igazgatás kérésére került sor, és egyenértékû a hi-
vatkozott Igazgatás által kiadott Bizonyítvánnyal.
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(4) Nem adnak ki Bizonyítványt a részes felek közé nem
tartozó állam lobogója alatt hajózó hajók számára.

4. SZABÁLY

A „Nemzetközi Bizonyítvány az antivegetatív
bevonatrendszerrõl” érvényessége

(1) A 2. vagy 3. Szabály szerint kiadott Bizonyítvány ér-
vényessége megszûnik az alábbi esetek bármelyikének
elõfordulásakor:

a) ha az antivegetatív bevonatrendszert megváltoztat-
ják vagy kicserélik, és nem kerül sor a Bizonyítvány jelen
Egyezmény szerinti megerõsítésére; és

b) ha a hajó más állam lobogója alá kerül. Új Bizonyít-
ványt csak abban az esetben kell kiadni, ha az új Bizonyít-
ványt kiállító részes fél teljes mértékben meggyõzõdött ar-
ról, hogy a hajó megfelel a jelen Egyezmény elõírásainak.
Ha a hajó a részes felek között cserél gazdát, a hajó átadá-
sát követõ három hónapon belül – kérésre – az az állam,
amelynek lobogója alatt a hajó korábban hajózott, a lehetõ
legrövidebb idõn belül megküldi az Igazgatásnak a hajó
átadás elõtti Bizonyítványának másolatát, valamint – ha
rendelkezésre áll – a vonatkozó szemlejelentés másolatát.

(2) Valamely részes fél egy másik részes féltõl átvett
hajó új Bizonyítványát kiadhatja új szemle alapján, vagy
az azon részes fél által kiadott érvényes Bizonyítvány

alapján, amely részes fél lobogója alatt a hajó korábban ha-
józott.

5. SZABÁLY

Nyilatkozat az antivegetatív bevonatrendszerrõl

(1) Az Igazgatás elõírja, hogy a 24 méteres vagy annál
hosszabb, de 400 bruttó regisztertonnánál kisebb ûrtartal-
mú, nemzetközi utakra rendszeresített, a 3. cikk (1) bekez-
dés a) pontja hatálya alá tartozó hajók (kivéve a rögzített
vagy úszó mesterséges szigeteket, az FSU-kat és az
FPSO-kat) a fedélzeten tartsanak egy a tulajdonos vagy
annak felhatalmazott ügynöke által aláírt Nyilatkozatot. A
Nyilatkozathoz csatolni kell a megfelelõ dokumentációt
(pl. a festékszámlát vagy a vállalkozó számláját), illetve a
Nyilatkozatnak tartalmaznia kell a megfelelõ láttamozást.

(2) A Bizonyítványt a jelen melléklet 2. függelékében
található minta szerinti formában legalább angol, francia
vagy spanyol nyelven kell kiállítani. Ha a Bizonyítványt
annak az államnak a hivatalos nyelvén is kiállítják, amely
állam lobogója alatt a hajó hajózik, akkor vita vagy ellent-
mondás esetén az ezen állam nyelvén kiállított Bizonyít-
vány az irányadó.
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1. FÜGGELÉK A 4. MELLÉKLETHEZ

A „Nemzetközi bizonyítvány az antivegetatív bevonatrendszerrõl” mintája

NEMZETKÖZI BIZONYÍTVÁNY AZ ANTIVEGETATÍV BEVONATRENDSZERRÕL

(Ezen bizonyítványhoz csatolni kell az antivegetatív bevonatrendszerek nyilvántartását)

(Hivatalos bélyegzõ) (Állam)

Kiállította
a hajókon alkalmazott ártalmas antivegetatív bevonatrendszerek ellenõrzésérõl szóló Nemzetközi Egyezmény alapján

.....................................................
(az Állam megnevezése)

kormányának felelõsségére
a

....................................................................................

(a felhatalmazott személy vagy szervezet neve)

A jelen Bizonyítvány érvényteleníti a korábban kiadott, ............................................................. dátumú Bizonyítványt.



A hajó jellemzõi1

A hajó neve: .......................................................................................................................................................................

Megkülönböztetõ szám- vagy betûjelzés: ..........................................................................................................................

Lajstromozási kikötõ: .........................................................................................................................................................

Bruttó ûrtartalom: ...............................................................................................................................................................

IMO-szám2: ........................................................................................................................................................................

A hajó építése során vagy azt követõen az 1. melléklet szerinti ellenõrzés hatálya alá tartozó antivegetatív bevonatrend-
szer alkalmazására nem került sor.......................................................................................................................................

A hajón korábban alkalmaztak az 1. melléklet szerinti ellenõrzés hatálya alá tartozó antivegetatív bevonatrendszert, de
azt ........................-án/-én (dátum) ...............................-val/-vel (az alkalmazott eljárás neve) eltávolították.

A hajón korábban alkalmaztak az 1. melléklet szerinti ellenõrzés hatálya alá tartozó antivegetatív bevonatrendszert, de
azt ........................-án/-én (dátum) ............................-val/-vel (az alkalmazott eljárás neve) bevonattal látták el.

A hajón ....... (dátum)3 megelõzõen alkalmaztak az 1. melléklet szerinti ellenõrzés hatálya alá tartozó antivegetatív be-
vonatrendszert, de azt ....... (dátum)4 megelõzõen el kell távolítani vagy bevonattal kell ellátni.

Tanúsítjuk, hogy
1. a hajó szemléje az Egyezmény 4. melléklet 1. Szabály elõírásainak megfelelõen megtörtént;
2. a szemle alapján megállapítást nyert, hogy a hajó antivegetatív bevonatrendszere megfelel az Egyezmény 1. mellék-
lete vonatkozó elõírásainak.

Kiállítás helye: ..................................................................................................................................................................

(A Bizonyítvány kiállításának helye)

............................................................................................................................................................................................
(A kiállítás dátuma) (A Bizonyítványt kiállító felhatalmazott tisztviselõ aláírása)

A szemle végrehajtásának dátuma, ezen Bizonyítvány kiállítási dátumával egyezõen: ...................................................

1 A hajó jellemzõit vízszintesen elhelyezett dobozokban is meg lehet adni.
2 A Szervezet által az A.600(15) számú közgyûlési határozattal elfogadott IMO hajóazonosítási számrendszernek megfelelõen.
3 Az ellenõrzés hatálybalépésének dátuma.
4 A 4. cikk (2) bekezdésében vagy az 1. mellékletben meghatározott végrehajtási idõszak vége.
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Az antivegetatív bevonatrendszerek nyilvántartásának mintája

AZ ANTIVEGETATÍV BEVONATRENDSZEREK NYILVÁNTARTÁSA

Ezen nyilvántartást állandóan a „Nemzetközi Bizonyítvány az antivegetatív bevonatrendszerrõl” okmánnyal együtt kell
õrizni.

A hajó jellemzõi
A hajó neve: ........................................................................................................................................................................
Megkülönböztetõ szám- vagy betûjel: ................................................................................................................................
IMO-szám: ..........................................................................................................................................................................

Az alkalmazott antivegetatív bevonatrendszer(ek) részletezése
Az alkalmazott antivegetatív bevonatrendszer(ek) típusa: ................................................................................................
Az antivegetatív bevonatrendszer(ek) alkalmazásának dátuma: ........................................................................................
A vállalat(ok) és az alkalmazott módszer(ek)/alkalmazási hely(ek) megnevezése: ..........................................................
Az antivegetatív bevonatrendszer gyártójának/gyártóinak neve: ......................................................................................
Az antivegetatív bevonatrendszer(ek) neve és színe: ........................................................................................................
Aktív hatóanyagok(ok) és azok CAS-száma: ....................................................................................................................
A védõbevonat típusa, ha van: ...........................................................................................................................................
Az alkalmazott védõbevonat(ok) – ha van(nak) – neve és színe: ......................................................................................
............................................................................................................................................................................................
A védõbevonat alkalmazásának dátuma: ...........................................................................................................................

Tanúsítjuk, hogy ezen nyilvántartás minden tekintetben helyes.

Kiállítás helye: ...........................................................

(A Nyilvántartás kiállításának helye)

............................................................................................................................................................................................
(A kiállítás dátuma) (A Nyilvántartást kiadó felhatalmazott tisztviselõ aláírása)

A Nyilvántartás5 láttamozása

Tanúsítjuk, hogy az Egyezmény 4. melléklet 1. Szabály (1) bekezdés b) pontja szerinti szemle alapján a hajó megfelel az
Egyezmény elõírásainak.

Az alkalmazott antivegetatív bevonatrendszerek részletezése
Az alkalmazott antivegetatív bevonatrendszer(ek) típusa: ................................................................................................
Az antivegetatív bevonatrendszer(ek) alkalmazásának dátuma: ........................................................................................
A vállalat(ok) és az alkalmazott módszer(ek)/alkalmazási hely(ek) megnevezése: ..........................................................
............................................................................................................................................................................................
Az antivegetatív bevonatrendszer gyártójának/gyártóinak neve: ......................................................................................
............................................................................................................................................................................................
Az antivegetatív bevonatrendszer(ek) neve és színe: ........................................................................................................
Aktív hatóanyagok(ok) és azok CAS-száma: ....................................................................................................................
A védõbevonat típusa, ha van: ...........................................................................................................................................
Az alkalmazott védõbevonat(ok) – ha van(nak) – neve és színe: ......................................................................................
A védõbevonat alkalmazásának dátuma: ...........................................................................................................................
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Aláírás: ................................................................................................................................................................................
(A Nyilvántartást kiállító felhatalmazott tisztviselõ aláírása)

Hely:....................................................................................................................................................................................
Dátum6: ...............................................................................................................................................................................

(A hatóság bélyegzõje vagy pecsétje)

5 A Nyilvántartás ezen oldalát annyi alkalommal kell lemásolni és a Nyilvántartáshoz csatolni, ahányszor az Igazgatás szükségesnek tartja.
6 Az ezen láttamozás alapjául szolgáló szemle végrehajtásának dátuma.

2. FÜGGELÉK A 4. MELLÉKLETHEZ

A „Nyilatkozat az antivegetatív bevonatrendszerrõl” mintája

NYILATKOZAT AZ ANTIVEGETATÍV BEVONATRENDSZERRÕL

Megszövegezve
a hajókon alkalmazott ártalmas antivegetatív bevonatrendszerek ellenõrzésérõl szóló Nemzetközi Egyezmény alapján

A hajó neve: .......................................................................................................................................................................
Megkülönböztetõ szám- vagy betûjel: ................................................................................................................................
Lajstromozási kikötõ: .........................................................................................................................................................
Hossz: .................................................................................................................................................................................
Bruttó ûrtartalom: ...............................................................................................................................................................
IMO-szám (ha alkalmazható): ............................................................................................................................................

Kijelentem, hogy a hajón alkalmazott antivegetatív bevonatrendszer megfelel az Egyezmény 1. melléklete elõírásainak.

......................................... ..........................................................................................................
(Dátum) (A tulajdonos vagy annak felhatalmazott ügynökének aláírása)

Az alkalmazott antivegetatív bevonatrendszer(ek) láttamozása
Az alkalmazott antivegetatív bevonatrendszer(ek) típusa és alkalmazása/alkalmazásuk dátuma: .....................................

............................................................................................................................................................................................
(Dátum) (A tulajdonos vagy annak felhatalmazott ügynökének aláírása)

Az alkalmazott antivegetatív bevonatrendszer(ek) típusa és alkalmazása/alkalmazásuk dátuma: .....................................

............................ .............................................................................................................
(Dátum) (A tulajdonos vagy annak felhatalmazott ügynökének aláírása)”

4. § (1) E törvény – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követõ napon lép hatályba.

(2) E törvény 2–3. §-a az Egyezmény 18. cikkében meghatározott idõpontban lép hatályba.

(3) Az Egyezmény, illetve e törvény 2–3. §-a hatálybalépésének naptári napját a külpolitikáért felelõs miniszter annak
ismertté válását követõen a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett egyedi határozatával állapítja meg.

(4) E törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekrõl a közlekedésért felelõs miniszter gondoskodik.

Sólyom László s. k., Dr. Szili Katalin s. k.,
köztársasági elnök az Országgyûlés elnöke
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2007. évi CLXV.
törvény

a Londonban, 2001. március 23-án kelt,
a bunkerolaj-szennyezéssel okozott károkkal

kapcsolatos polgári jogi felelõsségrõl szóló
2001. évi nemzetközi egyezmény kihirdetésérõl*

1. § Az Országgyûlés e törvénnyel felhatalmazást ad a
bunkerolaj-szennyezéssel okozott károkkal kapcsolatos
polgári jogi felelõsségrõl szóló, a Londonban, 2001. már-
cius 23-án kelt nemzetközi egyezmény (a továbbiakban:
Egyezmény) kötelezõ hatályának elismerésére.

2. § Az Országgyûlés az Egyezményt e törvénnyel ki-
hirdeti.

3. § Az Egyezmény hiteles angol nyelvû szövege és an-
nak hivatalos magyar nyelvû fordítása a következõ:

„International Convention on Civil Liability
for Bunker Oil Pollution damage, 2001

The States Parties to this Convention,

recalling Article 194 of the United Nations Convention
on the Law of the Sea, 1982, which provides that States
shall take all measures necessary to prevent, reduce and
control pollution of the marine environment,

recalling also Article 235 of that Convention, which
provides that, with the objective of assuring prompt and
adequate compensation in respect of all damage caused by
pollution of the marine environment, States shall
co-operate in the further development of relevant rules of
international law,

noting the success of the International Convention on
Civil Liability for Oil Pollution Damage, 1992 and the
International Convention on the Establishment of an
International Fund for Compensation for Oil Pollution
Damage, 1992 in ensuring that compensation is available
to persons who suffer damage caused by pollution
resulting from the escape or discharge of oil carried in bulk
at sea by ships,

noting also the adoption of the International Convention
on Liability and Compensation for Damage in Connection
with the Carriage of Hazardous and Noxious Substances
by Sea, 1996 in order to provide adequate, prompt and
effective compensation for damage caused by incidents in
connection with the carriage by sea of hazardous and
noxious substances,

* A törvényt az Országgyûlés a 2007. december 10-i ülésnapján fogadta el.

recognizing the importance of establishing strict
liability for all forms of oil pollution which is linked to an
appropriate limitation of the level of that liability,

considering that complementary measures are necessary
to ensure the payment of adequate, prompt and effective
compensation for damage caused by pollution resulting
from the escape or discharge of bunker oil from ships,

desiring to adopt uniform international rules and
procedures for determining questions of liability and
providing adequate compensation in such cases,
have agreed as follows:

Article 1

Definitions

For the purposes of this Convention:
1 „Ship” means any seagoing vessel and seaborne craft,

of any type whatsoever.
2 „Person” means any individual or partnership or any

public or private body, whether corporate or not, including
a State or any of its constituent subdivisions.

3 „Shipowner” means the owner, including the
registered owner, bareboat charterer, manager and
operator of the ship.

4 „Registered owner” means the person or persons
registered as the owner of the ship or, in the absence of
registration, the person or persons owning the ship.
However, in the case of a ship owned by a State and
operated by a company which in that State is registered as
the ship’s operator, „registered owner” shall mean such
company.

5 „Bunker oil” means any hydrocarbon mineral oil,
including lubricating oil, used or intended to be used for
the operation or propulsion of the ship, and any residues of
such oil.

6 „Civil Liability Convention” means the International
Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage,
1992, as amended.

7 „Preventive measures” means any reasonable
measures taken by any person after an incident has
occurred to prevent or minimize pollution damage.

8 „Incident” means any occurrence or series of
occurrences having the same origin, which causes
pollution damage or creates a grave and imminent threat of
causing such damage.

9 „Pollution damage” means:
(a) loss or damage caused outside the ship by

contamination resulting from the escape or discharge of
bunker oil from the ship, wherever such escape or
discharge may occur, provided that compensation for
impairment of the environment other than loss of profit
from such impairment shall be limited to costs of
reasonable measures of reinstatement actually undertaken
or to be undertaken; and

2007/181. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 13503



(b) the costs of preventive measures and further loss or
damage caused by preventive measures.

10 „State of the ship’s registry” means, in relation to a
registered ship, the State of registration of the ship and, in
relation to an unregistered ship, the State whose flag the
ship is entitled to fly.

11 „Gross tonnage” means gross tonnage calculated in
accordance with the tonnage measurement regulations
contained in Annex 1 of the International Convention on
Tonnage Measurement of Ships, 1969.

12 „Organization” means the International Maritime
Organization.

13 „Secretary-General” means the Secretary-General of
the Organization.

Article 2

Scope of application

This Convention shall apply exclusively:
(a) to pollution damage caused:
(i) in the territory, including the territorial sea, of a State

Party, and
(ii) in the exclusive economic zone of a State Party,

established in accordance with international law, or, if a
State Party has not established such a zone, in an area
beyond and adjacent to the territorial sea of that State
determined by that State in accordance with international
law and extending not more than 200 nautical miles from
the baselines from which the breadth of its territorial sea is
measured;

(b) to preventive measures, wherever taken, to prevent
or minimize such damage.

Article 3

Liability of the shipowner

1 Except as provided in paragraphs 3 and 4, the
shipowner at the time of an incident shall be liable for
pollution damage caused by any bunker oil on board or
originating from the ship, provided that, if an incident
consists of a series of occurrences having the same origin,
the liability shall attach to the shipowner at the time of the
first of such occurrences.

2 Where more than one person is liable in accordance
with paragraph 1, their liability shall be joint and several.

3 No liability for pollution damage shall attach to the
shipowner if the shipowner proves that:

(a) the damage resulted from an act of war, hostilities,
civil war, insurrection or a natural phenomenon of an
exceptional, inevitable and irresistible character; or

(b) the damage was wholly caused by an act or omission
done with the intent to cause damage by a third party; or

(c) the damage was wholly caused by the negligence or
other wrongful act of any Government or other authority
responsible for the maintenance of lights or other
navigational aids in the exercise of that function.

4 If the shipowner proves that the pollution damage
resulted wholly or partially either from an act or omission
done with intent to cause damage by the person who
suffered the damage or from the negligence of that person,
the shipowner may be exonerated wholly or partially from
liability to such person.

5 No claim for compensation for pollution damage shall
be made against the shipowner otherwise than in
accordance with this Convention.

6 Nothing in this Convention shall prejudice any right of
recourse of the shipowner which exists independently of
this Convention.

Article 4

Exclusions

1 This Convention shall not apply to pollution damage
as defined in the Civil Liability Convention, whether or
not compensation is payable in respect of it under that
Convention.

2 Except as provided in paragraph 3, the provisions of
this Convention shall not apply to warships, naval
auxiliary or other ships owned or operated by a State and
used, for the time being, only on Government
non-commercial service.

3 A State Party may decide to apply this Convention to
its warships or other ships described in paragraph 2, in
which case it shall notify the Secretary-General thereof
specifying the terms and conditions of such application.

4 With respect to ships owned by a State Party and used
for commercial purposes, each State shall be subject to suit
in the jurisdictions set forth in Article 9 and shall waive all
defences based on its status as a sovereign State.

Article 5

Incidents involving two or more ships

When an incident involving two or more ships occurs
and pollution damage results therefrom, the shipowners of
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all the ships concerned, unless exonerated under Article 3,
shall be jointly and severally liable for all such damage
which is not reasonably separable.

Article 6

Limitation of liability

Nothing in this Convention shall affect the right of the
shipowner and the person or persons providing insurance
or other financial security to limit liability under any
applicable national or international regime, such as the
Convention on Limitation of Liability for Maritime
Claims, 1976, as amended.

Article 7

Compulsory insurance or financial security

1 The registered owner of a ship having a gross tonnage
greater than 1000 registered in a State Party shall be
required to maintain insurance or other financial security,
such as the guarantee of a bank or similar financial
institution, to cover the liability of the registered owner for
pollution damage in an amount equal to the limits of
liability under the applicable national or international
limitation regime, but in all cases, not exceeding an
amount calculated in accordance with the Convention on
Limitation of Liability for Maritime Claims, 1976, as
amended.

2 A certificate attesting that insurance or other financial
security is in force in accordance with the provisions of
this Convention shall be issued to each ship after the
appropriate authority of a State Party has determined that
the requirements of paragraph 1 have been complied with.
With respect to a ship registered in a State Party such
certificate shall be issued or certified by the appropriate
authority of the State of the ship’s registry; with respect to
a ship not registered in a State Party it may be issued or
certified by the appropriate authority of any State Party.
This certificate shall be in the form of the model set out in
the annex to this Convention and shall contain the
following particulars:

(a) name of ship, distinctive number or letters and port
of registry;

(b) name and principal place of business of the
registered owner;

(c) IMO ship identification number;
(d) type and duration of security;
(e) name and principal place of business of insurer or

other person giving security and, where appropriate, place
of business where the insurance or security is established;

(f) period of validity of the certificate which shall not be
longer than the period of validity of the insurance or other
security.

3 (a) A State Party may authorize either an institution or
an organization recognized by it to issue the certificate
referred to in paragraph 2. Such institution or organization
shall inform that State of the issue of each certificate. In all
cases, the State Party shall fully guarantee the
completeness and accuracy of the certificate so issued and
shall undertake to ensure the necessary arrangements to
satisfy this obligation.

(b) A State Party shall notify the Secretary-General of :
(i) the specific responsibilities and conditions of the

authority delegated to an institution or organization
recognised by it;

(ii) the withdrawal of such authority; and
(iii) the date from which such authority or withdrawal of

such authority takes effect.
An authority delegated shall not take effect prior to

three months from the date on which notification to that
effect was given to the Secretary-General.

(c) The institution or organization authorized to issue
certificates in accordance with this paragraph shall, as a
minimum, be authorized to withdraw these certificates if
the conditions under which they have been issued are not
maintained. In all cases the institution or organization shall
report such withdrawal to the State on whose behalf the
certificate was issued.

4 The certificate shall be in the official language or
languages of the issuing State. If the language used is not
English, French or Spanish, the text shall include a
translation into one of these languages and, where the State
so decides, the official language of the State may be
omitted.

5 The certificate shall be carried on board the ship and a
copy shall be deposited with the authorities who keep the
record of the ship’s registry or, if the ship is not registered
in a State Party, with the authorities issuing or certifying
the certificate.

6 An insurance or other financial security shall not
satisfy the requirements of this Article if it can cease, for
reasons other than the expiry of the period of validity of the
insurance or security specified in the certificate under
paragraph 2 of this Article, before three months have
elapsed from the date on which notice of its termination is
given to the authorities referred to in paragraph 5 of this
Article, unless the certificate has been surrendered to these
authorities or a new certificate has been issued within the
said period. The foregoing provisions shall similarly apply
to any modification which results in the insurance or
security no longer satisfying the requirements of this
Article.
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7 The State of the ship’s registry shall, subject to the
provisions of this Article, determine the conditions of
issue and validity of the certificate.

8 Nothing in this Convention shall be construed as
preventing a State Party from relying on information
obtained from other States or the Organization or other
international organisations relating to the financial
standing of providers of insurance or financial security for
the purposes of this Convention. In such cases, the State
Party relying on such information is not relieved of its
responsibility as a State issuing the certificate required by
paragraph 2.

9 Certificates issued or certified under the authority of a
State Party shall be accepted by other States Parties for the
purposes of this Convention and shall be regarded by other
States Parties as having the same force as certificates
issued or certified by them even if issued or certified in
respect of a ship not registered in a State Party. A State
Party may at any time request consultation with the issuing
or certifying State should it believe that the insurer or
guarantor named in the insurance certificate is not
financially capable of meeting the obligations imposed by
this Convention.

10 Any claim for compensation for pollution damage
may be brought directly against the insurer or other person
providing financial security for the registered owner’s
liability for pollution damage. In such a case the defendant
may invoke the defences (other than bankruptcy or
winding up of the shipowner) which the shipowner would
have been entitled to invoke, including limitation pursuant
to Article 6. Furthermore, even if the shipowner is not
entitled to limitation of liability according to Article 6, the
defendant may limit liability to an amount equal to the
amount of the insurance or other financial security
required to be maintained in accordance with paragraph 1.
Moreover, the defendant may invoke the defence that the
pollution damage resulted from the wilful misconduct of
the shipowner, but the defendant shall not invoke any other
defence which the defendant might have been entitled to
invoke in proceedings brought by the shipowner against
the defendant. The defendant shall in any event have the
right to require the shipowner to be joined in the
proceedings.

11 A State Party shall not permit a ship under its flag to
which this Article applies to operate at any time, unless a
certificate has been issued under paragraphs 2 or 14.

12 Subject to the provisions of this Article, each State
Party shall ensure, under its national law, that insurance or
other security, to the extent specified in paragraph 1, is in
force in respect of any ship having a gross tonnage greater
than 1000, wherever registered, entering or leaving a port

in its territory, or arriving at or leaving an offshore facility
in its territorial sea.

13 Notwithstanding the provisions of paragraph 5, a
State Party may notify the Secretary-General that, for the
purposes of paragraph 12, ships are not required to carry
on board or to produce the certificate required by
paragraph 2, when entering or leaving ports or arriving at
or leaving from offshore facilities in its territory, provided
that the State Party which issues the certificate required by
paragraph 2 has notified the Secretary-General that it
maintains records in an electronic format, accessible to all
States Parties, attesting the existence of the certificate and
enabling States Parties to discharge their obligations under
paragraph 12.

14 If insurance or other financial security is not
maintained in respect of a ship owned by a State Party, the
provisions of this Article relating thereto shall not be
applicable to such ship, but the ship shall carry a certificate
issued by the appropriate authority of the State of the
ship’s registry stating that the ship is owned by that State
and that the ship’s liability is covered within the limit
prescribed in accordance with paragraph 1. Such a
certificate shall follow as closely as possible the model
prescribed by paragraph 2.

15 A State may, at the time of ratification, acceptance,
approval of, or accession to this Convention, or at any time
thereafter, declare that this Article does not apply to ships
operating exclusively within the area of that State referred
to in Article 2(a)(i).

Article 8

Time limits

Rights to compensation under this Convention shall be
extinguished unless an action is brought thereunder within
three years from the date when the damage occurred.
However, in no case shall an action be brought more than
six years from the date of the incident which caused the
damage. Where the incident consists of a series of
occurrences, the six-years’ period shall run from the date
of the first such occurrence.

Article 9

Jurisdiction

1 Where an incident has caused pollution damage in the
territory, including the territorial sea, or in an area referred
to in Article 2(a)(ii) of one or more States Parties, or
preventive measures have been taken to prevent or
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minimise pollution damage in such territory, including the
territorial sea, or in such area, actions for compensation
against the shipowner, insurer or other person providing
security for the shipowner’s liability may be brought only
in the courts of any such States Parties.

2 Reasonable notice of any action taken under
paragraph 1 shall be given to each defendant.

3 Each State Party shall ensure that its courts have
jurisdiction to entertain actions for compensation under
this Convention.

Article 10

Recognition and enforcement

1 Any judgement given by a Court with jurisdiction in
accordance with Article 9 which is enforceable in the State
of origin where it is no longer subject to ordinary forms of
review, shall be recognised in any State Party, except:

(a) where the judgement was obtained by fraud; or
(b) where the defendant was not given reasonable notice

and a fair opportunity to present his or her case.

2 A judgement recognised under paragraph 1 shall be
enforceable in each State Party as soon as the formalities
required in that State have been complied with. The
formalities shall not permit the merits of the case to be
re-opened.

Article 11

Supersession clause

This Convention shall supersede any Convention in
force or open for signature, ratification or accession at the
date on which this Convention is opened for signature, but
only to the extent that such Convention would be in
conflict with it; however, nothing in this Article shall
affect the obligations of States Parties to States not party to
this Convention arising under such Convention.

Article 12

Signature, ratification, acceptance, approval
and accession

1 This Convention shall be open for signature at the
Headquarters of the Organization from 1 October 2001
until 30 September 2002 and shall thereafter remain open
for accession.

2 States may express their consent to be bound by this
Convention by:

(a) signature without reservation as to ratification,
acceptance or approval;

(b) signature subject to ratification, acceptance or
approval followed by ratification, acceptance or approval;
or

(c) accession.

3 Ratification, acceptance, approval or accession shall
be effected by the deposit of an instrument to that effect
with the Secretary-General.

4 Any instrument of ratification, acceptance, approval
or accession deposited after the entry into force of an
amendment to this Convention with respect to all existing
State Parties, or after the completion of all measures
required for the entry into force of the amendment with
respect to those State Parties shall be deemed to apply to
this Convention as modified by the amendment.

Article 13

States with more than one system of law

1 If a State has two or more territorial units in which
different systems of law are applicable in relation to
matters dealt with in this Convention, it may at the time of
signature, ratification, acceptance, approval or accession
declare that this Convention shall extend to all its
territorial units or only to one or more of them and may
modify this declaration by submitting another declaration
at any time.

2 Any such declaration shall be notified to the
Secretary-General and shall state expressly the territorial
units to which this Convention applies.

3 In relation to a State Party which has made such a
declaration:

(a) in the definition of „registered owner” in Article
1(4), references to a State shall be construed as references
to such a territorial unit;

(b) references to the State of a ship’s registry and, in
relation to a compulsory insurance certificate, to the
issuing or certifying State, shall be construed as referring
to the territorial unit respectively in which the ship is
registered and which issues or certifies the certificate;

(c) references in this Convention to the requirements of
national law shall be construed as references to the
requirements of the law of the relevant territorial unit; and

(d) references in Articles 9 and 10 to courts, and to
judgements which must be recognized in States Parties,
shall be construed as references respectively to courts of,
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and to judgements which must be recognized in, the
relevant territorial unit.

Article 14

Entry into force

1. This Convention shall enter into force one year
following the date on which eighteen States, including five
States each with ships whose combined gross tonnage is
not less than 1 million, have either signed it without
reservation as to ratification, acceptance or approval or
have deposited instruments of ratification, acceptance,
approval or accession with the Secretary-General.

2 For any State which ratifies, accepts, approves or
accedes to it after the conditions in paragraph 1 for entry
into force have been met, this Convention shall enter into
force three months after the date of deposit by such State of
the appropriate instrument.

Article 15

Denunciation

1 This Convention may be denounced by any State
Party at any time after the date on which this Convention
comes into force for that State.

2 Denunciation shall be effected by the deposit of an
instrument with the Secretary-General.

3 A denunciation shall take effect one year, or such
longer period as may be specified in the instrument of
denunciation, after its deposit with the Secretary-General.

Article 16

Revision or amendment

1 A conference for the purpose of revising or amending
this Convention may be convened by the Organization.

2 The Organization shall convene a conference of the
States Parties for revising or amending this Convention at
the request of not less than one-third of the States Parties.

Article 17

Depositary

1 This Convention shall be deposited with the
Secretary-General.

2 The Secretary-General shall:
(a) inform all States which have signed or acceded to

this Convention of:
(i) each new signature or deposit of instrument together

with the date thereof;
(ii) the date of entry into force of this Convention;
(iii) the deposit of any instrument of denunciation of this

Convention together with the date of the deposit and the
date on which the denunciation takes effect; and

(iv) other declarations and notifications made under this
Convention;

(b) transmit certified true copies of this Convention to
all Signatory States and to all States which accede to this
Convention.

Article 18

Transmission to United Nations

As soon as this Convention comes into force, the text
shall be transmitted by the Secretary-General to the
Secretariat of the United Nations for registration and
publication in accordance with Article 102 of the Charter
of the United Nations.

Article 19

Languages

This Convention is established in a single original in the
Arabic, Chinese, English, French, Russian and Spanish
languages, each text being equally authentic.

Done at London this twenty-third day of March, two
thousand and one.

In witness whereof the undersigned being duly
authorised by their respective Governments for that
purpose have signed this Convention.

ANNEX

Certificate of insurance or other financial security
in respect of Civil Liability for Bunker Oil Pollution

Damage

Issued in accordance with the provisions
of Article 7 of the International Convention

on Civil Liability for Bunker Oil Pollution Damage,
2001

Name of Ship
Distinctive

Number
or letters

IMO Ship
Identification

Number

Port
of Registry

Name and full
address of the

principal place
of business of the
registered owner
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This is to certify that there is in force in respect of the
above-named ship a policy of insurance or other financial
security satisfying the requirements of Article 7 of the
International Convention on Civil Liability for Bunker Oil
Pollution Damage, 2001.

Type of Security:
Duration of Security:
Name and address of the insurer(s) and/or guarantor(s):
Name:
Address:
This certificate is valid until:

Issued or certified by the Government of ......................
(Full designation of the State)

OR

The following text should be used when a State Party
avails itself of Article 7(3):

The present certificate is issued under the authority of
the Government of ..... (full designation of the State)
by...... (name of institution or organization)

At/On ............................................................................
(Place) (Date)

(Signature and Title of issuing or certifying official)

Explanatory Notes:
1 If desired, the designation of the State may include a

reference to the competent public authority of the country
where the Certificate is issued.

2 If the total amount of security has been furnished by
more than one source, the amount of each of them should
be indicated.

3 If security is furnished in several forms, these should
be enumerated.

4 The entry „Duration of Security” must stipulate the
date on which such security takes effect.

5 The entry „Address” of the insurer(s) and/or
guarantor(s) must indicate the principal place of business
of the insurer(s) and/or guarantor(s). If appropriate, the
place of business where the insurance or other security is
established shall be indicated.

Nemzetközi Egyezmény a bunkerolaj-szennyezéssel
okozott károkkal kapcsolatos polgári jogi

felelõsségrõl, 2001

A jelen egyezményben részes Államok

emlékeztetve az Egyesült Nemzetek 1982. évi Tenger-
jogi Egyezményének 194. cikkére, amely elõírja, hogy az
államoknak minden szükséges intézkedést meg kell ten-
niük a tengeri környezet szennyezésének megelõzése,
csökkentése és ellenõrzése érdekében,

emlékeztetve továbbá az említett Egyezmény 235. cik-
kére, amely – a tengeri környezet szennyezésébõl fakadó
károk azonnali és megfelelõ mértékû megtérítése érdeké-
ben – elõírja, hogy az államoknak együtt kell mûködniük a
nemzetközi jog vonatkozó szabályainak továbbfejleszté-
sében,

tudomásul véve az olajszennyezéssel okozott károkkal
kapcsolatos polgári jogi felelõsségrõl szóló 1992. évi nem-
zetközi egyezmény, valamint az olajszennyezéssel okozott
károk megtérítésére létesítendõ nemzetközi alap létreho-
zásáról szóló, 1992. évi nemzetközi egyezmény sikerét az
olaj ömlesztett hajórakományként való tengeri szállítása
során bekövetkezõ szivárgása vagy kiömlése általi
szennyezés miatt kárt szenvedett személyek részére nyúj-
tandó kártérítés biztosításában,

tudomásul véve továbbá a veszélyes és káros anyagok
tengeri szállításával kapcsolatos felelõsségrõl és kártérí-
tésrõl szóló, 1996. évi nemzetközi egyezmény elfogadását
a veszélyes és káros anyagok tengeri szállításával kapcso-
latos esemény okozta kár esetén nyújtandó megfelelõ,
azonnali és hatékony kártérítés érdekében,

felismerve a felelõsség mértékének megfelelõ korláto-
zásához kapcsolódó objektív felelõsség meghatározásá-
nak fontosságát az olajszennyezés valamennyi formája
esetén,

figyelembe véve, hogy kiegészítõ intézkedések szüksé-
gesek a megfelelõ, azonnali és hatékony kártérítés kifize-
tésének biztosításához a hajókból elszivárgó vagy kiömlõ
bunkerolaj-szennyezés okozta kár esetén,

azt kívánva, hogy egységes nemzetközi szabályokat és
eljárásokat fogadjanak el a felelõsség kérdésének és az
ilyen esetben nyújtandó megfelelõ kártérítés meghatározá-
sának céljából,

a következõkben állapodtak meg:

1. cikk

Fogalommeghatározások

Ezen Egyezmény alkalmazásában:
1. ,,Hajó”: bármilyen típusú tengeri hajó, illetve tengeri

úszólétesítmény.
2. ,,Személy”: bármely természetes személy vagy tár-

sulás, közjogi vagy magánjogi szerv, az államot vagy an-
nak alkotó intézményeit is beleértve.

3. ,,Hajótulajdonos”: a hajó tulajdonosa, beleértve a
hajó hajólajstrom szerinti tulajdonosát, a hajót személyzet
nélkül bérlõt, valamint a hajó menedzserét és üzemeltetõ-
jét.

4. ,,Hajólajstrom szerinti tulajdonos”: a hajólajstromba
tulajdonosként bejegyzett személy vagy személyek, illetve
ilyen bejegyzés hiányában a hajót egyébként birtokló sze-
mély vagy személyek. Állami tulajdonban álló és az illetõ
államban hajóüzemeltetõként lajstromozott társaság által
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üzemeltetett hajó esetén azonban a „hajólajstrom szerinti
tulajdonos” a hajóüzemeltetõ társaság.

5. ,,Bunkerolaj”: a hajó üzemeltetésére, illetve meghaj-
tására használt vagy szánt, szénhidrogén eredetû ásvány-
olaj, a kenõolajat is beleértve, valamint az ilyen olaj mara-
dékai.

6. ,,Polgári jogi felelõsségrõl szóló egyezmény”: az
olajszennyezéssel okozott károkkal kapcsolatos polgári
jogi felelõsségrõl szóló, 1992. évi – módosított – nemzet-
közi egyezmény.

7. ,,Megelõzõ intézkedések”: valamely esemény bekö-
vetkezte után a szennyezés okozta kár megelõzése vagy
minimálisra csökkentése érdekében bármely személy által
hozott, indokolt intézkedések.

8. ,,Esemény”: bármely olyan történés vagy azonos for-
rásból eredõ történések sorozata, amely szennyezés okozta
kárt idéz elõ vagy ilyen jellegû károkozás komoly és azon-
nali veszélyével fenyeget.

9. ,,Szennyezés okozta kár”:
a) a bunkerolaj szivárgása vagy kiömlése általi

szennyezés következtében a hajón kívül okozott veszteség
vagy kár, bárhol is történjen a szivárgás vagy kiömlés, az-
zal a feltétellel, hogy a környezet károsításáért fizetendõ
kártérítés – a károsítás következtében elmaradt nyereség
kivételével – a ténylegesen végrehajtott vagy végrehajtan-
dó indokolt helyreállítási intézkedések költségeire korlá-
tozódik; valamint

b) a megelõzõ intézkedések költségei és a megelõzõ in-
tézkedések okozta további veszteség vagy kár.

10. ,,Hajólajstrom szerinti állam”: lajstromozott hajó
esetében az az állam, amelyben a hajólajstromot vezetik,
lajstromozatlan hajó esetében pedig az az állam, amelynek
lobogóját a hajó viselni jogosult.

11. ,,Bruttó ûrtartalom”: a hajók köbözésére vonatko-
zó, az 1969. évi nemzetközi egyezmény 1. mellékletében
foglalt köbözési szabályoknak megfelelõen bruttó regisz-
tertonnában kifejezett ûrtartalom.

12. ,,Szervezet”: a Nemzetközi Tengerészeti Szervezet.
13. ,,Fõtitkár”: a Szervezet fõtitkára.

2. cikk

Alkalmazási kör

Ezt az Egyezményt kizárólag a következõkre szabad al-
kalmazni:

a) szennyezés okozta kár:
(i) az Egyezmény részes államának felségterületén, a

parti tengert is beleértve, és
(ii) az Egyezmény részes államának a nemzetközi jog

szerint kialakított kizárólagos gazdasági övezetében vagy
– amennyiben az Egyezmény részes állama nem alakított
ki ilyen övezetet – az adott állam parti tengerén túl húzódó
és azzal szomszédos olyan térségben, amelyet az illetõ ál-
lam határoz meg a nemzetközi jognak megfelelõen, és
amely legfeljebb 200 tengeri mérföldre terjedhet azoktól

az alapvonalaktól, amelyektõl a parti tengerének szélessé-
gét mérik;

b) az ilyen jellegû kár megelõzése vagy minimálisra
csökkentése érdekében bárhol hozott megelõzõ intézke-
dések.

3. cikk

A hajótulajdonos felelõssége

1. A 3. és a 4. bekezdésben elõírtak kivételével, ese-
mény bekövetkezésekor a hajótulajdonost terheli a felelõs-
ség a fedélzeten található, illetve a hajóból származó bun-
kerolaj általi szennyezés okozta kárért azzal a feltétellel,
hogy – amennyiben az esemény azonos forrásból eredõ
történések sorozatából áll – azt terheli a felelõsség, aki az
elsõ ilyen jellegû történés bekövetkezésének idõpontjában
a hajó tulajdonosa.

2. Amennyiben az 1. bekezdésnek megfelelõen egynél
több személyt terhel felelõsség, akkor a felelõsségük egye-
temleges.

3. A hajótulajdonost nem terheli felelõsség a szennye-
zés okozta kárért, ha bizonyítani tudja, hogy:

a) a kár háborús cselekménybõl, ellenséges cselek-
ménybõl, polgárháborúból, felkelésbõl, illetve rendkívüli,
elkerülhetetlen és kivédhetetlen természeti jelenségbõl
ered; vagy

b) a kárt teljes egészében harmadik személy károkozás
szándékával elkövetett cselekménye vagy mulasztása
okozta; vagy

c) a kárt teljes egészében a jelzõfények vagy más navi-
gációs segédeszközök fenntartásáért felelõs kormány vagy
egyéb hatóság e feladatának gyakorlása során elkövetett
gondatlansága vagy jogellenes cselekedete okozta.

4. Amennyiben a hajótulajdonos bizonyítja, hogy a
szennyezés okozta kár részben vagy egészben a károsult
személy károkozás szándékával elkövetett cselekményé-
bõl vagy mulasztásából, vagy az illetõ személy gondatlan-
ságából ered, a hajótulajdonos részben vagy egészben
mentesülhet az ilyen személlyel szembeni felelõsség alól.

5. Szennyezés okozta kár esetén csak ezen Egyezmény
alapján követelhetõ kártérítés a hajótulajdonossal szem-
ben.

6. Ezen Egyezmény nem érinti a hajótulajdonos ezen
Egyezménytõl független visszkereseti jogát.

4. cikk

Kizárások

1. Ez az Egyezmény nem alkalmazandó a polgári jogi
felelõsségrõl szóló egyezményben meghatározottak sze-
rinti szennyezés okozta kárra, tekintet nélkül arra, hogy ez
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utóbbi egyezmény alapján fizetendõ-e kártérítés vagy
nem.

2. A 3. bekezdésben elõírtak kivételével, ezen Egyez-
mény rendelkezései nem alkalmazandók hadihajókra, ha-
ditengerészeti segédhajókra, illetve állami tulajdonban
lévõ vagy államilag üzemeltetett olyan hajókra, amelyek
jelenleg kizárólag nem kereskedelmi célú, kormányzati
szolgálatban állnak.

3. Bármely részes állam dönthet úgy, hogy hadihajóira
vagy a 2. bekezdésben leírt egyéb hajóira is alkalmazza ezt
az Egyezményt. Ebben az esetben döntésérõl értesíti a fõ-
titkárt, részletesen meghatározva az ilyen alkalmazás fel-
tételeit és kikötéseit.

4. Az Egyezmény részes állama tulajdonában álló, ke-
reskedelmi célú hajók tekintetében az érintett állam a
9. cikkben meghatározott bíróságok elõtt perelhetõ, és
nem élhet a szuverén állam jogállásán alapuló védekezés
jogával.

5. cikk

Két vagy több hajót érintõ események

Két vagy több hajót érintõ olyan esemény bekövetkezé-
sekor, amelybõl szennyezés okozta kár származik, vala-
mennyi érintett hajó tulajdonosa – hacsak a 3. cikk alapján
nem mentesül felelõssége alól – egyetemlegesen felelõs
valamennyi olyan kárért, amelyek kellõképpen nem külö-
níthetõk el egymástól.

6. cikk

A felelõsség korlátozása

Az ebben az Egyezményben foglalt rendelkezések sem-
milyen tekintetben sem érintik a hajótulajdonos és a bizto-
sítást vagy egyéb pénzügyi biztosítékot nyújtó személy, il-
letve személyek azon jogát, hogy korlátozzák felelõsségü-
ket az alkalmazandó nemzeti vagy nemzetközi jogrend-
szer alapján, mint például a tengeri biztosítási kárigény te-
kintetében fennálló felelõsség korlátozásáról szóló, 1976.
évi – módosított – egyezmény.

7. cikk

Kötelezõ biztosítás vagy pénzügyi biztosíték

1. Az Egyezmény részes államában lajstromozott,
1000 bruttó regisztertonnánál nagyobb ûrtartalmú hajó
lajstromba bejegyzett tulajdonosa köteles biztosítást vagy
egyéb olyan pénzügyi biztosítékot – például bank vagy ha-
sonló pénzintézet által kibocsátott garanciát – fenntartani,

amely fedezi a hajólajstromba bejegyzett tulajdonos
szennyezés okozta kár tekintetében fennálló felelõsségét
az alkalmazandó nemzeti vagy nemzetközi felelõsségkor-
látozási rendszernek megfelelõ felelõsségi korlátozással
egyenlõ összegben, amely semmiképpen sem haladhatja
meg a tengeri biztosítási kárigény tekintetében fennálló fe-
lelõsség korlátozásáról szóló, 1976. évi – módosított –
egyezménnyel összhangban kiszámított összeget.

2. Az egyes hajók számára a biztosítás vagy egyéb
pénzügyi biztosíték ezen Egyezmény rendelkezéseivel
összhangban való érvényességét tanúsító igazolást azt
követõen adják ki, hogy az érintett részes állam megfelelõ
hatósága megállapította, hogy az 1. bekezdésben foglalt
követelmények teljesülnek. Az igazolást részes államban
lajstromozott hajó esetében a hajólajstrom szerinti állam
megfelelõ hatósága adja ki, illetve hitelesíti; részes állam-
ban nem lajstromozott hajó esetében az igazolás kiadását,
illetve hitelesítését bármely részes állam megfelelõ hatósá-
ga elvégezheti. Az igazolás formájának meg kell felelnie
az ezen Egyezményhez csatolt mellékletben foglalt mintá-
nak és a következõ adatokat kell tartalmaznia:

a) a hajó neve, megkülönböztetõ száma vagy betûjele
és lajstromozási kikötõje;

b) a hajólajstromba bejegyzett tulajdonos neve és szék-
helye;

c) az IMO által kiadott hajóazonosító szám;
d) a biztosíték típusa és idõtartama;
e) a biztosító vagy a biztosítékot adó egyéb személy

neve és székhelye, valamint adott esetben a biztosítás vagy
a biztosíték létesítésének helye;

f) az igazolás érvényességi ideje, amely nem haladhatja
meg a biztosítás vagy egyéb biztosíték érvényességi idejét.

3. a) Bármely részes állam felhatalmazhat egy általa el-
ismert intézményt vagy egyéb szervezetet a 2. bekezdés-
ben említett igazolás kiadására. A felhatalmazott intéz-
mény vagy szervezet tájékoztatja az illetõ államot az egyes
igazolások kiadásáról. A részes állam mindenkor teljes
mértékben szavatolja az így kiállított igazolás teljességét
és pontosságát, valamint vállalja, hogy megteszi az e köte-
lezettség teljesítéséhez szükséges intézkedéseket.

b) A részes állam értesíti a fõtitkárt a következõkrõl:
(i) az általa elismert intézményre vagy szervezetre ru-

házott hatáskörrel járó különleges feladatok és feltételek;
(ii) az ilyen felhatalmazás visszavonása; és
(iii) az idõpont, amelytõl az ilyen felhatalmazás, illetve

annak visszavonása hatályba lép.
A hatáskör átruházása legkorábban a fõtitkár értesítésé-

tõl számított három hónap elteltével lép hatályba.
c) A jelen bekezdésnek megfelelõ igazolás kiadására

felhatalmazott intézmény vagy szervezet felhatalmazást
kap legalább arra, hogy visszavonja az igazolásokat,
amennyiben már nem állnak fenn a kiadásuk alapjául szol-
gáló feltételek. Az intézmény vagy szervezet minden eset-
ben jelenti az ilyen visszavonást annak az államnak,
amelynek nevében az igazolást kiadta.
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4. Az igazolást a kiadó állam hivatalos nyelvén, illetve
nyelvein állítják ki. Amennyiben ezen nyelvek között nem
szerepel az angol, a francia vagy a spanyol, a dokumen-
tumnak tartalmaznia kell az e nyelvek egyikén készült for-
dítást, és – amennyiben az érintett állam úgy határoz – az
állam hivatalos nyelve el is hagyható.

5. Az igazolást a hajó fedélzetén kell tartani, és egy má-
solatát el kell helyezni a hajólajstromot vezetõ hatóságnál,
vagy – ha a hajó nem lajstromozott az Egyezmény részes
államában – az igazolást kiadó, illetve hitelesítõ ható-
ságnál.

6. A biztosítás vagy egyéb pénzügyi biztosíték nem fe-
lel meg e cikk követelményeinek, ha – a biztosításnak
vagy a biztosítéknak az e cikk 2. bekezdése alapján az iga-
zolásban meghatározott érvényességi idõtartama lejártán
kívüli okból – megszûnhet attól az idõponttól számított há-
rom hónapon belül, amikor az e cikk 5. bekezdésében em-
lített hatóságot értesítik megszûnésérõl, hacsak az igazo-
lást be nem szolgáltatták az említett hatóságnak, vagy új
igazolást nem bocsátottak ki az említett idõtartamon belül.
Az elõzõ rendelkezéseket kell alkalmazni bármely olyan
módosításra is, amelynek eredményeként a biztosítás vagy
biztosíték a továbbiakban már nem felel meg e cikk köve-
telményeinek.

7. A hajólajstrom szerinti állam e cikk rendelkezései
alapján határozza meg az igazolás kiadásának feltételeit és
az igazolás érvényességét.

8. Az ezen Egyezményben foglalt rendelkezések sem-
milyen tekintetben sem gátolják a részes államokat abban,
hogy ezen Egyezmény alkalmazásában a biztosítás, illetve
a pénzügyi biztosíték nyújtójának pénzügyi helyzetével
kapcsolatosan a többi államtól, a Szervezettõl vagy más
nemzetközi szervezetektõl szerzett információkra hagyat-
kozzanak. Ebben az esetben az ilyen információkra ha-
gyatkozó részes állam nem mentesül a 2. bekezdés alapján
elõírt, igazolást kiadó állam minõségében fennálló felelõs-
sége alól.

9. Ezen Egyezmény alkalmazásában a részes állam ha-
táskörében kiadott, illetve hitelesített igazolásokat a többi
részes állam elfogadja, és az általa kiadott, illetve hitelesí-
tett igazolásokkal azonos érvényûnek ismeri el akkor is, ha
az adott részes államban nem lajstromozott hajó tekinteté-
ben kiadott, illetve hitelesített igazolásról van szó. A ré-
szes állam bármikor konzultációt kérhet a kiadó, illetve hi-
telesítõ államtól, amennyiben úgy véli, hogy a biztosítási
igazolásban megnevezett biztosító vagy kezes pénzügyi
szempontból nem tud eleget tenni az ezen Egyezményben
elõírt kötelezettségeknek.

10. A szennyezés okozta kárból eredõ kártérítési igény
benyújtható közvetlenül a biztosító vagy a hajólajstrom
szerinti tulajdonos szennyezés okozta kárból eredõ fele-
lõssége esetére biztosítékot nyújtó egyéb személy ellen is.
Ebben az esetben az alperes védekezésül mindazokkal az

eszközökkel élhet (a hajótulajdonossal szemben indított
csõd- vagy felszámolási eljáráson kívül), amelyekhez a ha-
jótulajdonos folyamodhatna, beleértve a 6. cikk alapján
való korlátozást is. Ezen túlmenõen – még ha a hajótulaj-
donos nem is jogosult a felelõsség 6. cikknek megfelelõ
korlátozására – az alperesnek jogában áll az 1. bekezdés-
nek megfelelõen szükséges biztosítás vagy egyéb pénz-
ügyi biztosíték összegének megfelelõ összegre korlátozni
a felelõsséget. Emellett az alperes azzal is védekezhet,
hogy a szennyezés okozta kár a hajótulajdonos szándékos
kötelességmulasztásából eredt, de védekezésül nem élhet
egyéb olyan eszközzel, amelyhez a hajótulajdonos által az
ellene indított eljárás során lenne jogosult folyamodni. Az
alperest minden esetben megilleti az a jog, hogy kérje a ha-
jótulajdonos bevonását az eljárásba.

11. Egyik részes állam sem engedélyezi az e cikk hatá-
lya alá tartozó és az õ lobogója alatt közlekedõ hajó mûkö-
dését a 2. vagy a 14. bekezdés alapján kiadott igazolás hiá-
nyában.

12. E cikk rendelkezéseire is figyelemmel minden ré-
szes állam a nemzeti jogrendszere alapján gondoskodik ar-
ról, hogy az 1. bekezdésben meghatározott terjedelmû biz-
tosítás vagy egyéb pénzügyi biztosíték legyen hatályban
valamennyi, 1000 bruttó regisztertonnát meghaladó ûrtar-
talmú olyan hajó tekintetében – függetlenül azok lajstro-
mozási helyétõl –, amely a területén lévõ kikötõbe belép
vagy azt elhagyja, illetve a parti tengerének nyílt tengeri
létesítményénél kiköt vagy azt elhagyja.

13. Az 5. bekezdés rendelkezéseitõl eltérõen a részes
állam értesítheti a fõtitkárt arról, hogy a 12. bekezdés al-
kalmazásában nem követeli meg a 2. bekezdésben elõírt
igazolás fedélzeten tartását, illetve bemutatását, amikor a
hajó a kikötõjébe érkezik, vagy azt elhagyja, vagy parti
tengerén található nyílt tengeri létesítményénél kiköt,
vagy azt elhagyja, feltéve, hogy a 2. bekezdésben elõírt
igazolást kiadó részes állam értesítette a fõtitkárt arról,
hogy valamennyi részes állam számára hozzáférhetõ,
elektronikus formában vezeti nyilvántartását, amely tanú-
sítja az igazolás meglétét, és lehetõvé teszi a részes álla-
mok számára, hogy a 12. bekezdés szerinti kötelezettsé-
geiket teljesítsék.

14. Amennyiben a részes állam tulajdonában álló hajó
tekintetében nincs biztosítás vagy egyéb pénzügyi biztosí-
ték, e cikk vonatkozó rendelkezései nem alkalmazhatók az
ilyen hajóra, de a hajónak rendelkeznie kell a hajólajstrom
szerinti állam megfelelõ hatósága által kiadott igazolással,
amely megállapítja, hogy a hajó az illetõ állam tulajdoná-
ban van, és rendelkezik az 1. bekezdés szerinti korlátozott
mértékû felelõsségbiztosítással. Ez az igazolás a lehetõ
legnagyobb mértékben meg kell, hogy feleljen a 2. bekez-
désben elõírt mintának.

15. Az állam – ezen Egyezmény megerõsítése, elfoga-
dása, jóváhagyása, illetve az ahhoz való csatlakozás idõ-
pontjában vagy azt követõen bármikor – úgy nyilatkozhat,
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hogy ez a cikk nem alkalmazandó a kizárólag a 2. cikk
a) pontjának (i) alpontjában említett területen belül üze-
melõ hajókra.

8. cikk

Határidõk

Az ezen az Egyezményen alapuló kártérítési igény el-
évül, hacsak a kár bekövetkezésének idõpontjától számí-
tott három éven belül keresetet nem nyújtanak be annak ér-
vényesítésére. A káresemény idõpontjától számított hat
éven túl azonban semmilyen esetben sem nyújtható be ke-
reset. Amennyiben az esemény történések sorozatából áll,
a hatéves idõtartam az elsõ történés idõpontjától kezdõdik.

9. cikk

Joghatóság

1. Amennyiben egy esemény szennyezés okozta kárt
eredményez egy vagy több részes állam területén – a parti
tengert is beleértve –, illetve a 2. cikk a) pontjának (ii) al-
pontjában említett térségében, vagy a szennyezés okozta
kár megelõzése vagy minimálisra csökkentése érdekében
megelõzõ intézkedésre került sor a részes államok fent em-
lített területén – a parti tengert is beleértve –, illetve térsé-
gében, akkor a hajótulajdonossal, a biztosítóval vagy a ha-
jótulajdonos felelõssége esetére biztosítékot nyújtó más
személlyel szemben keresetet csak az érintett részes állam,
illetve államok valamelyikének bíróságához lehet benyúj-
tani.

2. Az egyes alperesek megfelelõ értesítést kapnak az
1. bekezdés alapján benyújtott keresetrõl.

3. A részes államok biztosítják bíróságaik joghatóságát
a jelen Egyezményen alapuló kártérítési perek lefolytatá-
sában.

10. cikk

Elismerés és végrehajtás

1. Valamennyi részes állam elismeri a 9. cikknek meg-
felelõ joghatósággal rendelkezõ bíróság által hozott ítéle-
tet, amely az ítélethozatal helye szerinti államban végre-
hajtható, és amely ellen rendes jogorvoslati lehetõség már
nem áll fenn, kivéve:

a) ha az ítélet csaláson alapul; vagy
b) ha az alperest nem értesítették megfelelõen, és nem

biztosítottak számára tisztességes lehetõséget védekezése
elõterjesztésére.

2. Az 1. bekezdés alapján elismert ítélet az érintett ál-
lamban elõírt alaki követelmények teljesülését követõen
válik végrehajthatóvá az egyes államokban. Az alaki kö-
vetelmények nem tehetik lehetõvé az ügy érdemi újratár-
gyalását.

11. cikk

Elsõbbségi záradék

Ez az Egyezmény elsõbbséget élvez az aláírásra bocsá-
tásakor hatályos – vagy aláírásra, megerõsítésre, illetve
csatlakozásra nyitva álló – valamennyi egyezménnyel
szemben, de csak annyiban, amennyiben az adott egyez-
mény ütközik ezzel az Egyezménnyel; azonban az e cikk-
ben foglalt rendelkezések semmilyen tekintetben sem érin-
tik a részes államoknak az Egyezményen kívüli államok-
kal szemben az említett egyéb egyezmények alapján fenn-
álló kötelezettségeit.

12. cikk

Aláírás, megerõsítés, elfogadás, jóváhagyás
és csatlakozás

1. Ez az Egyezmény 2001. október 1-jétõl 2002. szep-
tember 30-ig áll aláírásra nyitva a Szervezet központjában,
ezt követõen pedig csatlakozni lehet hozzá.

2. Az államok az Egyezmény tekintetében kötelezett-
ség-vállallásukat következõképpen fejezhetik ki:

a) aláírás megerõsítésre, elfogadásra vagy jóváhagyás-
ra vonatkozó fenntartás nélkül;

b) aláírás megerõsítésre, elfogadásra vagy jóváhagyás-
ra vonatkozó fenntartással, amelyet megerõsítés, elfoga-
dás vagy jóváhagyás követ; vagy

c) csatlakozás.

3. A megerõsítés, elfogadás, jóváhagyás vagy csatlako-
zás az ilyen értelmû okiratnak a fõtitkárnál való letétbe he-
lyezésével történik.

4. Az Egyezmény valamennyi részes állam tekinteté-
ben történõ módosításának hatálybalépését vagy az
Egyezmény valamennyi részes állam tekintetében történõ
módosításának hatálybalépéséhez szükséges valamennyi
intézkedés meghozatalát követõen letétbe helyezett meg-
erõsítõ, elfogadó, jóváhagyó vagy csatlakozási okirat a
módosított egyezményre alkalmazandó okiratnak mi-
nõsül.

13. cikk

Egynél több jogrendszerrel rendelkezõ államok

1. Ha egy állam két vagy több olyan területi egységgel
rendelkezik, ahol ezen Egyezmény tárgykörében eltérõ
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jogrendszerek alkalmazandók, az illetõ állam az aláírás, a
megerõsítés, a jóváhagyás vagy a csatlakozás idõpontjá-
ban nyilatkozhat arról, hogy ez az Egyezmény vala-
mennyi, illetve csak egy vagy több területi egységére ter-
jedjen-e ki, és ez a nyilatkozat bármikor módosítható egy
újabb nyilatkozattal.

2. Az ilyen nyilatkozatról értesíteni kell a fõtitkárt, ki-
fejezetten megállapítva azokat a területi egységeket, ame-
lyekre ez az Egyezmény alkalmazandó.

3. Az Egyezmény ilyen nyilatkozatot tevõ részes álla-
ma tekintetében:

a) a „hajólajstrom szerinti tulajdonos” 1. cikk 4. pont-
jában foglalt meghatározásában az államra való hivatko-
zás az illetõ területi egységre való hivatkozásként értelme-
zendõ;

b) a hajólajstrom szerinti államra való hivatkozás arra a
területi egységre való hivatkozásként értelmezendõ, ahol a
hajót lajstromozták, a kötelezõ biztosítás igazolása tekin-
tetében a kiadó, illetve a hitelesítõ államra való hivatkozás
pedig arra a területi egységre való hivatkozást jelöl, amely
az igazolást kiadja, illetve hitelesíti;

c) ezen Egyezményben a nemzeti jog követelményeire
való hivatkozás az illetõ területi egység jogkövetelmé-
nyeire való hivatkozásként értelmezendõ; és

d) a 9. és a 10. cikkben bíróságokra és a részes államok-
ban elismerésre köteles ítéletekre való hivatkozás az illetõ
területi egység bíróságaira, illetve az illetõ területi egysé-
gen belül elismerésre köteles ítéletekre való hivatkozás-
ként értelmezendõ.

14. cikk

Hatálybalépés

1. Ez az Egyezmény egy évvel azt az idõpontot köve-
tõen lép hatályba, amikor tizennyolc állam – öt olyan álla-
mot is beleértve, amelyek mindegyike legalább 1 millió
bruttó regiszteri tonna ûrtartalmú hajótérrel rendelkezik –
megerõsítésre, elfogadásra vagy jóváhagyásra vonatkozó
fenntartás nélkül aláírta azt, vagy letétbe helyezte a fõtit-
kárnál a megerõsítõ, elfogadó, jóváhagyó, illetve csatlako-
zási okiratát.

2. Olyan állam esetében, amely az 1. bekezdésben elõ-
írt hatálybalépési feltételek teljesítését követõen erõsíti
meg, fogadja el vagy hagyja jóvá ezt az Egyezményt, illet-
ve csatlakozik ahhoz, az Egyezmény három hónappal azon
idõpontot követõen lép hatályba, amikor az illetõ állam le-
tétbe helyezte a megfelelõ okiratot.

15. cikk

Felmondás

1. Az Egyezmény bármelyik részes állama felmondhat-
ja ezt az Egyezményt azt követõen, hogy az Egyezmény az
illetõ államra nézve hatályba lépett.

2. A felmondás a fõtitkárnál letétbe helyezett okirat út-
ján történik.

3. A felmondás a fõtitkárnál való letétbe helyezést kö-
vetõ egy évvel vagy a felmondó okiratban megállapított
hosszabb idõ elteltével válik hatályossá.

16. cikk

Felülvizsgálat vagy módosítás

1. A Szervezet konferenciát hívhat össze ezen Egyez-
mény felülvizsgálata vagy módosítása céljából.

2. A Szervezet a részes államok legalább egyharmadának
kérésére összehívja a részes államok konferenciáját ezen
Egyezmény felülvizsgálata vagy módosítása céljából.

17. cikk

Letéteményes

1. Ezt az Egyezményt a fõtitkárnál kell letétbe helyezni.

2. A fõtitkár:
a) tájékoztatja az Egyezményt aláíró vagy ahhoz csat-

lakozó valamennyi államot a következõkrõl:
(i) minden egyes új aláírás vagy okirat letétbe helyezé-

se, valamint annak idõpontja;
(ii) ezen Egyezmény hatálybalépésének idõpontja;
(iii) ezen Egyezmény felmondásáról szóló okirat letétbe

helyezése, valamint a letétbe helyezés idõpontja és a fel-
mondás hatálybalépésének idõpontja; és

(iv) ezen Egyezmény alapján tett egyéb nyilatkozatok és
értesítések;

b) eljuttatja ezen Egyezmény hitelesített másolatát
valamennyi aláíró és csatlakozó állam részére.

18. cikk

Továbbítás az Egyesült Nemzetekhez

Ezen Egyezmény hatálybalépésekor a fõtitkár továbbít-
ja annak szövegét az Egyesült Nemzetek Titkárságához
bejegyzés és kihirdetés céljából az Egyesült Nemzetek
Szervezetének Alapokmánya 102. cikkének megfelelõen.

19. cikk

Nyelvek

Ez az Egyezmény egy-egy eredeti példányban készült
angol, arab, francia, kínai, orosz és spanyol nyelven,
amely szövegek mindegyike egyaránt hiteles.
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Kelt Londonban, a kétezer-egyedik év március havának
huszonharmadik napján.

Fentiek hiteléül az alulírott, saját kormányuk által erre
kellõen felhatalmazott személyek aláírták ezt az Egyez-
ményt.

MELLÉKLET

Igazolás a biztosításról vagy egyéb pénzügyi
biztosítékról a bunkerolaj-szennyezéssel okozott

károkkal kapcsolatos polgári jogi felelõsség
tekintetében

Kiadva a bunkerolaj-szennyezéssel okozott károkkal
kapcsolatos polgári jogi felelõsségrõl szóló

2001. évi nemzetközi egyezmény 7. cikke rendelkezéseivel
összhangban

A hajó neve

A hajó
megkülönböztetõ

száma vagy
betûjele

IMO hajó
azonosító szám

Illetõségi
kikötõ

A hajó-
lajstromba
bejegyzett
tulajdonos

neve
és székhelye

Igazoljuk, hogy a fent nevezett hajóra vonatkozóan ren-
delkezésre áll a bunkerolaj-szennyezéssel okozott károk-
kal kapcsolatos polgári jogi felelõsségrõl szóló, 2001. évi
nemzetközi egyezmény 7. cikke elõírásainak eleget tevõ,
érvényes biztosítás vagy egyéb pénzügyi biztosíték.

A biztosíték típusa:
A biztosíték idõtartama:
A biztosító(k) és/vagy a kezes(ek) neve és címe:
Név:
Cím:
Ezen igazolás érvényességének dátuma:

Kiadta vagy hitelesítette ............................... kormánya
(az állam teljes neve)

VAGY

Az alábbi szöveget kell feltüntetni, ha valamelyik részes
állam él a 7. cikk 3. pontja szerinti lehetõséggel:

Ezen igazolást ................ (az állam teljes neve) kormá-
nyának hatósága, a(z) ........... (az intézmény vagy szerve-
zet neve) adta ki.

......................................... ..........................-án/-én
(Hely) (Dátum)

(A kiállító vagy hitelesítõ tisztviselõ aláírása és beosztása)

Magyarázó megjegyzések:
1. Az állam megnevezésébe fel lehet venni az igazolást

közvetlenül kiadó illetékes állami hatóságra utaló hivatko-
zást is.

2. Ha a biztosíték teljes összege egynél több forrásból
tevõdik össze, akkor minden egyes forrás összegét kü-
lön-külön fel kell tüntetni.

3. Több biztosítéki forma esetén az egyes formákat sor-
számozni kell.

4. ,,A biztosíték idõtartama” mezõben a biztosíték ér-
vénybelépésének dátumát kell meghatározni.

5. A biztosító(k) és/vagy a kezes(ek) „Cím” mezõjében
a biztosító(k) és/vagy a kezes(ek) székhelyét, adott eset-
ben a biztosítás vagy egyéb biztosíték létesítésének helyét
kell feltüntetni.”

4. § (1) E törvény – a (2) bekezdésben meghatározott ki-
vétellel – a kihirdetését követõ nyolcadik napon lép ha-
tályba.

(2) E törvény 2–3. §-a az Egyezmény 14. cikkében meg-
határozott idõpontban lép hatályba.

(3) Az Egyezmény, illetve e törvény 2–3. §-a hatályba-
lépésének naptári napját a külpolitikáért felelõs miniszter
annak ismertté válását követõen a Magyar Közlönyben ha-
ladéktalanul közzétett egyedi határozatával állapítja meg.

(4) E törvény végrehajtásához szükséges intézkedé-
sekrõl a közlekedésért és a környezetvédelemért felelõs
miniszter gondoskodik.

Sólyom László s. k., Dr. Szili Katalin s. k.,
köztársasági elnök az Országgyûlés elnöke

2007. évi CLXVI.
törvény

a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló
1997. évi LXVII. törvény, valamint a bíróságok

szervezetérõl és igazgatásáról szóló
1997. évi LXVI. törvény módosításáról*

1. § A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló
1997. évi LXVII. törvény (a továbbiakban: Bjt.) a követ-
kezõ 38/A. §-sal egészül ki:

„38/A. § A Bíróságok Napja július 15-e, amely a bírósá-
gokon – az igazságügyi alkalmazottakra is kiterjedõen –
munkaszüneti nap.”

* A törvényt az Országgyûlés a 2007. december 10-i ülésnapján fogadta el.
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2. § A Bjt. a következõ 138/A. §-sal egészül ki:
„138/A. § (1) A munkáltató 2008. április 1. napjáig kö-

teles az ezen idõpont elõtt kinevezett bírák vonatkozá-
sában a jubileumi jutalomra való jogosultság szempontjá-
ból figyelembe vehetõ szolgálati viszonyban töltött idõt
(a továbbiakban e § alkalmazásában: jubileumi szolgálati
idõ) újból megállapítani a 106. § (1) és (2) bekezdése sze-
rinti szolgálati idõ alapján.

(2) A 2007. június 1-jét megelõzõen kinevezett bíró
2008. február 1. napjáig kezdeményezheti, hogy

a) az (1) bekezdés szerinti megállapítás során a bírói ki-
nevezés elõtt a 106. § szerinti egyéb jogi szakvizsgához
kötött jogviszonyban vagy tevékenységgel eltöltött idõ
általa megjelölt része kerüljön beszámításra, illetve

b) a jubileumi szolgálati idejükbe a korábban közszol-
gálati jogviszonyban, szolgálati jogviszonyban, közalkal-
mazotti jogviszonyban és munkaviszonyban töltött idõ is
beszámításra kerüljön.

(3) A 2007. június 1-jét megelõzõen kinevezett bíró
(1) és (2) bekezdés alapján megállapított jubileumi szolgá-
lati ideje a 2007. május 31. napján hatályban volt rendel-
kezések alapján megállapított jubileumi szolgálati idõnél
nem lehet kevesebb, egyebekben a munkáltató köteles
a bíró (2) bekezdés szerinti kezdeményezése alapján meg-
állapítani a jubileumi szolgálati idõt.

(4) Az (1) és (2) bekezdés szerint megállapított jubileu-
mi szolgálati idõ alapján utólag kizárólag a 2007. má-
jus 31-e után esedékessé váló jubileumi jutalom kifizeté-
sére kerülhet sor.

(5) E § alkalmazásában a Legfelsõbb Bíróságra és a
minisztériumba beosztott bíró esetében a munkáltató a
Legfelsõbb Bíróság elnöke, illetve az igazságügyért fele-
lõs miniszter.”

3. § A bíróságok szervezetérõl és igazgatásáról szóló
1997. évi LXVI. törvény melléklete I. Részének 5/1., 5/9.,
18/1. és 18/2. pontjai helyébe a következõ rendelkezések
lépnek:

„5/1. Miskolci Városi Bíróság

Alsózsolca
Arnót
Berzék
Bõcs
Bükkaranyos
Bükkszentkereszt
Emõd
Felsõzsolca
Gesztely
Harsány
Hernádkak
Hernádnémeti

Kisgyõr
Kistokaj
Kondó
Mályi
Miskolc
Muhi
Nyékládháza
Onga
Ónod
Parasznya
Radostyán
Répáshuta
Sajóbábony
Sajóecseg
Sajóhidvég
Sajókápolna
Sajókeresztúr
Sajólád
Sajólászlófalva
Sajópálfala
Sajópetri
Sajósenye
Sajóvámos
Szirmabesenyõ
Varbó”

,,5/9. Tiszaújvárosi Városi Bíróság

Ároktõ
Gelej
Girincs
Hejõbába
Hejõkeresztúr
Hejõkürt
Hejõpapi
Hejõszalonta
Igrici
Kesznyéten
Kiscsécs
Köröm
Mezõcsát
Nagycsécs
Nemesbikk
Oszlár
Sajóörös
Sajószöged
Szakáld
Tiszadorogma
Tiszakeszi
Tiszapalkonya
Tiszatarján
Tiszaújváros”
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,,18/1. Szombathelyi Városi Bíróság

Acsád
Alsóújlak
Andrásfa
Balogunyom
Bérbaltavár
Bozzai
Bucsu
Csehi
Csehimindszent
Csempeszkopács
Csipkerek
Dozmat
Egervölgy
Felsõcsatár
Gencsapáti
Gersekarát
Gyanógeregye
Gyõrvár
Hegyhátszentpéter
Horvátlövõ
Ják
Kám
Kisunyom
Meszlen
Mikosszéplak
Nagytilaj
Narda
Nárai
Nemesbõd
Nemeskolta
Olaszfa
Oszkó
Pácsony
Perenye
Petõmihályfa
Pornóapáti
Püspökmolnári
Rábahidvég
Rábatöttös
Rum
Salköveskút
Sárfimizdó
Sé
Sorkifalud
Sorkikápolna
Sorokpolány
Söpte
Szemenye
Szentpéterfa

Szombathely
Tanakajd
Táplánszentkereszt
Telekes
Torony
Vasasszonyfa
Vaskeresztes
Vassurány
Vasszécseny
Vasszilvágy
Vasvár
Vát
Vép
Zsennye”

„18/2. Körmendi Városi Bíróság

Alsószölnök
Apátistvánfalva
Bajánsenye
Csákánydoroszló
Csörötnek
Daraboshegy
Döbörhegy
Döröske
Egyházashollós
Egyházasrádóc
Felsõjánosfa
Felsõmarác
Felsõszölnök
Gasztony
Halastó
Halogy
Harasztifalu
Hegyháthodász
Hegyhátsál
Hegyhátszentjakab
Hegyhátszentmárton
Ispánk
Ivánc
Katafa
Kemestaródfa
Kercaszomor
Kerkáskápolna
Kétvölgy
Kisrákos
Kondorfa
Körmend
Magyarlak
Magyarnádalja
Magyarszecsõd
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Magyarszombatfa
Molnaszecsõd
Nádasd
Nagykölked
Nagymizdó
Nagyrákos
Nemesmedves
Nemesrempehollós
Orfalu
Õrimagyarósd
Õriszentpéter
Pankasz
Pinkamindszent
Rábagyarmat
Rádóckölked
Rátót
Rönök
Szaknyér
Szakonyfalu
Szalafõ
Szarvaskend
Szatta
Szentgotthárd
Szõce
Vasalja
Vasszentmihály
Velemér”

4. § (1) E törvény – a (2) bekezdésben foglalt kivétel-
lel – a kihirdetését követõ 8. napon lép hatályba.

(2) E törvény 3. §-a a kihirdetését követõ 30. napon lép
hatályba azzal, hogy az új illetékességi szabályt a törvény
hatálybalépése után indult ügyekben kell alkalmazni.

(3) E törvény, valamint a Bjt. 138/A. §-a 2008. szeptem-
ber 1. napján hatályát veszti.

5. § (1) Nem terheli visszafizetési kötelezettség a bírót,
ha számára 2007. június 1-je és e törvény hatálybalépése
között jubileumi jutalom kifizetésére került sor, azonban
arra a Bjt. e törvénnyel megállapított rendelkezései alapján
a kifizetés idõpontjában még nem, vagy kisebb összegben
lett volna jogosult.

(2) Ha a bíró a Bjt. e törvénnyel megállapított rendelke-
zései alapján 2007. június 1. napja és e törvény hatályba-
lépésének idõpontja között jubileumi jutalomra lett volna
jogosult és az nem, vagy nem a megfelelõ számú jubileumi
évek alapján került számára kifizetésre, a jubileumi jutal-
mat vagy a különbözetet a munkáltató köteles 2008. má-
jus 1. napjáig számára kifizetni.

Sólyom László s. k., Dr. Szili Katalin s. k.,
köztársasági elnök az Országgyûlés elnöke

A Kormány rendeletei

A Kormány
350/2007. (XII. 22.) Korm.

rendelete

a polgári célú pirotechnikai tevékenységek
felügyeletérõl szóló

155/2003. (X. 1.) Korm. rendelet módosításáról

A Rendõrségrõl szóló 1994. évi XXXIV. törvény
100. §-a (1) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalma-
zás alapján a Kormány a következõket rendeli el:

1. §

(1) A polgári célú pirotechnikai tevékenységek felügye-
letérõl szóló 155/2003. (X. 1.) Korm. rendelet (a továb-
biakban: R.) 3. §-ának 13. pontja helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

[E rendelet alkalmazásában]
„13. pirotechnikai termék megsemmisítése: pirotechni-

kai termék rendeltetésszerû felhasználásra véglegesen al-
kalmatlanná tétele oly módon, hogy az a mûvelet követ-
keztében környezetére veszélytelen állapotba kerüljön;”

(2) Az R. 3. §-ának 15. pontja helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

[E rendelet alkalmazásában]
„15. pirotechnikai tevékenység: a pirotechnikai termék

gyártása, kivitele, behozatala, tárolása (a bértárolás, az
ideiglenes tárolás és az átmeneti tárolás is), forgalmazása,
birtoklása, felhasználása, kiállítása, vizsgálata és megsem-
misítése;”

2. §

Az R. 4. §-ának (5) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„(5) Az engedélyt vissza kell vonni, ha
a) kiadásának e rendeletben meghatározott valamely

feltétele nem áll fenn, illetve megszûnt, vagy
b) az engedéllyel rendelkezõ az e rendeletben, és az en-

gedélyben meghatározott kötelezettségét – különös tekin-
tettel a 7. §-ban megfogalmazott rendelkezésekre – súlyo-
san, vagy ismételten megszegi.”

3. §

Az R. 7. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„(2) A pirotechnikai tevékenység nem sértheti e rende-
let elõírásait és a tûzvédelmi szabályokat. Tilos „A” és „B”



tûzveszélyességi osztályba tartozó helyen és repülõtéren a
nem rendszeresített pirotechnikai termék felhasználása.”

4. §

Az R. 9. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„(1) A pirotechnikai termék gyártását, forgalmazását,
tárolását (bértárolását), felhasználását, kiállítását és meg-
semmisítését a tevékenység helye szerint illetékes megyei
(budapesti) rendõr-fõkapitányság engedélyezi. A vizsgá-
lati tevékenységhez szükséges telepengedélyt a tevékeny-
ség helye szerint illetékes megyei (budapesti) rendõr-
fõkapitányság adja ki.”

5. §

(1) Az R. 11. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(2) A pirotechnikai termékek gyártási, állandó és
ideiglenes tárolási tevékenységére – a 3. számú melléklet
6. pontja a) alpontjának megfelelõ konténerben történõ át-
meneti tárolás kivételével – az építésügyi hatóság hozzájá-
rulása esetén (használatbavétel, fennmaradás, rendeltetés
megváltoztatás) adható ki engedély.”

(2) Az R. 11. §-a a következõ (4)–(5) bekezdéssel egé-
szül ki:

„(4) A pirotechnikai termék gyártásával, forgalmazásá-
val, tárolásával kapcsolatos tevékenységet végzõ szemé-
lyek tûzvédelmi oktatását hathavonta meg kell ismételni.

(5) Az egy idõben összesen 20 kg nettó hatóanyag-
tartalmat meghaladó pirotechnikai termék tárolása esetén
a tûzvédelmi szabályzat készítésérõl szóló jogszabályban
meghatározott tûzvédelmi szabályzatot és tûzriadó tervet
kell készíteni.”

6. §

Az R. 12. §-a (1) bekezdésének a) és b) pontja helyébe a
következõ rendelkezések lépnek:

[A gyártási tevékenységi engedély iránti kérelemnek
tartalmaznia kell]

„a) a kérelmezõ gazdálkodó szervezet nevét, székhe-
lyét, adószámát, cégszerû aláírását;

b) a tevékenység végzésének és a pirotechnikai termé-
kek, illetve a tevékenységhez kapcsolódó robbanóanya-
gok tárolásának pontos helyét (település, utca, házszám
vagy helyrajzi szám); az építésügyi hatóság, valamint a
robbanóanyag tárolását engedélyezõ bányakapitányság
határozatának adatait (száma, kiadó hatóság megnevezése,
kiadásának és érvényességének ideje).”

7. §

(1) Az R. 18. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(1) A gyártó a gyártási engedélyében szereplõ, általa
gyártott pirotechnikai termékeket telephelyén – külön en-
gedély nélkül – forgalmazhatja.”

(2) Az R. 18. §-ának (4) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(4) A játékos pirotechnikai termékek, valamint a kis és
a közepes tûzijáték termékek év végi forgalmazása és táro-
lása a 3. számú mellékletben meghatározott átmeneti táro-
lóhelyre engedélyezhetõ, legfeljebb 1 hónap idõtartamra.”

8. §

(1) Az R. 22. §-a (1) bekezdésének bevezetõ szövege
helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A felhasználási engedély iránti kérelmet a felhasz-
nálás megkezdését megelõzõen 15 munkanappal be kell
nyújtani. A kérelemnek tartalmaznia kell:”

(2) Az R. 22. §-ának (1) bekezdése a következõ a) pont-
tal egészül ki, és a jelenlegi a)–e) pontok jelölése
b)–f) pontra módosul:

„a) a kérelmezõ nevét, székhelyét;”

9. §

Az R. 26. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A játékos pirotechnikai termék nyilvános rendez-

vény keretében történõ felhasználását a tevékenység meg-
kezdése elõtt 3 munkanappal írásban be kell jelenteni a te-
vékenység helye szerint illetékes rendõrkapitányságon.”

10. §

Az R. 27. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(3) A hibás vagy lejárt szavatosságú játékos pirotech-
nikai terméket a vevõ köteles a vásárlás helyére, vagy a
forgalmazó által megjelölt helyre visszaszállítani, a forgal-
mazó köteles azt térítésmentesen és költség felszámítása
nélkül visszavenni.”

11. §

Az R. 30. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A kis és közepes tûzijáték termék nyilvános rendez-

vény keretében történõ felhasználását a tevékenység meg-
kezdése elõtt 3 munkanappal írásban be kell jelenteni a te-
vékenység helye szerint illetékes rendõrkapitányságon.”
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12. §

(1) Az R. 3. számú melléklete 6. pontjának b) alpontja
helyébe a következõ rendelkezés lép:

„b) Környezetében 16 m-es telepítési távolságot kell
tartani épülettõl, fõ közlekedési úttól, vasúti vágánytól és
más pirotechnikai termékek tárolására szolgáló konténer-
tõl.”

(2) Az R. 3. számú mellékletének 6. pontja az alábbi
k) alponttal egészül ki:

„k) A konténernél legalább két darab 55A és 233B jelû
vizsgálati egységtûz oltására alkalmas tûzoltó készüléket
kell készenlétben tartani.”

13. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ harmadik napon
lép hatályba. E rendelet elõírásait az elsõ fokú határozattal
még el nem bírált ügyekben is alkalmazni kell.

(2) Ez a rendelet a hatálybalépését követõ napon hatá-
lyát veszti.

(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg az R.
4. §-ának (2) bekezdésében, 30. §-ának (2) bekezdésében,
valamint 31. §-ának (3) bekezdésében a „kis tûzijáték ter-
méket” szövegrész a „kis és közepes tûzijáték terméket
(a bombák, a tûzijáték bombák mozsarakban, és a római
gyertya kivételével)” szövegre, a 21/A. §-ának (1) bekez-
désében a „kis tûzijáték termékek” szövegrész a „kis és kö-
zepes tûzijáték termékek (a bombák, a tûzijáték bombák
mozsarakban, és a római gyertya kivételével)” szövegre, a
25. §-ában, 30. §-ának (3) bekezdésében, valamint
31. §-ának (1) és (2) bekezdésében a „kis tûzijáték termék”
szövegrész a „kis és közepes tûzijáték termék (a bombák, a
tûzijáték bombák mozsarakban, és a római gyertya kivéte-
lével)” szövegre, a 30. §-át megelõzõ alcímben, valamint
30. §-ának (1) bekezdésében a „kis tûzijáték termékre”
szövegrész a „kis és közepes tûzijáték termékre (a bom-
bák, a tûzijáték bombák mozsarakban, és a római gyertya
kivételével)” szövegre, a 13. §-ának b) és c) pontjaiban az
„Országos Rendõr-fõkapitányságnak” szövegrész az „en-
gedélyt kiadó hatóságnak” szövegre, 14. §-ának (1) bekez-
désében az „MSZ EN 14035/2004” szövegrész „MSZ EN
14035” szövegre módosul.

(4) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát
veszti az R. 11. §-ának (1) bekezdésében a „tárolása” szö-
vegrész, a 30. §-át megelõzõ alcímben a „(II. pirotechnikai
osztály)” szövegrész, valamint a 2. számú mellékletének
1. pontját megelõzõ alcím.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

A Kormány tagjainak
rendeletei

Az egészségügyi miniszter,
valamint a szociális és munkaügyi miniszter

58/2007. (XII. 22.) EüM–SZMM
együttes rendelete

a munkahelyek kémiai biztonságáról szóló
25/2000. (IX. 30.) EüM-SZCSM együttes rendelet

módosításáról

A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény
(a továbbiakban: Kbtv.) 34. §-a (4) bekezdésének d) pont-
jában, valamint a munkavédelemrõl szóló 1993. évi XCIII.
törvény 88. §-ának (2) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján, az egészségügyi miniszter feladat- és hatáskörérõl
szóló 161/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának
a) pontjában, valamint a szociális és munkaügyi miniszter
feladat- és hatáskörérõl szóló 170/2006. (VII. 28.) Korm.
rendelet 1. §-ának a) pontjában meghatározott feladatkör-
ben eljárva a következõket rendeljük el:

1. §

A munkahelyek kémiai biztonságáról szóló 25/2000.
(IX. 30.) EüM–SZCSM együttes rendelet (a továbbiakban:
R.) 9. §-a (1) bekezdésének b) pontja helyébe a következõ
rendelkezés lép:

[9. § (1) Az Mvt. 42. §-ának a) pontjában, 54. §-a (3) be-
kezdésének a) pontjában, valamint 55. §-ának (1) bekezdé-
sében foglaltakra tekintettel a munkáltató gondoskodik ar-
ról, hogy a munkavállaló és képviselõi az általuk értett
nyelven]

„b) a munkahelyen elõforduló veszélyes anyagokra, az
egészségre és a biztonságra ható kockázatokra, a határérté-
kekre és egyéb elõírásokra vonatkozó adatokat, továbbá a
11. §-ban foglalt kötelezettségeiket megismerjék,”

2. §

Az R. 15. §-ának (4) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(4) Ez a rendelet szabályozási tárgykörében a követke-
zõ uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:

a) a Bizottság 91/322/EGK irányelve (1991. május 29.)
a munkájuk során vegyi, fizikai és biológiai anyagokkal
kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók védel-
mérõl szóló 80/1107/EGK irányelv végrehajtása céljából
javasolt határértékek megállapításáról;

b) a Tanács 98/24/EK irányelve (1998. április 7.) a
munkájuk során vegyi anyagokkal kapcsolatos kockáza-
toknak kitett munkavállalók egészségének és biztonságá-
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nak védelmérõl (tizennegyedik egyedi irányelv a
89/391/EGK irányelv 16. cikkének (1) bekezdése
értelmében);

c) a Bizottság 2000/39/EK irányelve (2000. június 8.) a
munkájuk során vegyi anyagokkal kapcsolatos kockáza-
toknak kitett munkavállalók egészségének és biztonságá-
nak védelmérõl szóló 98/24/EK tanácsi irányelv végrehaj-
tásával kapcsolatban a javasolt foglalkozási expozíciós
határértékek elsõ listájának létrehozásáról;

d) a Bizottság 2006/15/EK irányelve (2006. február 7.)
a 98/24/EK tanácsi irányelv végrehajtásához a javasolt
foglalkozási expozíciós határértékek második listájának
létrehozásáról és a 91/322/EGK, valamint a 2000/39/EK
irányelv módosításáról.”

3. §

Az R. 1. számú mellékletének helyébe e rendelet 1. szá-
mú melléklete, 2. számú melléklete helyébe e rendelet
2. számú melléklete lép.

4. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ nyolcadik napon
lép hatályba, ezzel egyidejûleg hatályát veszti az R. 12. §-a
(2) bekezdésének c) pontjában a „vagy egyéb szakértõ”
szöveg.

(2) Ez a rendelet a hatálybalépést követõ 15. napon ha-
tályát veszti.

(3) Ez a rendelet a 98/24/EK tanácsi irányelv végrehaj-
tásához a javasolt foglalkozási expozíciós határértékek
második listájának létrehozásáról és a 91/322/EGK, vala-
mint a 2000/39/EK irányelv módosításáról szóló, 2006.
február 7-i 2006/15/EK bizottsági irányelvnek való meg-
felelést szolgálja.

Dr. Horváth Ágnes s. k., Dr. Lamperth Mónika s. k.,

egészségügyi miniszter szociális és munkaügyi miniszter
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1. számú melléklet az 58/2007. (XII. 22.) EüM–SZMM együttes rendelethez

,,1. számú melléklet a 25/2000. (IX. 30.) EüM–SzCsM együttes rendelethez
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1.1. Veszélyes anyagok munkahelyi leveg ben megengedett ÁK- és CK-értékei, illet leg elt rhet  MK, valamint jellemz  tulajdonsá-
gai: 
a) megengedett átlagos koncentráció: a légszennyez  anyagnak a munkahely leveg jében egy m szakra megengedett átlag koncentrá-
ciója, amely a dolgozó egészségére általában nem fejt ki káros hatást, jelölése: ÁK, 
b) megengedett csúcskoncentráció (rövid ideig megengedhet  legnagyobb leveg szennyezettség): a légszennyez  anyagnak egy m -
szakon belül az 1-3. pontokban foglaltak szerint megengedett, az ÁK értéket meghaladó legnagyobb koncentrációja (az ÁK- és CK-
értékre vonatkozó követelményeknek egyidej leg kell teljesülniük), jelölése: CK, 
c) maximális koncentráció: a m szak során elt rt legmagasabb koncentráció, jelölése: MK, a maximális koncentrációban végzett mun-
ka esetében a dolgozó teljes munkaképes élete során (18-62 évig) a potenciális halálos kimenetel  egészségkárosító kockázat (rosszin-
dulatú daganatos megbetegedés kockázata)  1:105/év (10 mikrorizikó/év). 

 Sor-
szám  Megnevezés Képlet CAS-szám 

 AK-érték

mg/m3
CK-érték

mg/m3
MK-érték

mg/m3
Jellemz

tulajdonság/hivatkozás

  1.  ACETALDEHID  CH3CHO  75-07-0   25   25     i  VI. 
     acetilén-diklorid, lásd: 1,2-diklóretilén               
  2.   ACETOFENON  CH3COC6H5  98-86-2   50         i   
  3.   ACETON  CH3COCH3  67-64-1   1210   2420*      i  EU3 
  4.   ACETON-CIÁNHIDRIN  (CH3)2C(OH)CN  75-86-5   16,7   16,7       

  ACETONITRIL  CH3CN  75-05-8   70       b, i  EU2 
  akril-aldehid, lásd: akrolein               

  5. 

  akrilsav-metilészter, lásd: metil-akrilát               
  6.   AKROLEIN  CH2=CHCHO  107-02-8   0,23   0,23      m  I. 
  7.   AKRILAMID  CH2=CHCONH2  79-06-1         0,03   k   
  8.   AKRILNITRIL  CH2=CHCN  107-13-1         4,3   k   
  9.   ALDRIN  C12H8Cl6  309-00-2              POP 
  10.   ALLIL-ALKOHOL  CH2=CHCH2OH  107-18-6   4,8   12,1      b, i  II.1. EU3 
  11.   ALLIL-KLORID  CH2=CHCH2Cl  107-05-1   3   3      i  I. 
  12.   ALUMÍNIUM, FÉM  Al  7429-90-5   6 resp         
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 Sor-
szám  Megnevezés Képlet CAS-szám 

 AK-érték

mg/m3
CK-érték

mg/m3
MK-érték

mg/m3
Jellemz

tulajdonság/hivatkozás

  ALUMÍNIUM-OXID  Al2O3  1344-28-1   6 resp           13. 
  aminobenzol, lásd: anilin              

  14.   4-AMINOBIFENIL***  C6H5C6H4NH2  92-67-1         10   k   
  15.   2-AMINOETANOL  NH2(CH2)2OH  141-43-5   2,5   7,6    b  EU2 
  16.   AMMÓNIA  NH3  7664-41-7   14   36     m   I. EU3 
  17.   ANILIN  C6H5NH2  62-53-3    8   32      b   II.2. 
  18.   o-ANIZIDIN  CH3OC6H4NH2  90-04-0         0,5   k   
  19.  ANTIMON ÉS SZERVETLEN VEGYÜLETEI 

(Sb-ra számítva) 
 Sb  7440-36-0    0,5   2      i   III. 

  20.   ANTIMON-HIDROGÉN  SbH3  7803-52-3    0,5   2         II.2. 
  21.   ANTIMON-TRIOXID  Sb2O3  1309-64-4    0,1   0,4       
     arzén-hidrogén, lásd: arzin              
  22.   ARZÉN (FÉM) ÉS SZERVETLEN VEGYÜ

LETEI*** 
 As  7440-38-2         0,01   k, b, i   BEM 

  23.   ARZÉN-PENTOXID  As2O5  1303-28-2         0,03   k   BEM 
  24.   ARZÉN-TRIOXID (lásd: DIARZÉN-

TRIOXID)
             

  25.   ARZIN  AsH3  7784-42-1    0,2   0,8      b   II.2. 
  26.   AZIRIDIN  (CH2)2NH  151-56-4         0,9   k   
  27.   Azbeszt*** lásd: 1.2.2.              
  28.   BÁRIUM OLDHATÓ VEGYÜLETEI (Ba-ra

számítva) 
       0,5         i   II.1 EU2 

  29.   BENZALDEHID  C6H5CHO  100-52-7    5   10       
  30.   BENZIDIN***  (C6H4)2(NH2)2  92-87-5         0,008   k   
  31.   BENZIL-KLORID  C6H5CH2Cl  100-44-7    0,5   0,5      b, i, m   
  32.   BENZOIL-KLORID  C6H5COCl  98-88-4    2,8         i   
  33.   BENZOL***  C6H6  71-43-2         3   k, b, i   BEM 
  34.   BENZ(a)PIRÉN  C20H12  50-32-8         0,002   k   

  BENZOIL-PEROXID  (C6H5CO)2O2  94-36-0    5   5      b, i, sz   I. 
  benzoil-szuperoxid, lásd: benzoil-peroxid              

  35. 

  bifenil, lásd: difenil              
  36.   BERILLIUM ÉS VEGYÜLETEI (Be-ra szá-

mítva) 
 Be  7440-41-7         0,002   k   

  37.   BISZ (KLÓRMETIL-ÉTER)  ClCH2OCH2Cl  542-88-1         0,0047   k   
  38.   BRÓM  Br2  7726-95-6    0,7         b, m   I. EU2 
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 Sor-
szám  Megnevezés Képlet CAS-szám 

 AK-érték

mg/m3
CK-érték

mg/m3
MK-érték

mg/m3
Jellemz

tulajdonság/hivatkozás

  BROMIDOK  Br     0,7   0,7         EU1   39. 
  butanol, lásd: butil-alkohol              

     2-butanon, lásd: metil-etil-keton              
  40.   1,3-BUTADIÉN  CH2=CHCH=CH2  106-99-0         1   k, i   
  41.   n-BUTÁN  CH3(CH2)2CH3  106-97-8   2350   9400         IV. 
  42.   n-BUTIL-ACETÁT  CH3COOC4H9  123-86-4   950   950      i, sz   I. 
  43.   n-BUTIL-AKRILÁT  CH2=CHCOOC4H9  141-32-2   11   53      i   I. EU3 

  n-BUTIL-ALKOHOL  CH3(CH2)3OH  71-36-3   45   90      b, i   
  butil-celloszolv, lásd: 2-butoxietanol              

  44. 

  butil-glikol, lásd: 2-butoxietanol              
  2-BUTOXIETANOL  C4H9OCH2CH2OH  111-76-2   98   246      b, i   II.1. EU3 
  carbaryl, lásd: karbaril              
  celloszolv, lásd: etilén-glikol-monoetil-éter              

  45. 

  celloszolv-acetát, lásd: etilén-glikol-monoetil-
éter-acetát

             

  46.   2-(2-BUTOXIETOXI)ETANOL CH3(CH2)3O(CH2)2O(CH2
)2OH

 112-34-5  67,5 101,2   EU2 

  47.   2-BUTOXIETIL-ACETÁT CH3(CH2)3O(CH2)2COOC
H3

 112-07-2  133   333      b   EU3 

  48.   CIÁNAMID  NCNH2  420-04-2    1        b   EU2 
  49.   CIÁN-HIDROGÉN  HCN  74-90-8   11   44      b, i   II.1. 
  50.   CIÁNSÓK (cianidok) (CN-re számítva)  CN    5   20      b, i   II.1. 
  51.   CIKLOHEXÁN  C6H12  110-82-7   700           II.1. EU2 
  52.   CIKLOHEXANOL  C6H11OH  108-93-0   200   800      b, i, sz   II.1. 
  53.   CIKLOHEXANON  C6H10O  108-94-1   40,8   81,6      b, i   II.1. EU3 
  54.   CIKLOHEXIL-AMIN  C6H11NH2  108-91-8   40   40      m   V. 
  55.   1,3-CIKLOPENTADIÉN  C5H6  542-92-7   200         i   
  56.   CINK-OXID  ZnO  1314-13-2   5 resp   20 resp      i   III. 
  57.   CINK-KROMÁTOK köztük kálium-cink-

kromát [Cr(VI)-ra számítva] 
          0,01   k   

  58.   CIRKÓNIUM VEGYÜLETEI (Zr-ra számítva)       5   20         III. 
  59.   DDT  C14H9Cl5  50-29-3   1 resp   1 resp      b   VI. PIC 

  DEKABORÁN   B10H14  17702-41-9   0,3   0,3     b, i   I.   60. 
  4,4'-diaminobifenil, lásd: benzidin              

  61.   4,4'-DIAMINODIFENILMETÁN  C13H14N2  101-77-9         0,81   k   
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 Sor-
szám  Megnevezés Képlet CAS-szám 

 AK-érték

mg/m3
CK-érték

mg/m3
MK-érték

mg/m3
Jellemz

tulajdonság/hivatkozás

  62.   DIAZINON   C12H21N2O3PS  333-41-5   0,1   0,4     b   III. 
 63.   DIARZÉN-TRIOXID As2O3  1327-53-3         0,1   k  BEM 

  64.   DIAZOMETÁN  CH2N2  334-88-3         0,01   k   
 65.   DIBENZO-p-DIOXIN 2,3,7,8-TETRAKLÓR C12H4Cl4O2  1746-O1-6               POP 

  66.   DIBENZO-DIOXIN ÉS -FURÁN, 
POLIBRÓMOZOTT 

                    POP 

  67.   1,2-DIBRÓMETÁN  C2H4Br2  106-93-4         0,8   k, b, m   PIC 
  68.   1,2-DIBRÓM-3-KLÓRPROPÁN  C3H5Br2Cl  96-12-8         0,01   k   
  69.   DIELDRIN  C12H8Cl6O  60-57-1   0,25 resp   1 resp         POP, PIC 

  DIETIL-AMIN  NH(C2H5)2  109-89-7 15   30      b, m   V. EU2   70. 
  dietilénoximid, lásd: morfolin               

  71.   DIETILÉN-TRIAMIN  NH(CH2CH2NH2)2  111-40-0   4   4     b, m, 
sz

  72.   DIETIL-ÉTER  (CH3CH2)2O  60-29-7   308   616      b, i, sz   II.1. EU3 
  73.   DIETIL-SZULFÁT  (C2H5O)2SO2  64-67-5         0,2   k   

  DIFENIL  (C6H5)2  92-52-4   1         b, i, sz     74. 
  difenilmetán-4,4’-diizocianát (MDI),
lásd: diizocianátok 

              

  75.   DIFOSZFOR-PENTASZULFID  P2S5  1314-80-3   1            EU2 
  76.   DIFOSZFOR-PENTOXID  P2O5  1314-56-3   1       m   II.1. EU2 
  77.   DI(2-ETILHEXIL)-FTALÁT  C6H4(COO)2(C8H17)2  117-81-7   10   40      b   III. 
  78.   DIHIDROGÉN-SZELENID  H2Se  7783-07-5   0,07   0,17         I. EU3 

  DIIZOCIANÁTOK               
  difenilmetán-4,4’-diizocianát (MDI)  CH2(C6H4NCO)2  101-68-8   0,05   0,05      i, sz   I. 
  hexametilén-diizocianát (HDI)  (CH2)6(NCO)2  822-06-0   0,035   0,035      i, sz   I. 

  79. 

  naftilén-diizocianát (NDI)  C10H6(NCO)2  3173-72-6   0,09   0,09      i, sz   I. 
  80.   DIKÉN-DIKLORID  S2Cl2  10025-67-9   6   24      m   I. 
  81.   3,3'-DIKLÓRBENZIDIN  C12H10N2Cl2  91-94-1         0,03   k   
  82.   1,2-DIKLÓRBENZOL  C6H4Cl2  95-50-1   122   306      b, i   II.1. EU3 
  83.   1,3-DIKLÓRBENZOL  C6H4Cl2  541-73-1   20   80         

  1,4-DIKLÓRBENZOL  C6H4Cl2  106-46-7   122   306         EU3   84. 
  diklórdifluormetán F12, lásd: freonok p,p-
diklórdifeniltriklóretán, lásd: DDT 

              

  85.   1,1-DIKLÓRETÁN  Cl2CH2CH2  75-34-3   412   824*      b   EU3 
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 Sor-
szám  Megnevezés Képlet CAS-szám 

 AK-érték

mg/m3
CK-érték

mg/m3
MK-érték

mg/m3
Jellemz

tulajdonság/hivatkozás

  86.   1,2-DIKLÓRETÁN  ClCH2CH2Cl  107-06-2        10   k, i   
  87.   1,1-DIKLÓRETILÉN***  Cl2HC=CH  75-35-4   8   32       
  88.   1,2-DIKLÓRETILÉN  ClHC=CHCl  540-59-0   790   3160      i   II.1. 

  2,4-DIKLÓRFENOXIECETSAV  Cl2C6H3OCH2COOH  94-75-7   1   4      b, i   II.2.   89. 
  diklórfluormetán F21, lásd: freonok               

  90.   DIKLÓRFOSZ (DDVP)  C4H7Cl2O4P  62-73-7   0,9   3,6      b   III. 
  DIKLÓRMETÁN  CH2Cl2  75-09-2   10   10      i   VI.   91. 
  diklórtetrafluoretán F114, lásd: freonok               

  92.   1,2-DIKLÓRPROPÁN  ClCH2CH(Cl)CH3  78-87-5    50   50        VI. 
  93.   N,N-DIMETILACETAMID  CH3CON(CH3)2  127-19-5   36   72      b, i   II.1. EU3 

  DIMETIL-AMIN  (CH3)2NH  124-40-3   3,8   9,4     b, m, 
sz

  V. EU3   94. 

  dimetilanilin, lásd: xilidin               
  95.   N,N-DIMETILANILIN  C6H5N(CH3)2  121-69-7   25   100      b, i, sz   II.1. 
  96.   DIMETIL-ÉTER  (CH3)2O  115-10-6   1920   7680*        EU3 

  N,N-DIMETILFORMAMID  HCON(CH3)2  68-12-2   30   120      b, i   II.1. BEM   97. 
  dimetil-keton, lásd: aceton               

  98.   1,2-DIMETILHIDRAZIN  CH3NHNHCH3  540-73-8         1,2   k   
  99.   N,N-DIMETILHIDRAZIN  (CH3)2NNH2  57-14-7         1,2   k   
100.   DIMETIL-SZULFÁT  C2H6O4S  77-78-1         0,1   k, b, m   
101.   DINIKKEL-TRIOXID  Ni2O3  1314-06-3         0,1   k   
102.   DINITRO-o-KREZOL  CH3C6H2(NO2)2OH  534-52-1   0,2   0,8      b, i, sz   II.1. 
103.   DINITRO-BENZOL minden izomer  C6H4(NO2)2      1   2      b   
104.   DINITROGÉN-OXID  N2O  10024-97-2   180   720       
105.   DINOSZEB ÉS SÓI  C10H12N2O5  88-85-7               PIC 

  1,4-DIOXÁN  O(CH2CH2)2O  123-91-1   10   10      b, i   VI. 106.
  m-dioxibenzol, lásd: rezorcin               

107.   1,3-DIOXOLÁN  C3H6O2  646-06-0   10   10         VI. 
108.   DIVANÁDIUM-PENTOXID (V-ra számítva)  V2O5  1314-62-1   0,05 resp   0,2 resp      i, sz   II.2. 
109.   ECETSAV  CH3COOH  64-19-7   25   25      m   I. EU1 

  ECETSAV-ANHIDRID  (CH3CO)2O  108-24-7   20   20     m   I. 
  etántiol, lásd: etilmerkaptán               

110.

  epiklórhidrin, lásd: 1-klór-2,3-epoxipropán               
111.   ENDRIN  C12H8Cl6O  72-20-8            b   POP 



2007/181.szám
M

A
G

Y
A

R
K

Ö
Z

L
Ö

N
Y

13527
 Sor-
szám  Megnevezés Képlet CAS-szám 

 AK-érték

mg/m3
CK-érték

mg/m3
MK-érték

mg/m3
Jellemz

tulajdonság/hivatkozás

112.   ETIL-ACETÁT  CH3COOC2H5  141-78-6   1400   1400      i, sz   I. 
113.   ETIL-AKRILÁT  CH2=CHCOOC2H5  140-88-5   10   10      b, i, sz   I. 
114.   ETIL-ALKOHOL  CH3CH2OH  64-17-5   1900   7600         IV. 
115.   ETIL-AMIN  CH3CH2NH2  75-04-7   9,4   9,4*      i   V. EU3 

  ETIL-BENZOL  C6H5CH2CH3  100-41-4   442   884     b, i  I. BEM 
EU3

116.

  etilén-alkohol, lásd: etilén-glikol               
117.   ETIL-BROMID  CH3CH2Br  74-96-4   50   50         VI. 

  ETILÉN-GLIKOL  HOCH2CH2OH  107-21-1   52   104      b, i   I. EU3 118.
  etilén-glikol-monobutil-éter,  
  lásd: 2-butoxietanol 

              

119.   ETILÉN-GLIKOL-MONOETIL-ÉTER  C2H5O(CH2)2OH  110-80-5   19   76      b, i   II.1. 
120.   ETILÉN-GLIKOL-MONOETIL-ÉTER-

ACETÁT 
 C2H5O(CH2)2COOCH3  111-15-9   27   108      b, i   II.1. 

121.   ETILÉN-GLIKOL-MONOMETIL-ÉTER  CH3O(CH2)2OH  109-86-4   15   60      b, i   II.1. 
  ETILÉN-GLIKOL-MONOMETIL-ÉTER-
ACETÁT 

 CH3O(CH2)2COOCH3  110-49-6   25   100      b, i   II.1. 

  etil-glikol, lásd: etilén-glikol-monoetil-éter               
  etil-glikol-acetát, lásd: etilén-glikol-monoetil-
éter-acetát

              

  etil-hidroszulfid, lásd: etil-merkaptán               
  etilén-imin, lásd: aziridin               
  etilén-bromid, lásd: vinil-bromid               

122.

  etilén-klorid, lásd: vinil-klorid               
123.   ETILÉN-OXID  C2H4O  75-21-8         1,8   k, i, sz   
124.   ETIL-KLORID  C2H5Cl  75-00-3   268         EU2 

  ETIL-MERKAPTÁN  CH3CH2SH  75-08-1   1   1      i   V. 
  etil-szulfhidrát, lásd: etil-merkaptán
  etil-tioalkohol, lásd: etil-merkaptán
  2-etoxietanol, lásd: etilén-glikol-monoetil-éter 

              

  fenilbenzol, lásd: difenil               

125.

  Fapor, lásd: 1.2.1.               
126.   EZÜST, fém  Ag  7440-22-4   0,1   0,4*         EU3 
127.   EZÜST OLDHATÓ VEGYÜLETEI (Ag-re 

számítva) 
        0,01            EU2 

128.   2-FENIL-PROPÉN  C6H5C(CH3)=CH2  98-83-9   246   492         EU3 
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 AK-érték

mg/m3
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mg/m3
MK-érték

mg/m3
Jellemz

tulajdonság/hivatkozás

129.   FENOL  C6H5OH  108-95-2   7,8   7,8*      b, m  I. BEM 
EU3

130.   FLUOR  F2  7782-41-4   1,58   3,16      m   I. EU3 
  FLUORACETAMID  FCH2CONH2  640-19-7               PIC 131.
  fluor-hidrogén, lásd: hidrogén-fluorid               
  FLUORIDOK (F-ra számítva)  F      2,5   10*      b, i  II.2. BEM 

EU3
132.

  fluotan, lásd: halotán               
133.   FORMALDEHID  HCHO  50-00-0   0,6   0,6     b, m, 

sz
  VI. 

134.  FOSZFAMIDON (izomerek keveréke) CISZ 
izomer TRANSZ izomer 

 C10H19ClNO5P  13171-21-6 
23783-98-4   
297-99-4 

           b   PIC 

135.   FOSZFIN  PH3  7803-51-2   0,14    0,28      i   I. EU2 
  FOSZFOR  P  7723-14-0   0,1   0,1      i   I. 136.
  foszfor-hidrogén, lásd: foszfin foszforsav-
anhidrid, lásd: difoszfor-pentoxid foszfor-
trihidrid, lásd: foszfin 

              

137.   FOSZFOR-PENTAKLORID  PCl5  10026-13-8   1      m   EU2 
138.   FOSZFOR-TRIKLORID  PCl3  7719-12-2   3   3      m   I. 

  FOSZGÉN  COCl2  75-44-5   0,08   0,4      m   II.1. EU3 139.
  FREONOK (FLUOROKARBONOK)               

140.   F 11, triklórfluormetán  CCl3F  75-69-4   Magyarországon betiltott 
141.   F 12, diklórfluormetán  CCl2F2  75-71-8   Magyarországon betiltott 
142.   F 21, diklórfluormetán  CHCl2F  75-43-4   43   172         II.1 
143.   F 22, klórdifluormetán  CHClF2  75-45-6   3600   14 400*         IV. EU3 
144.   F113, 1,1,2-triklór-1,2,2-trifluoretán  C2Cl3F3  76-13-1   Magyarországon betiltott 
145.   F114, 1,2-diklór-1,1,2,2-tetrafluoretán  Cl2FCCF2  76-14-2   Magyarországon betiltott 
146.   F142b, 1-klór-1,1-difluoretán  C2H3ClF2  75-68-3   4170   16 680         IV. 

  FTÁLSAV-ANHIDRID  C6H4(CO)2O  85-44-9   1   1      i, sz   I. 147.
 furál, lásd: furfurol furfurilaldehid, lásd: 

furfurol 
              

148.   FURFURIL-ALKOHOL  C4H3OCH2OH  98-00-0   40   40      i, sz, b   I. 
149.   FURFUROL  C4H3OCHO  98-01-1   20         b, i, sz   
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szám  Megnevezés Képlet CAS-szám 

 AK-érték

mg/m3
CK-érték

mg/m3
MK-érték

mg/m3
Jellemz

tulajdonság/hivatkozás

     gamma HCH, lásd: lindán glikol, lásd: etilén-
glikol halán, lásd: halotán 

              

150.   HALOTÁN  C2HBrClF3  151-67-7   40   160         II.1. 
151.   HANGYASAV  HCOOH  64-18-6   9       m   I. EU2 
152.   HCH (1,2,3,4,5,6-

HEXAKLÓRCIKLOHEXÁN) (izomerek keve-
réke)

 C6H6Cl6  608-73-1               PIC 

153.   HEPTAKLÓR  C10H5Cl7  76-44-8            b   POP, PIC 
154.   n-HEPTÁN  CH3(CH2)5CH3  142-82-5   2000   8000*         EU3 
155.   2-HEPTANON  CH3(CH2)4COCH3  110-43-0   238   476      b   EU3 

  HEPTÁN-3-ON  CH3(CH2)4CH3  106-35-4   95   *         EU3 156.
  2-hexanon, lásd: metil-butil-keton               

157.   HEXAKLÓRBENZOL  C6Cl6  118-74-1            k   POP, PIC 
158.   HEXAMETILÉN-DIAMIN  H2N(CH2)6NH2  124-09-4   2,3         m, b   

  n-HEXÁN  CH3(CH2)4CH3  110-54-3   72       b, i II.1. BEM 
EU2

159.

  hexametilén-diizocianát, lásd: diizocianátok
hidrogén-cianid, lásd: cián-hidrogén hidrogén-
foszfid, lásd: foszfin 

              

160.   HIDRAZIN  H2NNH2  302-01-2         0,13   k   
161.   HIDROGÉN-BROMID  HBr  10035-10-6      6,7      m   I. EU3 
162.   HIDROGÉN-FLUORID  HF  7664-39-3   1,5   2,5      b, m  I. BEM 

EU3
163.   HIGANY SZERVES VEGYÜLETEI*** (Hg-

ra számítva) 
        0,01   0,04      b, sz   III. 

  HIGANY ÉS SZERVETLEN VEGYÜLE-
TEI*** (Hg-ra számítva) 

 Hg  7439-97-6   0,08   0,32      sz, b  III. BEM, 
PIC 

164.

  izociánsav-metil-észter, lásd: metil-izocianát               
165.   IZOAMIL-ALKOHOL  CH3(CH2)4OH  123-51-3   360   1440         II.1. 
166. IZOPENTÁN  (CH3)2CHCH2CH3  78-78-4 3000      EU2 
167.   IZOPENTIL-ACETÁT  CH3COO(CH2)2CH(CH3)2  123-92-2   270   540      i   EU3 

  IZOPROPIL-ACETÁT  (CH3)2HCOOCH3  108-21-4   840   840      i   I. 168.
  izopropilbenzol, lásd: kumol               

169.   JÓD  J2  7553-56-2   1   1      i, sz, b   I. 

170.
  KADMIUM ÉS SZERVETLEN VEGYÜLE-
TEI*** -CdF2, CdCl2, CdO kivételével (Cd-ra

 Cd  7440-43-9     0,015   k   BEM 
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számítva) 
171.   KADMIUM-FLUORID  CdF2  7790-79-6         0,05   k   BEM 
172.   KADMIUM-KLORID  CdCl2  10108-64-2         0,05   k   BEM 
173.   KADMIUM-OXID  CdO  1306-19-0         0,05   k   BEM 
174.   KALCIUM-CIÁNAMID  NCNCa  156-62-7   1   4      b, i   III. 
175.   KALCIUM-HIDROXID  Ca(OH)2  1305-62-0   5            EU1 
176.   KALCIUM-KARBONÁT  CaCO3  1317-65-3   10         
177.   KALCIUM-KROMÁT  CaCrO4  13765-19-0         0,05   k   BEM 
178.   KALCIUM-OXID  CaO  1305-78-8   5   5         I. 
179.   KALCIUM-SZULFÁT  CaSO4  7778-18-9   6 resp         
180.   KÁLIUM-HIDROXID  KOH  1310-58-3   2   2      m   I. 
181.   e-KAPROLAKTÁM  HN(CH2)5CO  105-60-2   10   40      i   EU3 
182.   KAPTAFOL  C10H9Cl4NO2S  2425-06-1         0,1   k   PIC 

  KARBARIL  C12H11NO2  63-25-2   1         183.
  karbolsav, lásd: fenol               

184.   KÉN-DIOXID  SO2  7446-09-5   5   5      m   I. 
185.   KÉN-HIDROGÉN  H2S  7783-06-4   14   14      i   V. 
186.   KÉNSAV  H2SO4  7664-93-9   1   1      m   I. 
187.   KLÓR  Cl2  7782-50-5      1,5      i   I. EU2 
188.   4-KLÓRANILIN  ClC6H4NH2  106-47-8   0,2   0,8      k, sz, b   
189.   KLÓRBENZOL  C6H5Cl  108-90-7   23   70         II.1. EU2 
190.   KLÓRBENZILÁT  C16H14Cl2O3  510-15-6               PIC 

  2-KLÓR-1,3-BUTADIÉN  CH2=C(Cl)CH=CH2  126-99-8   18   72      i   II.1. 191.
  klórdifluoretán F142B, lásd: freonok
klórdifluormetán F22, lásd: freonok
klórfluormetán F31, lásd: freonok 

              

192.   KLÓRDÁN  C10H6Cl8  57-74-9            b   POP, PIC 
193.   1-KLÓR-2,3-EPOXIPROPÁN  ClCH2C2H3O  106-89-8         1,9  k, b, m, 

sz
194.   KLOROFORM***  CHCl3  67-66-3   10   10         VI. 
     kloroprén, lásd: 2-klór-1,3-butadién               
 195.   KOBALT ÉS SZERVETLEN VEGYÜLE-

TEI (Co-ra számítva) 
 Co  7440-48-4   0,1   0,4      i, sz   BEM 

 196.   KREZOL (izomerek keveréke)  CH3C6H4OH  1319-77-3   22   22      m   I. EU1 
 197.  KRÓM (fém), SZERVETLEN KRÓM(II) és Cr  2      i, sz  BEM 
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 AK-érték
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MK-érték

mg/m3
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tulajdonság/hivatkozás

KRÓM(III) VEGYÜLETEK ( nem oldható) EU2 
 198.    Egyéb szervetlen krómvegyületek [a króm VI 

vegyületek kivételével] (Cr-ra számítva) 
Cr     0,5   2      i, sz   BEM 

199.   KRÓM(III)-KROMÁT  Cr2(CrO4)3  24613-89-6         0,05   k   BEM 
200.   KRÓM-TRIOXID  CrO3  1333-82-0         0,05   k   BEM 
201.   KUMOL  C6H5CH(CH3)2  98-82-8   100   250      b, i   EU3 
202.   kvarc, lásd: 1.2.1.  SiO2  14808-60-7           
203.   LINDÁN ( -HCH) (1,2,3,4,5,6- -

Hexaklórciklohexán) 
 C6H6Cl6  58-89-9   0,5   2      b, i   III. PIC 

204.   LÍTIUM-HIDRID  LiH  7580-67-8   0,025            EU1 
205.   MAGNÉZIUM-OXID  MgO  1309-48-4   6 resp   24 resp      i   
206.   MALEINSAV-ANHIDRID  CH=CH(CO)2O  108-31-6   0,4   0,4      m, sz   I. 
207.   MANGÁN ÉS SZERVETLEN SÓI (mangán-

tetroxid kivételével, Mn-ra számítva) 
 Mn  7439-96-5   5   20          

208.   METAMIDOFOSZ  C2H8NO2PS  10265-92-6            b, i   PIC 
209.   METIL-ACETÁT  CH3COOCH3  79-20-9   610   2440      b, sz, i   I. 
210.   METIL-AKRILÁT  CH2=CHCOOCH3  96-33-3   18   18      b, i, sz   I. 
211.   METIL-ALKOHOL  CH3OH  67-56-1   260       b, i   II.1. EU2 
212.   2-METILAZIRIDIN  C3H7N  75-55-8         5   k   
213.   METIL-BROMID  CH3Br  74-83-9   10   10      b, i   VI. 
214.   METIL-BUTIL-KETON  CH3CO(CH2)3CH3  591-78-6   21   84      b, i   II.1. 
215.   1-METILBUTIL-ACETÁT CH3COOCH(CH3)(CH2)2C

H3
 626-38-0   270   540         EU3 

  1-METOXI-2-PROPIL-ACETÁT CH3COOCH(CH3)CH2OCH
3

 108-65-6   275   550         EU3 216.

  metil-celloszolv, lásd: etilén-glikol-monometil-
éter metil-celloszolv-acetát, lásd: etilén-glikol-
monometil-éter-acetát etil-cianid, lásd: 
acetonitril 

              

  METIL-ETIL-KETON  CH3COCH2CH3  78-93-3   600   900      b, i   II.1. EU3 217.
  metilén-klorid, lásd: diklórmetán metil-glikol, 
lásd: etilén-glikol-monometil-éter metil-glikol-
acetát, lásd: etilén-glikol-monometil-éter-acetát 

              

218.   5-METILHEPTÁN-3-ON CH3CH2COCH2CH3CHC2
H5

 541-85-5   53   106         EU3 
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219.   5-METILHEXÁN-2-ON  C7H14O  110-12-3   230   *         EU3 
  METIL-IZOCIANÁT  CH3NCO  624-83-9   0,024   0,024      b, i, sz   I. 220.
  metil-karbamid, lásd: metil-izocianát metil-
karbonimid, lásd: metil-izocianát 

              

  METIL-KLORID  CH3CI  74-87-3   105   420         II.1. 221.
  metilkloroform, lásd: 1,1,1-triklóretán               

222.   METIL-MERKAPTÁN  CH3SH  74-93-1   1   1      i   V. 
  METIL-METAKRILÁT  CH2=C(CH3)COOCH3  80-62-6   210   210      b, i, sz   I. 
  2-metoxietanol, lásd: etilén-glikol-monometil-
éter

              

  4.4'-metiléndianilin, lásd: 4,4'-
diaminodifenilmetán 

              

223.

  2-metoxianilin, lásd: o-anizidin               
224.   METIL-PARATION  NO2C6H4OPS(CH3O)2  298-00-0   0,2         b, sz   PIC 
225.   4-METILPENTÁN-2-ON (Izobutil-metil-

keton) 
 C6H12O  108-10-1   83   208         EU3 

226. 2-(2-METOXIETOXI)ETANOL  CH3O(CH2)2O(CH2)2OH  111-77-3   50,1      EU2 
227.   (2-METOXIMETILETOXI)-PROPANOL 

(Dipropilén-glikol-monometil-éter) 
 C7H16O3  34590-94-8   308   308*         EU3 

228.   1-METOXIPROPÁN-2-OL  CH3OCH2CHOHCH3  107-98-2   375   568      b   EU3 
229.   MEZITILÉN (trimetilbenzolok)  C6H3(CH3)3  108-67-8   100   *      i   EU3 
230.   MIREX  C10Cl12  2385-85-5            b   POP 
231.   MOLIBDÉN OLDHATÓ VEGYÜLETEI (Mo-

ra számítva) 
        5   20         III. 

232.   MOLIBDÉN OLDHATATLAN VEGYÜLE-
TEI (Mo-ra számítva) 

        15   60         III. 

233.   MONOKROTOFOSZ  C7H14NO5P  6923-22-4   0,25         b   PIC 
234.   MORFOLIN  O(CH2)4NH  110-91-8   36   72      b, m   I. EU2 

  NAFTALIN  C10H8   91-20-3   50         b, i   EU1 235.
  naftilén-diizocianát, lásd: diizocianátok
narkotán, lásd: halotán 

              

236.   2-NAFTIL-AMIN  C10H9N  91-59-9         0,005   k   
237.   NÁTRIUM-AZID  NaN3  26628-22-8   0,1   0,3         EU3 
 238.  NÁTRIUM-HIDROXID  NaOH  1310-73-2   2   2      m   I. 
 239.  NEOPENTÁN (CH4)C  463-82-1 3000     EU2 
 240.  NIKKEL (fém) (Ni-re számítva)  Ni 7440- 07-0   0,1   0,1     sz   BEM 
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241.   NIKKEL-DIOXID (Ni-re számítva)  NiO2  12035-36-8         0,1   k, sz   BEM 
242.   NIKKEL-OXID (Ni-re számítva)  NiO  1313-99-1         0,1   k, sz   BEM 
243.   NIKKEL-SZULFID (Ni-re számítva)  NiS  16812-54-7         0,1   k, sz   BEM 
244.   NIKKEL-TETRAKARBONIL  Ni(CO)4  13463-39-3   0,15   0,15      b   VI. 
245.   NIKOTIN  C10H14N2  54-11-5   0,5         b, i   II.1. EU2 

  4-NITROANILIN  O2NC6H4NH2  100-01-6   6         b, i   246.
  p-nitroanilin, lásd: 4-nitroanilin               

247.   NITROBENZOL  C6H5NO2  98-95-3 1       b, i   II.1. EU2 
248.   4-NITROKLÓRBENZOL  ClC6H4NO2  100-00-5   0,5   2      b   
249.   2-NITRONAFTALIN  C10H7NO2  581-89-5         0,25   k   
250.   1-NITROPROPÁN  CH3(CH2)2NO2  108-03-2   10         i, b   
251.   2-NITROPROPÁN  CH3CH(NO2)CH3  79-46-9         18   k   
252.   NITROGÉN-DIOXID  NO2  10102-44-0   9   9      m   I. 
253.   NITROGÉN-MONOXID  NO  10102-43-9   30            EU1 
254.   NITROGLICERIN  C3H5(ONO2)3  55-63-0   0,5   2      b, i, sz   II.1. 
255.   OKTÁN (összes izomer)  CH3(CH2)6CH3  111-65-9   2350   9400      i   II.1. 
256.   OLAJ (ásványi) KÖD               5   k   
257.   ÓLOM és SZERVETLEN VEGYÜLETEI (Pb-

ra számítva) 
 Pb  7439-92-1   0,15**  

  0,05 resp 
  0,6  
  0,2 resp 

     i   III. BEM 

258.   ÓLOM-TETRAETIL  Pb(C2H5)4  78-00-2   0,05   0,2      b, i   II.1. 
259.   ÓLOM-TETRAMETIL  Pb(CH3)4  75-74-1   0,05   0,2      b, i   II.1. 
260.   ÓN SZERVES VEGYÜLETEI*** (Sn-ra szá-

mítva) 
        0,1   0,4      b, i   II.1. 

261.   ÓN SZERVETLEN VEGYÜLETEI (Sn-ra 
számítva) 

        2   8      b, i   II.1. EU1 

262.   ORTOFOSZFORSAV  H3PO4  7664-38-2   1   2      m   EU3 
263.   OXÁLSAV  HOOCCOOH  144-62-7   1            EU2 
264.   OZMIUM-TETROXID (Os-ra számítva)  OsO4  20816-12-0   0,002   0,002      m, b   
265.   ÓZON  O3  10028-15-6   0,2   0,2      i   I. 

  PARAKVÁT-DIKLORID  C12H14Cl2N2  1910-42-5   0,1   0,1      b, i   I. 266.
  paraquat-diklorid, lásd: parakvát-diklorid               

267.   PARATION  C10H14O5NSP  56-38-2   0,1         b   PIC 
268.   PBB-k*** Hexabróm-1,1'-bifenil

Oktabróm-1,1'-bifenil 
Dekabróm-1,1'-bifenil 

 C12H4Br6
C12H2Br6
C12Br10 

 36355-01-8   
27858-07-7 
13654-09-6 

              PIC 
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 Sor-
szám  Megnevezés Képlet CAS-szám 

 AK-érték

mg/m3
CK-érték

mg/m3
MK-érték

mg/m3
Jellemz

tulajdonság/hivatkozás

269.   PCB-k POLIKLÓROZOTT BIFENILEK***     11097-69-1  
1336-36-3 

              POP 
POP és PIC 

270.   POLIKLÓROZOTT TERFENILEK     61788-33-8               PIC 
271.   PENTAKLÓRFENOL ÉS SÓI***  C6Cl5OH  87-86-5   0,001         b, i   PIC 
272.   PENTAKLÓRNAFTALIN  C10H3Cl5  1321-64-8   0,5   2      b, i, sz   II.2. 
273.   n-PENTÁN  CH3(CH2)3CH3  109-66-0   2950          IV.EU2 
274.   PENTIL-ACETÁT  CH3COO(CH2)4CH3  628-63-7   270   540      i   EU3 
275.   3-PENTIL-ACETÁT  CH3COOCH(C2H5)C2H5   620-11-1   270   540      i   EU3 
276.   PIKRINSAV  C6H2CH3(NO2)3   88-89-1   0,1   0,1      b, i, sz   I. EU1 
277.   PIPERAZIN  C4H10N2   110-85-0   0,1   0,3         EU3 
278.   PIRETRUM      8003-34-7   1            EU2 

  PIRIDIN  C5H5N   110-86-1   15   60      b, i, sz   II.1. 279.
  porok (szálló porok) egyéb porok, lásd: 1.2.1.               

280.   PLATINA FÉM  Pt   7440-06-4   1            EU1 
281.   PLATINA OLDHATÓ VEGYÜLETEI (Pt-ra

számítva) 
        0,002         i, sz   

282.   PORTLAND CEMENT      65997-15-1   10         
283.   PROPIONSAV  CH3CH2COOH   79-09-4   31   62      m   EU3 
284.   PROPIL-ACETÁT  CH3(CH2)2COOCH3   109-60-4   840   840      b, i   I. 

  2-PROPIL-ALKOHOL  CH3CH(OH)CH3   67-63-0   500   2000      b, i   II.1. 285.
  propilén-imin, lásd: metilaziridin               

286.   PROPILÉN-OXID  CH3C2H3O   75-56-9         5   k, b, i   
287.   1,3-PROPIOLAKTON  C3H4O2   57-57-8         1,5   k   

  REZORCIN  C6H4(OH)2   108-46-3   45         b, i   EU2 288.
  rezorcinol, lásd: rezorcin               

289.   RÉZ és vegyületei (Cu-re számítva)  Cu   7440-50-8   1   4         II.1. 
  RÉZ, FÜST  Cu   7440-50-8   0,1   0,4         II.1. 290.
  Rostszerkezet  porok, lásd: 1.2.2.               

291.   SALÉTROMSAV  HNO3   7697-37-2    2,6      i, m   I. EU2 
  SÓSAV  HCl   7647-01-0   8   16      i, m   I. EU3 292.
  Szelén-hidrogén, lásd: dihidrogén-szelenid               

293.   STRONCIUM-KROMÁT  SrCrO4   7789-06-2         0,05   k   
294.   SZELÉN-VEGYÜLETEK (Se-re számítva)         0,1   0,4      i   III. BEM 
295.   SZÉN-DIOXID  CO2   124-38-9   9000          EU2 
296.   SZÉN-DISZULFID  CS2   75-15-0   30   120      b, i, m   II.1. 
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 Sor-
szám  Megnevezés Képlet CAS-szám 

 AK-érték

mg/m3
CK-érték

mg/m3
MK-érték

mg/m3
Jellemz

tulajdonság/hivatkozás

  SZÉN-MONOXID  CO   630-08-0   33   66      II.1. 297.
  szén-oxi-klorid, lásd: foszgén               
  SZÉN-TETRAKLORID***  CCl4   56-23-5   Magyarországon betiltott! 298.
  sztibin, lásd: antimon-hidrogén               

299.   SZULFOTEP  (C2H5)4P2S2O5   3689-24-5   0,1   0,4*        EU3 
 SZTIROL  C6H5CH=CH2  100-42-5  50  50    i  VI. BEM 300.
 talkum, lásd: 1.2.1. és 1.2.2.               

301.  TALLIUM OLDHATÓ VEGYÜLETEI (TI-ra 
számítva) 

     0,1  0,4    b, i  III. 

302.  TERC-AMIL-ACETÁT  CH3COOC(CH3)2C2H5  625-16-1  270  540      EU3 
303.  TERPENTIN    8006-64-2  560  560    i, sz, b  I. 
304.  TETRAHIDROFURÁN  (CH2)4O  109-99-9  150  300    b, i  II.2. EU3 
   1,2,3,6-tetrahidro-N-(1,1,2,2-tetraklór-

etiltio)ftálimid, lásd: kaptafol 
              

305.  1,1,2,2-TETRAKLÓRETÁN***  Cl2CHCHCl2  79-34-5  7      b   
 TETRAKLÓRETILÉN  Cl2C=CCl2  127-18-4  50  50    b  VI. 
 tetraklórmetán, lásd: szén-tetraklorid               

306.

 timföld, lásd: alumínium-oxid               
307.  TIOGLIKOLSAV  HSCH2COOH  68-11-1  4      b, m   
308.  TOLUOL  C6H5CH3  108-88-3  190  380    b, i II.2. BEM 

EU2
309.  TOLUOL-2,4-DIIZOCIANÁT  CH3C6H3(NCO)2  584-84-9      0,035  k, i, sz   
310.  TOLUOL-2,6-DIIZOCIANÁT  CH3C6H3(NOCO)2  91-08-7      0,035  k, i, sz   
311.  2-TOLUIDIN  CH3C6H4NH2  95-53-4      0,5  k, i, b   
312.  3-TOLUIDIN  CH3C6H4NH2  108-44-1  9      b   
313.  4-TOLUIDIN  CH3C6H4NH2  106-49-0  1  4    b   
314.  TOXAFÉN    8001-35-2        b, i  POP 
315.  TRIETIL-AMIN  N(C2H5)3  121-44-8  8,4  12,6    b, i, m  V. EU3 
316.  TRIKLÓRBENZOL (minden izomer)  C6H3Cl3  12002-48-1  38  152    b  III. 
317.  1,2,4-TRIKLÓRBENZOL  C6H3Cl3  120-82-1  15,1  37,8    b  EU3 
318.  1,1,1-TRIKLÓRETÁN***  CH3CCl3  71-55-6  555  1110    b, i  II.2. EU3 
319.  1,1,2-TRIKLÓRETÁN***  ClCH2CHCl2  79-00-5  Magyarországon betiltott! 
320.  TRIKLÓRETILÉN  Cl2C=CHCl  79-01-6  270  540    sz  BEM 

 2,4,5-TRIKLÓRFENOXIECETSAV 2,4,5-T  Cl3C6H2OCH2COOH  93-76-5  10  40    b, i  II.2. PIC 321.
 triklórfluormetán F11, lásd: freonok               
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 Sor-
szám  Megnevezés Képlet CAS-szám 

 AK-érték

mg/m3
CK-érték

mg/m3
MK-érték

mg/m3
Jellemz

tulajdonság/hivatkozás

 TRIKLÓRNAFTALIN  C10H5Cl3  1321-65-9  5      b, i, sz   322.
 triklórtrifluoretán F113, lásd: freonok               

323.  TRIMETILAMIN  N(CH3)3  75-50-3  12,3  36,9    m, sz   
324.  1,2,3-TRIMETILBENZOL  C6H3(CH3)3  526-73-8  100  *      EU3 
325.  1,2,4-TRIMETILBENZOL  C6H3(CH3)3  95-63-6  100  *      EU3 
326.  TRINIKKEL-DISZULFID  Ni3S2  12035-72-2      0,01  k, sz   

 TRINITROTOLUOL  CH3C6H2(NO2)3  118-96-7  0,09  0,36    b  II.1. 327.
 vanádium-pentoxid, lásd: divanádium-pentoxid               

328.  TRI-o-KREZIL-FOSZFÁT  (CH3C6H4)3PO4  78-30-8  0,1      b, i, sz   
329.  TRISZ(2,3-DIBRÓMPROPIL)-FOSZFÁT***  C9H15Br6O4P  126-72-7          PIC 
330.  VAS(II)-OXID  FeO  1345-25-1  6 resp         
331.  VAS(III)-OXID  Fe2O3  1309-37-1  6 resp         
332.  VINIL-BROMID  CH2=CHBr  593-60-2      22  k   
333.  VINIL-KLORID***  CH2=CHCl  75-01-4      7,77  k   
334.  XILOL(ok)  C6H4(CH3)2  1330-20-7  221  442    b  EU3 
335.  m-XILOL  C6H4(CH3)2  108-38-3  221  442    b  EU3 
336.  p-XILOL  C6H4(CH3)2  106-42-3  221  442    b  EU3 
337.  o-XILOL  C6H4(CH3)2  95-47-6  221  442    b  EU3 
338.  XILIDIN(ek)  (CH3)2C6H3NH2  1300-73-8  25      b   

Magyarázat:
 resp:  respirábilis por; 
 b:  b rön át is felszívódik. Az ÁK-értékek a veszélyes anyagoknak ezt a tulajdonságát, illetve az ebb l származó expozíciót csak a 

leveg ben megengedett koncentrációjuk mértékének megfelel en veszik figyelembe; 
 i:  ingerl  anyag (izgatja a b rt, nyálkahártyát, szemet vagy mindhármat); 
 k:  rákkelt ;
 m:  maró hatású anyag (felmarja a b rt, nyálkahártyát, szemet vagy mindhármat); 
 sz:  túlérzékenységet okozó (szenzibilizáló) tulajdonságú anyag (az anyagra érzékeny egyéneken „túlérzékenységen” alapuló b r-, 

légz rendszeri, esetleg más szervet/szervrendszert károsító megbetegedést okozhat); 
 PIC, POP ezen fogalmakat az egyes veszélyes anyagok és veszélyes készítmények behozatalával, illetve kivitelével összefügg  bejelenté-

si és el zetes tájékoztatáson alapuló jóváhagyási eljárásról szóló EüM-FVM-KöM-GM együttes rendelet tartalmazza; 
 *  „Európai indikatív” határértékek (96/94/EK, 2000/39/EK), amelyeknél nincs csúcskoncentráció megadva. Ezekben az esetek-

ben jelen melléklet 1.3. pontja szerint kell eljárni; 
 **  98/24/EK irányelvben közölt érték; 
 ***  az anyagra vonatkozó korlátozásokat a veszélyes anyagok és veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes tevékenységek 

korlátozásáról szóló EüM-KöM együttes rendelet tartalmazza; 
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 EU1  91/322/EGK irányelvben közölt érték; 
 EU2 2006/15/EK irányelvben közölt érték; 
 EU3  2000/39/EK irányelvben közölt érték; 
 BEM  biológiai expozíciós mutató. 
mg/m3  milligram légköbméterenként, 20 oC -on és 101,3 KPa légköri nyomáson 

Megjegyzés: a nem g z/gázállapotú toxikus anyagok határértékei a belélegezhet  porfrakcióra vonatkoznak (MSZ EN 481). 

1.2. Szálló porok - ásványi, szerves 

1.2.1. Szemcsés szerkezet  porok megengedett koncentrációi mg/m3-ben 

 Megnevezés  Megengedett koncentráció, mg/m3-ben
   Totális (belélegezhet ) Respirábilis 
 Talkum (azbesztmentes)   2 
 Kvarc
Krisztobalit  
Tridimit 

  0,15  
0,15  
0,15 

 Fapor  5  
 Egyéb inert porok*  10 6 
* Megjegyzés: Nincs egészségkárosító (pl. mutagén, rákkelt , fibrogén, mérgez , allergizáló, irritatív, egyéb mérgez ) hatása.

1.2.2. Rostszerkezet  porok megengedett koncentrációi rost/cm3-ben 

 Megnevezés (CAS-számok)  Megengedett koncentráció (rost/cm3)
 Azbeszt aktinolit (77536-66-4)  

amozit (12172-73-5)  
antofillit (77536-67-5)  
krizotil (12001-29-5)  
krokidolit (12001-28-4)  
tremolit (77536-68-6)  
akár magában, akár elegyítve betiltott* 

 0,1 (id vel súlyozott átlag 8 órára vonatkoztatva) 

 Egyéb rostszerkezet  porok  Üveg, ásvány, kerámia, m anyag  1,0 
* Az azbeszt valamennyi formájának el állítása, felhasználása Magyarországon tiltott. [Lásd: 41/2000. (XII. 20.) EüM-KöM együttes rendelet] 
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1.3. Az egyes anyagok csúcskoncentráció szerinti besorolása jellemz  tulajdonságaik alapján 

 Kategó-
ria  

 KATEGÓRIA   CSÚCSKONCENTRÁCIÓ 

 jele  (BESOROLÁS)  ÉRTÉKE 

(CK)(a) 
 ID TARTAMA
(perc) 

 M SZAKONKÉNTI 

GYAKORISÁGA(b) 

 I.  HELYILEG IRRITÁLÓ 
ANYAGOK 

 ÁK     

 II.  FELSZÍVÓDVA HATÓ 
ANYAGOK Az anyag hatásának 
fellépése 2 órán belül 
II.1: Felezési id  <2 óra 
II.2. Felezési id  2 órától teljes 
munkaid ig

 4 x ÁK  15  4 

 III.  FELSZÍVÓDVA HATÓ 
ANYAGOK Hatás fellépésének 
ideje >2 óra Felezési id  > M -
szak id  (ER SEN KUMULÁ-
LÓDÓ) 

 4 x ÁK  15  4 

 IV.  NAGYON GYENGE KÁROSÍ-
TÓ HATÁSÚ ANYAGOK 

ÁK >500 ml/m3 (a) 

 4 x ÁK  15  4 

 V.  INTENZÍV SZAGÚ ANYA-
GOK

 ÁK     

 VI.  IRREVERZIBILIS KÁROSO-
DÁST OKOZÓ ANYAGOK 

 ÁK     

   EGYÉB  8 x ÁK  60 perc/m szak   

(a) Az 500 ml/m3 érték átszámítása mg/m3 koncentráció egységre, 20 °C-on: 

3/
24

500 mmg
M

 , ahol „M” – a vegyi anyag moltömege 

(b) Az I. és V. kategóriájú anyagok, anyagcsoportok esetében a megadott CK-érték megegyezik az ÁK-értékkel, ellen rzése legfeljebb 15 perces mintavétellel 
történik. 
A II-IV. kategóriájú anyagok, anyagcsoportok esetében a megadott CK-érték 15 perces átlagérték és a túllépési tényez  4. (A túllépési tényez  fejezi ki, hogy a 
CK-érték hányszorosa az ÁK-értéknek.) Az egyes csúcskoncentrációk id intervallumai között legalább a csúcskoncentrációk id intervallumánál háromszor 
hosszabb id nek kell eltelnie (pl. 15 perces csúcskoncentráció után legalább 45 perc). A csúcskoncentrációk id tartama egy m szak alatt összesen a 60 percet 
nem haladhatja meg. 
A VI. kategóriájú irreverzibilis károsodást okozó anyagok; az ÁK-érték = a CK-értékkel. 
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A csúcskoncentrációk meghatározása: 
A CK-értékek 15 perc referenciaid re vonatkoznak. 
A csúcskoncentrációk meghatározása legfeljebb 15 perc mintavételi idej  mintákkal történhet. 
Bizonyos súlyos, irreverzibilis egészségkárosodást okozó anyagok esetében (kivételesen) az ÁK-érték egyenl  a CK-értékkel; ellen rzésük legfeljebb   15 per-
ces mintavétellel történik. 
Egyéb anyagok, anyagcsoportok esetében (az CK-érték nagyobb az ÁK-értéknél) az egyes csúcskoncentrációk id intervallumai között legalább a csúcskon-
centrációk id intervallumánál háromszor hosszabb id nek kell eltelnie (pl. 15 perces csúcskoncentráció után legalább 45 perc). 
A csúcskoncentrációk id tartama egy m szak alatt összesen a 60 percet nem haladhatja meg. 

2. A munkahelyi átlagos leveg szennyezettség kiszámítása 

2.1. Egy szennyez  anyag esetén 

A munkahelyi átlagos leveg szennyezettséget mg/m3-ben (CÁ) a következ  összefüggéssel számítjuk ki: 

n

nn
Á ttt

tCtCtC
C

...

...

21

2211

ahol:
C1, C2, ... Cn a t1, t2, ..., tn id szakokhoz tartozó légszennyez  anyagok koncentrációi (mg/m3). 
t1 + t2 ... + tn = 8 óra 

2.2. Határérték meghatározása több veszélyes anyag munkatérben való egyidej  jelenléte esetén. 
2.2.1. Additív hatások. Ha a munkatérben két vagy több, azonos szervrendszerre ható veszélyes anyag (hSz)  van jelen, ezek hatása összegz dik - ad-
ditív hatás. 
Hasonlóképpen additív hatásúnak kell tekinteni a mutagén (M) és a karcinogén (K) anyagokat is. 

Ezek esetében az ÁK-értéket az alábbi képlettel határozzuk meg: 

1.........
2

2

1

1

2

2

1

1

2

2

1

1

MKK

cK

MKK

cK

MKK

cK

ÁKM

cM

ÁKM

cM

ÁKM

cM

ÁKhSz

chSz

ÁKhSz

chSz

ÁKhSz

chSz

ahol: 
hSz: azonos szervre, szervrendszerre ható anyag; hSz1-nc: azonos szervre; szervrendszerre ható anyagok koncentrációja a munkatérben; 

M1-nc: mutagén anyagok koncentrációja a munkatérben; 
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K1-nc: karcinogén anyagok koncentrációja a munkatérben; 

hSz1-nÁK, M1-nÁK, K1-nMK: az adott azonos szervre/szervrendszerekre ható, mutagén, illetve karcinogén anyagok ÁK-, illet leg MK-értéke; 

magyarázat hSz anyagokhoz: pl. valamennyi szerves oldószer hat az idegrendszerre! A maró, irritáló, szenzibilizáló anyagok túlnyomó többsége hat a b rre, 
szemre, nyálkahártyákra! Csaknem valamennyi nehézfém hat a parenchimás szervekre! 
* ha az adott mutagén anyagoknak MK-értéke van, az ÁK-érték helyett az szerepeljen! 

2.2.2. Szinergista/potencírozó hatású munkatér légszennyez k. Ezek esetében egyedileg kell eljárni. A potencírozott interakciók jellegzetesen nagy 
koncentrációk esetében alakulnak ki; kisebb koncentrációk esetén ennek valószín sége kisebb. 

2.2.3. Független hatású munkatér légszennyez k. Ezek esetében a meghatározott ÁK-érték az iránymutató. 

3. Ha a munkatér leveg jében egyidej leg több vegyi anyag van jelen - egyaránt beleértve a rákkelt  hatású és nem rákkelt  hatású anyagokat - a 
megengedhet  értéket az alábbi összefüggés szerint kell kiszámítani: 

1......
2

2

1

1

2

2

1

1

n

n

n

n

MK

R

MK

R

MK

R

ÁK

C

ÁK

C

ÁK

C

ahol:
 C1:  a munkatérben mért nem rákkelt  anyag koncentrációja; 
 R1:  a munkatérben mért rákkelt  anyag koncentrációja; 
 ÁK:  átlagos koncentráció (nem rákkelt  anyagok munkahelyen megengedett koncentrációi); 
 MK:  maximális koncentráció (rákkelt k munkahelyen elt rt koncentrációja); 
1,2, ... n:  az egyes nem rákkelt , illet leg rákkelt  anyagok indexeit úgy kell értelmezni, hogy a számlálóban és a nevez ben szerepl  azonos inde-

xek azonos anyagot jelentenek. 
Megjegyzés: Azokat az anyagokat, amelyekre nézve a melléklet ÁK/MK-értéket nem tartalmaz, a képlet alkalmazása során figyelmen kívül kell hagy-

ni.”
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,,2 számú melléklet a 25/2000. (IX. 30.) EüM–SzCsM együttes rendelethez
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A foglalkozási vegyi expozíció esetén vizsgálandó biológiai expozíciós (hatás) mutatók megengedhet  határértékei 

Biológiai expozíciós (hatás) mutatók megengedhet  határértékei 
VIZELETBEN 

      Megengedhet  határérték 

Vegyi anyag 
Biológiai expozíciós (hatás) 

mutató 
Mintavétel ideje mg/g 

kreatinin 

mikromol/mmol 
kreatinin 

(kerekített értékek) 
 Anilin  p-amino-fenol  m.u.  10  10 
 Arzén  arzén  m.u.  0,13  0,20 
 Benzol  t,t-mukonsav  m.u.  1,5  1,2 
 Dimetilformamid  N-metil-formamid  m.u.  40  76 
 Etil-benzol  mandulasav  mhv., m.u.  1500  1110 
 Fenol  fenol  m.u.  300  360 
 Fluorid vegyületek  fluorid  m.u. 

köv. m.e. 
 7 
 4 

 42 
 24 

 Higany (szervetlen)  higany  n.k.  0,05  0,028 
 Kadmium  kadmium  n.k.  0,01k  0,01 
 Króm  króm  m.u.  0,02 k  0,043 
 Kobalt  kobalt  m.u.  0,03  0,058 
 n-Hexán  2,5-hexán-dion  m.u.  3,5  3,5 
 Nikkel  nikkel  mhv., m.u.  0,02  0,038 
 Nitro-benzol  p-nitro-fenol  m.u.  5  4,0 
 Szelén  szelén  n.k.  0,075  0,110 
 Sztirol  mandulasav  mhv., m.u.  1000  740 
 Toluol  o-krezol  m.u.  1  1,05 
 Triklór-etilén  triklór-ecetsav  mhv., m.u.  50  35 
 Xilol  metil-hippursavak  m.u.  1500  860 

Megjegyzések:
 m.u.  m szak után 
 n.k.  nem kritikus 
 mhv.  munkahét végén 
 köv.m.e.  következ  m szak el tt 
 k  rákkelt  hatású anyag; a javasolt határérték „technikai értékként” kezelend
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Biológiai expozíciós (hatás) mutatók megengedhet  határértékei 
VÉRBEN

Megengedhet  határérték Vegyi anyag Biológiai expozíci-
ós

(hatás) mutató 

Mintavétel ideje 
mikrogramm/l mikromol/l 

(kerekített értékek) 
Anilin methemoglobin mhv. – m.u. 3% (az összhemoglobin%-ában) 
Kadmium kadmium n.k. 10k 0,09 
Ólom 
(szervetlen) 

Ólom 

cink-protoporfirin 
(el sz résre) 

n.k. 

három hónapnál 
hosszabb expozíció
esetén alkalmazha-

tó 

400* 
300** 

1,9
1,5

100 mikromol/mol haem*** 

Szén-monoxid CO Hb m.u. 5% (az összhemoglobin%-ában) 
Szerves 
foszforsav-észter 
tartalmú 
peszticidek 

vörösvérsejt vagy 
teljes vér 
acetilko-lineszteráz
(EC. 3.1.1.7.) 
aktivitás 

n.k. <25%-os aktivitáscsökkenés az expozíció el tt mért alapaktivitáshoz viszonyítva**** 

Megjegyzések:
 m.u.  m szak után 
 n.k.  nem kritikus 
 mhv.  munkahét végén 
 k  rákkelt  hatású anyag; javasolt határérték „technikai értékként” kezelend
 *  férfiak és 45 évnél id sebb n k
 **  45 évnél fiatalabb n k
 ***  határérték túllépése esetén a vérólom koncentráció meghatározása kötelez
 ****  az alapaktivitás az expozíciómentes periódusban egy héten belül két alkalommal történt mérések értékeinek átlaga” 



A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter

152/2007. (XII. 22.) FVM
rendelete

a Magyar Méhészeti Nemzeti Program alapján
a központi költségvetés,

valamint az Európai Mezõgazdasági Garancia Alap
társfinanszírozásában megvalósuló támogatások

igénybevételének általános szabályairól

A me zõ gaz da sá gi, ag rár-vi dék fej lesz té si, va la mint ha -
lá sza ti tá mo ga tá sok hoz és egyéb in téz ke dé sek hez kap cso -
ló dó el já rás egyes kér dé se i rõl  szóló 2007. évi XVII. tör -
vény (a továb biak ban: Tv.) 81.  § (3) be kez dé sé nek
a) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján – a föld mû ve -
lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré -
rõl  szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1.  §-ának
a) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kö röm ben el jár va – a
kö vet ke zõ ket ren de lem el:

Támogatási célok

1.  §

(1) A mé hé sze ti ter mé kek elõ ál lí tá si és ér té ke sí té si fel -
té te le i nek ja ví tá sá ra irá nyu ló te vé keny sé gek rõl  szóló,
2004. áp ri lis 26-i 797/2004/EK ta ná csi ren de let nek
(a továb biak ban: R.) meg fele lõen Ma gyar or szág ál tal be -
nyúj tott, a mé hé sze ti ter mé kek ter me lé sé nek és for gal ma -
zá sá nak ja ví tá sá ra irá nyu ló prog ram jó vá ha gyá sá ról  szóló
EU Bi zott sá gi C(2007)3844 szá mú ha tá ro zat tal el fo ga dott
és e ren de let mel lék le té ben sze rep lõ Ma gyar Mé hé sze ti
Nem ze ti Prog ram (a továb biak ban: Mé hé sze ti Prog ram)
alap ján az aláb bi cé lok meg va ló sí tá sá ra ve he tõ igény be tá -
mo ga tás:

a) in for má ció-szak ta nács adás [R. 2. cikk a) pont];
b) Var roa atka el le ni vé de ke zés [R. 2. cikk b) pont];
c) ván do rol ta tás kor sze rû sí té se [R. 2. cikk c) pont];
d) méz mi nõ ség-elem zés [R. 2. cikk d) pont];
e) méh csa lá dok szá má nak szin ten tar tá sa [R. 2. cikk

e) pont];
f) mé hé szet tel, mé hé sze ti ter mé kek kel kap cso la tos al -

kal ma zott ku ta tás [R. 2. cikk f) pont].

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti tá mo ga tá si cé lok meg va ló -
sí tá sá hoz nyúj tott tá mo ga tás igény be vé te lé re az e ren de -
let ben fog lal ta kat az egyes tá mo ga tá si cé lok hoz kap cso ló -
dó kü lön ren de let ben fog lal tak kal együtt kell al kal maz ni.

Méhészeti Program Értékelõ Bizottság

2.  §

(1) A Mé hé sze ti Prog ram ke re té ben el fo ga dott straté -
giai cé lok meg va ló su lá sá nak át fo gó ér té ke lé sét, a prog ram 

to vább fej lesz té sé re tett ja vas la tok elõ ké szí té sét a Mé hé -
sze ti Prog ram Ér té ke lõ Bi zott ság (a továb biak ban: Érté -
kelõ Bi zott ság) vég zi. Az Ér té ke lõ Bi zott ság leg alább öt-,
leg fel jebb ki lenc ta gú.

(2) Az Ér té ke lõ Bi zott ság tag jai az ille té kes kor mány za -
ti szer vek, így a Föld mû ve lés ügyi és Vi dék fej lesz té si
 Minisztérium (a továb biak ban: FVM) és a Me zõ gaz da sá gi
és Vi dék fej lesz té si Hi va tal (a továb biak ban: MVH), a tár -
sa dal mi part ne rek, így az Or szá gos Ma gyar Mé hé sze ti
Egye sü let kép vi se lõi, il let ve szak ér tõk, aki ket az e ren de -
let ha tály ba lé pé sét kö ve tõ ki lenc ven na pon be lül a föld -
mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter kér fel a tag sá gi
fel ada tok el lá tá sá ra.

(3) Az Ér té ke lõ Bi zott ság fel ada ta i nak el lá tá sá hoz
szük sé ges tá mo ga tá si ada to kat az MVH biz to sít ja, az
egyéb ada to kat pe dig a mé hé sze ti szak mai szer ve zet.

(4) Az Ér té ke lõ Bi zott ság mû kö dé si rend jét sa ját maga
ál la pít ja meg.

A támogatás forrása

3.  §

(1) A tá mo ga tás for rá sa:
a) az adott gaz da sá gi évre a köz pon ti költ ség ve tés ben a 

Föld mû ve lés ügyi és Vi dék fej lesz té si Mi nisz té ri um fe je ze -
té ben a Mé hé sze ti Nem ze ti Prog ram jog cí men az 1.  §-ban
meg ha tá ro zot tak sze rin ti cé lok tá mo ga tá sá ra elõ irány zott
összeg, va la mint

b) az Eu ró pai Me zõ gaz da sá gi Ga ran cia Alap (a továb -
biak ban: EMGA) ter hé re az EU Bi zott sá ga C(2007)3844
szá mú ha tá ro za ta sze rint a Mé hé sze ti Prog ram ban meg ha -
tá ro zott cé lok meg va ló sí tá sá nak tá mo ga tá sá ra meg ha tá ro -
zott pénz összeg.

(2) A kö te le zett ség vál la lás idõ tar ta ma meg egye zik az
egyes tá mo ga tá si cé lok meg va ló sí tá sá hoz az Eu ró pai Unió 
ál tal biz to sí tott, a mé hé sze ti ter mé kek ter me lé sé nek és for -
gal ma zá sá nak ál ta lá nos fel té te le it ja ví tó in téz ke dé sek rõl
 szóló 797/2004/EK ta ná csi ren de let vég re haj tá sá nak rész -
le tes sza bá lya i ról  szóló 2004. áp ri lis 29-i 917/2004/EK bi -
zott sá gi ren de let (a továb biak ban: VR.) 2. cik ké nek (2) be -
kez dé se sze rin ti tá mo ga tás idõ tar ta má val.

Támogatásra jogosultak köre

4.  §

Az 1.  § (1) be kez dé sé ben fog lalt cé lok ese tén tá mo ga tás
igény be vé te lé re az jo go sult:

a) akit (ame lyet) a Tv. 28.  § (1) be kez dé se sze rint az
MVH nyil ván tar tás ba vett, vagy aki azt iga zol tan ké rel -
mez te, to váb bá

b) meg fe lel az egyes tá mo ga tá si cé lok meg va ló sí tá sá -
nak rész le tes sza bá lya i ról  szóló kü lön jog sza bály ban elõ írt 
fel té te lek nek.
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Támogatási feltételek meghatározása

5.  §

(1) Az 1.  § (1) be kez dés sze rin ti cé lok meg va ló sí tá sá hoz 
kap cso ló dó egyes tá mo ga tá sok igény be vé te lé nek rész le tes 
fel té te le it, va la mint a tá mo ga tás meg ha tá ro zott tá mo ga tá si 
egy ség hez kö tött mér té két kü lön jog sza bály ál la pít ja meg.

(2) A tá mo ga tás igény be vé te lé re vo nat ko zó for ma -
nyom tat vá nyo kat az MVH a hon lap ján te szi köz zé.

(3) Az 1.  § (1) be kez dé se sze rin ti Mé hé sze ti Prog ram
alap ján a vég re haj tás tár sa dal mi ko or di ná to ra az Or szá gos
Ma gyar Mé hé sze ti Egye sü let.

(4) A Mé hé sze ti Prog ram adott évi vég re haj tá sa, a VR.
2. cikk (3) be kez dé se alap ján az adott év szep tem ber
1-jétõ l a kö vet ke zõ év au gusz tus 31-éig tart (a továb biak -
ban: vég re haj tá si idõ szak). Az egyes tá mo ga tá sok hoz kap -
cso ló dó vég re haj tá si és el szá mo lá si idõ sza ko kat a kü lön
jog sza bály sze rin ti rész le tes sza bá lyok tar tal maz zák.

A kérelem benyújtása

6.  §

(1) A tá mo ga tá si ké rel me ket az MVH ál tal rend sze re sí -
tett for ma nyom tat vá nyon az MVH-hoz kell be nyúj ta ni.

(2) A tá mo ga tá si ké rel men fel kell tün tet ni az ügyfél-
 regisztrációs szá mot vagy a ké re lem hez csa tol ni kell az
ügy fél-re giszt rá ció irán ti ké re lem má so la tát.

(3) Amennyi ben a ké re lem hez egy ide jû leg más szerv ál -
tal ki ál lí tott ok ira tot, il let ve bi zony la tot is mel lé kel ni kell,
úgy ar ról – jog sza bály el té rõ ren del ke zé se hi á nyá -
ban – má so lat nyújt ha tó be, amely nek ere de ti sé gét a ké rel -
me zõ alá írá sá val iga zol ja. A rész le tes sza bá lyok elõ ír hat -
ják az ok ira tok, bi zony la tok, il let ve azok má so la tá nak ha -
tó ság ál ta li el len jegy zé sét.

Hiánypótlás

7.  §

Hi ány pót lás egy al ka lom mal, az erre vo nat ko zó fel hí -
vás ban/fel szó lí tás ban meg ha tá ro zott ha tár idõn be lül tel je -
sít he tõ.

A kérelem módosítása

8.  §

(1) A ké rel met ki zá ró lag a Tv.-ben elõ ír tak kal össz -
hang ban, az MVH ál tal rend sze re sí tett for ma nyom tat vá -
nyon, a ké re lem be nyúj tá sá ra meg ha tá ro zott ha tár idõn be -
lül le het mó do sí ta ni.

(2) Ké re lem mó do sí tá sa ese tén a be nyúj tás idõ pont já -
nak a leg utol só mó do sí tás be nyúj tá sá nak idõ pont ját kell
te kin te ni a ké rel mek el bí rá lá sá nak sor rend je szem pont já -
ból.

9.  §

A ren del ke zés re álló for rás figye lembe véte lével az
MVH dönt a tá mo ga tá si igény for rás hi ány  miatti el uta sí tá -
sá ról, il let ve a tá mo ga tás ará nyos csök ken té sé rõl.

A támogatás folyósítása

10.  §

(1) A tá mo ga tá si ké re lem MVH ál ta li jó vá ha gyá sát
köve tõen a jó vá ha gyott tá mo ga tá si össze get az MVH a ké -
rel me zõ nek az ügy fél-re giszt rá ci ós rend szer be be je len tett
bank szám lá já ra utal ja át.

(2) Az eu ró ban meg ha tá ro zott tá mo ga tás fo rint ban ke -
rül ki fi ze tés re. Az eu ró-fo rint át vál tás ra – amennyi ben kü -
lön jog sza bály más kép pen nem ren del ke zik – az eu ró val
kap cso la tos ag ro mo ne tá ris rend szer nek a me zõ gaz da ság -
ban való al kal ma zá sá ra vo nat ko zó rész le tes sza bá lyok
meg ál la pí tá sá ról és egyes ren de le tek mó do sí tá sá ról  szóló
1913/2006/EK bi zott sá gi ren de let 7. cik ké nek (1) be kez -
dé sé ben fog lal ta kat kell al kal maz ni.

A támogatás ellenõrzése

11.  §

A ké re lem ben fog lal tak el len õr zé se a Tv.-ben meg ha tá -
ro zot tak sze rint tör té nik.

Jogkövetkezmények

12.  §

(1) A tá mo ga tás jo go su lat lan igény be vé te le ese tén az
MVH a Tv.-ben fog lal tak sze rint jár el.

(2) A jo go su lat la nul igény be vett tá mo ga tás vissza fi ze -
té se ese tén a ka ma tot a tá mo ga tás át uta lá sá nak idõ pont já -
tól kell fel szá mí ta ni ad dig az idõ pon tig, amíg az összeg
vissza fi ze tés re vagy le vo nás ra nem ke rül.

(3) Az egyes tá mo ga tá si in téz ke dé sek re vo nat ko zó ará -
nyos jog kö vet kez mé nyek al kal ma zá si kö rét az egyes tá -
mo ga tá si cé lok meg va ló sí tá sá nak rész le tes sza bá lya i ról
 szóló kü lön jog sza bály tar tal maz za.
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Záró rendelkezések

13.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ har ma dik na pon
lép ha tály ba.

(2) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a Ma gyar
Mé hé sze ti Nem ze ti Prog ram alap ján a köz pon ti költ ség ve -
tés, va la mint az Eu ró pai Me zõ gaz da sá gi Ori en tá ci ós és
Ga ran cia Alap társ fi nan szí ro zá sá ban meg va ló su ló tá mo -
ga tá sok igény be vé te lé nek ál ta lá nos sza bá lya i ról  szóló
152/2004. (X. 18.) FVM ren de let ha tá lyát vesz ti.

Az Európai Unió jogának való megfelelés

14.  §

Ez a ren de let a kö vet ke zõ kö zös sé gi ren de le tek vég re -
haj tá sá hoz szük sé ges ren del ke zé se ket ál la pít ja meg:

a) a Ta nács 797/2004/EK ren de le te (2004. áp ri lis 26.) a 
mé hé sze ti ter mé kek elõ ál lí tá si és ér té ke sí té si fel té te le i nek
ja ví tá sá ra irá nyu ló te vé keny sé gek rõl,

b) a Bi zott ság 917/2004/EK ren de le te (2004. áp ri lis
29.) a Ta nács 797/2004/EK ren de let sze rint a mé hé szet te -

rü le té re ho zott in téz ke dé sek rész le tes vég re haj tá si sza bá -
lya i ról,

c) a Bi zott ság 811/2007/EK ren de le te (2007. jú li us 11.) 
a mé hé sze ti ter mé kek ter me lé sé nek és for gal ma zá sá nak
ál ta lá nos fel té te le it ja ví tó in téz ke dé sek rõl  szóló
797/2004/EK ta ná csi ren de let vég re haj tá si sza bá lya i ról
 szóló 917/2004/EK ren de let mó do sí tá sá ról,

d) a Bi zott ság 939/2007/EK ren de le te (2007. au gusz tus 
7.) a mé hé sze ti ter mé kek ter me lé sé nek és for gal ma zá sá -
nak ál ta lá nos fel té te le it ja ví tó in téz ke dé sek rõl  szóló
797/2004/EK ta ná csi ren de let vég re haj tá si sza bá lya i ról
 szóló 917/2004/EK ren de let mó do sí tá sá ról,

e) a Ta nács 1290/2005/EK ren de le te (2005. jú ni us 21.)
a kö zös ag rár po li ti ka fi nan szí ro zá sá ról,

f) a Bi zott ság 1913/2006/EK ren de le te (2006. de cem -
ber 20.) az eu ró val kap cso la tos ag ro mo ne tá ris rend szer nek 
a me zõ gaz da ság ban való al kal ma zá sá ra vo nat ko zó rész le -
tes sza bá lyok meg ál la pí tá sá ról és egyes ren de le tek mó do -
sí tá sá ról.

Gráf Jó zsef s. k.,

föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter
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Melléklet a 152/2007. (XII. 22.) FVM rendelethez

A MAGYAR MÉHÉSZETI NEMZETI PROGRAM

2007–2010

Be ve ze tés

A Ta nács 797/2004/EK ren de le te – te kin tet tel a mé hé sze ti ága zat je len tõ sé gé re és sa já tos sá ga i ra – in téz ke dé se ket, tá -
mo ga tá so kat ha tá roz meg a mé hé sze ti ága zat fej lesz té se cél já ból. A tá mo ga tá sok igény be vé te lé nek alap ve tõ fel té te le,
hogy a tag ál lam össze ál lít son egy olyan Nem ze ti Prog ra mot, amely nek cél ja a méz ter me lé si és ér té ke sí té si fel té te lek ja -
ví tá sa.

Ma gyar or szág el ké szí tet te és csa tol tan be mu tat ja a Ta nács 797/2004/EK ren de le té nek 3. cik ké ben elõ írt Je len tést a
mé hé sze ti ága zat ter me lé si és ér té ke sí té si szer ke ze té rõl, és ugyan ezen ren de let 1. cik ké ben meg fo gal ma zott Mé hé sze ti
Nem ze ti Prog ra mot.

A tá mo ga tás hoz ju tás má sik elõ fel té te lét, a Mé hé sze ti Nem ze ti Prog ram nem ze ti for rá sát a Ma gyar Köz tár sa ság biz to -
sít ja a 2007. áp ri lis 11. Föld mû ve lés ügyi és Vi dék fej lesz té si Mi nisz té ri um Szak ál lam tit ká ri Ér te kez le te dön té se alap ján.

Mé hé sze ti nem ze ti és struk tu rá lis tá mo ga tá sok:

A mé hé sze ti ága zat ré szé re nem ze ti for rás ból – a Nem ze ti Prog ram ban fog lal ta kon túl me nõ en – tá mo ga tás fo lyó sí tá -
sá ra nem ke rül sor.

A mé hé sze ti ága zat a struk tu rá lis tá mo ga tá sok kö zött az e prog ram ban meg hir de tett jog cí men tá mo ga tást nem kap.



I. Jelentés a magyar méhészeti ágazatról

A ma gyar mé hé szet a me zõ gaz da ság brut tó ter me lé si ér té ké nek 1%-át, az ál lat te nyész tés 2,2%-át adja. A mé hé sze ti
ága zat je len leg mint egy 16 000 csa lád meg él he té sé hez nyújt ki egé szí tõ vagy fõ jö ve de lem for rást, így köz vet ve hoz zá já -
rul a vi dék né pes ség meg tar tó ké pes sé gé hez. A mé hé sze tek lét fon tos sá gú sze re pet töl te nek be az öko ló gi ai egyen súly
fenn tar tá sá ban.

Az át la gos méh csa lád-sû rû ség Ma gyar or szá gon 9,8 méh csa lád/km2.

Fõbb ada tok (lásd a ké sõbb táb lá za tok ban)

Hosszú évek át la gá ban a mé hé sze tek szá ma: 15 000 és 17 000 kö zött ala kult, eb bõl a pro fesszi o ná lis (mi ni mum
150 méh csa lád dal ren del ke zõ) mé hé sze tek szá ma je len leg meg ha lad ja az 1000-et.

Méh csa lá dok szá ma: több mint 900 000 csa lád, eb bõl a pro fesszi o ná lis mé hé szek ál tal bir to kolt méh csa lá dok szá ma:
mint egy 200 000 csa lád.

A leg na gyobb mé hé sze tek szer ke ze te (2006):
300 vagy an nál több méh csa lád dal ren del ke zõ mé hé sze tek szá ma: 112,
400 vagy an nál több méh csa lád dal ren del ke zõ mé hé sze tek szá ma: 28,
500 vagy an nál több méh csa lád dal ren del ke zõ mé hé sze tek szá ma: 17.
A leg na gyobb ma gyar or szá gi mé hé szet 6000 méh csa lád dal ren del ke zik.
A méz ter me lés az el múlt 10 év ben 10 000–22 000 ton na kö zött vál to zott.

A mé hész ke dés fel té te lei Ma gyar or szá gon

Ma gyar or szág ter mé sze ti adott sá gai ked ve zõ ek a mé hé szet szá má ra. Vi szony lag hosszú (jó évek ben áp ri lis tól szep -
tem ber vé gé ig tart) a vi rág zá si idõ szak, amely alatt a mé hek nek tár hoz jut nak.

Ma gyar or szág nagy ki ter je dé sû aká co sok kal ren del ke zik, amely a ma gyar mé hé szet leg fon to sabb méh le ge lõ je, méze
a ma gyar méz ter me lés alap ja. A hárs er dõk jó méh le ge lõt ad nak. A fû zek, a gyü mölcs, a ju ha rok a méh csa lá dok ta va szi
fej lõ dé sé hez nél kü löz he tet le nek.

A se lyem kó ró a déli or szág ré szek ben csa pa dé kos idõ já rás ese tén jó ered ményt ad hat.
A sze líd gesz te nyé nek csak né hány táj egy sé gen van mé hé sze ti ér té ke.
A ter mesz tett nö vé nyek kö zül je len tõs a nap ra for gó és a rep ce ve tés te rü le te.
Egyes táj egy sé gek re kor lá to zó dik a fa cé lia, mus tár, olaj re tek, le ven du la, po hán ka és egyes gyógy- és ta kar mány nö vé -

nyek.
A ha zai öko ló gi ai kö rül mé nyek hez jól al kal maz ko dó, e tá jon õs ho nos méh faj tá val, a kraj nai méh vel ren del ke zünk.

Te nyész té se évek óta ha tó sá gi fel ügye let mel lett, sza bá lyo zott és el len õr zött kö rül mé nyek kö zött fo lyik.
A méh egész ség ügyi há ló zat rend sze res el len õr zés sel biz to sít ja, ta nács adás sal se gí ti a méh be teg sé gek kel szem be ni vé -

de ke zést. Ma gyar or szág a nagy méh csa lád-sû rû ség és az in ten zív ván dor lás  miatt fo ko zot tan ki tett a be teg sé gek ter je dé -
sé nek.

A leg na gyobb ve szélyt – csak úgy, mint a vi lá gon min den hol – a var roa atka je len ti. A hosszú tél után be kö szön tõ ta -
vasz (má ju si vész, no zé ma), a hor dás ta lan, hosszú nyár (nyú lós kö tés rot ha dás) mind ked vez a be teg sé gek meg je le né sé -
nek. A be teg sé gek meg elõ zé se, az el le nük való ha tá sos vé de ke zés a Nem ze ti Prog ram ki emelt fel ada ta.

A mai ma gyar mé hész ke dés szín vo na lá ra jó té ko nyan hat nak az év szá za dos ha gyo má nyok, a mé hé szek szak ma sze re -
te te, a mé hész tár sa da lom szer ve zett sé ge és szo li da ri tá sa. A ma gyar mé hé szet ben ki ala kult szer ve ze ti-ér dek vé del mi
rend szer al kal mas a mé hé szek prob lé má i nak hi te les ér zé ke lé sé re, a meg ol dá si ja vas la tok ki dol go zás ára és kép vi se le té re.

Az elsõ Ma gyar Mé hé sze ti Nem ze ti Prog ram meg va ló sí tá sa je len tõ sen hoz zá já rult az is me re tek bõ ví té sé hez, azok
gya kor la ti al kal ma zá sá hoz. A szak is me ret meg szer zé sé nek új for mái je len tek meg Ma gyar or szá gon.

Méz faj ták

A ma gyar méz ter me lés ben meg ha tá ro zó az akác méz. Az akác méz mel lett ki sebb mér ték ben az aláb bi méz faj ták ter -
me lé se szá mot te võ: gyü möl csök, rep ce, se lyem fû, nap ra for gó, hárs, sze líd gesz te nye, fa cé lia, zsá lya, le ven du la, men ta,
med ve hagy ma, po hán ka stb.

A ko ráb bi évek ben még több-ke ve sebb gaz da sá gi je len tõ ség gel bíró pro po lisz, vi rág por, méh mé reg stb. ter me lé se
nap ja ink ra el vesz tet te sze re pét a ter me lés ben és az ér té ke sí tés ben. Az el múlt há rom év ben nõtt az unió vi rág por-fel hasz -
ná lá sa, kü lö nö sen a nyers, fa gyasz tott vi rág por ese té ben. A ma gyar mé hé szek ezt az „al ter na tív” le he tõ sé get ki hasz nál -
ták és több mé hész kez dett vi rág port ter mel ni.
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A méz mi nõ sé ge

A meg ter melt ma gyar méz mi nõ sé ge ki vá ló, nem zet kö zi pi a co kon is ver seny ké pes.

A mi nõ ség el len õr zé si rend szer fõ sze rep lõi az ál lat egész ség ügyi és élel mi szer el len õr zõ ha tó ság me gyei szer ve ze tei,
ame lyek mo ni tor ing vizs gá la to kat és szú ró pró ba sze rû el len õr zé se ket foly tat nak. A méz ex por tõ rök át vé tel elõtt té te len -
kén ti la bo ra tó ri u mi el len õr zést vé gez nek. Ki szál lí tás elõtt az egész té tel is mé telt el len õr zé se tör té nik meg. A mi nõ ség -
vizs gá lat cél já ra akk re di tált la bo ra tó ri u mok áll nak ren del ke zés re. Mi nõ sé gi vi ták ese tén a bré mai la bo ra tó ri um hoz
(APLICA Ins ti tut für Ho nig Ana li tik Qu a li tat) for dul hat nak a mé hé szek.

A méz ter me lés tech no ló gi ai szín vo na lá ra jel lem zõ ada tok:

Az al kal ma zott mé hé sze ti tech no ló gia je len tõ sen nem vál to zik, a pro fesszi o ná lis mé hé sze tek re jel lem zõ a kor sze rûbb
tech no ló gia al kal ma zá sa.

Az or szá gos hely zet az elõ zõ Je len tés hez ké pest nem vál to zott:

– Az or szág ban há rom ke ret tí pus és két fõ kap tár tí pus van hasz ná lat ban. A kap tá rak je len tõs ré sze a múlt szá zad ele -
jén meg ho no sí tott Nagy Bo czo ná di (NB) fek võ kap tár, mint egy egy har ma dát a mo dern ra ko dó kap tá rak te szik ki.

– A mé hé szek több sé ge, kö zel 70 szá za lé ka ván do rol tat ja mé hé sze tét. A kap tá rak szál lí tó esz köz re tör té nõ fel- és le ra -
ká sa az ese tek több sé gé ben kézi erõ vel tör té nik. A mé hé sze tek mint egy 1-2%-a ren del ke zik sa ját szál lí tó esz köz zel, ame -
lyek át lag élet ko ra meg ha lad ja a 15 évet.

– A mé hé sze ti esz kö zök nek és be ren de zé sek nek éve kig nem volt ha zai gyár tó hát te re, nap ja ink ban kez de nek ki sebb
gyár tók ez zel fog lal koz ni.

Méz ke res ke de lem

A ma gyar méz ter me lés sa já tos sá ga, hogy a mé hé szek a meg ter melt méz 83%-át nagy ba ni fel vá sár lók nak, ke res ke dõk -
nek (hor dó san), 1%-át ki sze rel ve kis ke res ke dõk nek (üz le tek nek), to váb bi 1%-át ipa ri fel hasz ná lók nak (mé zes ka lá csos,
éde sí tõ ipar), 15%-át pe dig köz vet le nül a fo gyasz tók nak (ház tól és pi a con) ér té ke sí tik.

Az or szág ban 11 olyan méz üzem mû kö dik, amely nek alap anyag-fel dol go zó ka pa ci tá sa meg ha lad ja az évi 1000 ton -
nát. Eze ken az üze me ken túl me nõ en mint egy 400 kis méz üzem van az or szág ban, ame lyek egy-egy mé hé szet ter mé sé -
nek vagy egy-egy ki sebb tér ség méz ter mé sé nek fel dol go zá sá ra ala kul tak.

Mi vel a mé hé szek mé zük dön tõ há nya dát hor dó ban ér té ke sí tik, így el ve szí tik áru juk to váb bi nyo mon kö vet he tõ sé gét.
A ki sze re lõk a meg vá sá rolt alap anyag gal „bár mit” kezd het nek. A mé hé szek nek ezért az egye dü li mi nõ ség-el len õr zé si
le he tõ sé ge már csak a ki sze relt árú vizs gá la tá ban le het sé ges. Ezek nek a vizs gá la tok nak a leg kor sze rûbb mód sze rek re
kell ha gyat koz ni uk, ezért tart ja szük sé ges nek Ma gyar or szág az ilyen irá nyú ku ta tó mun kák el vég zé sét és az eh hez szük -
sé ges esz kö zök be szer zé sét.

Ex port

Ma gyar or szág tör té nel mi leg is a na gyobb méz ter me lõ or szá gok közé tar to zik. A meg ter melt méz je len tõs ré sze, mint -
egy 80%-a kül föl di pi a cok ra, az utób bi év ti ze dek ben szin te tel jes egé szé ben a nyu gat-eu ró pai or szá gok ba ke rül. Leg je -
len tõ sebb part ne re ink Né met or szág, Fran cia or szág, Olasz or szág, Egye sült Ki rály ság.

A fõ ter mék az akác méz és a ve gyes vi rág méz, ame lyek ará nya év já rat tól füg gõ en vál to zik. Ki sebb mennyi ség ben
egyéb faj ta és lé pes mé zet, méh vi aszt és pro po liszt ex por tál nak a ma gyar ke res ke del mi cé gek.

A ki szál lí tott akác méz 95%-a hor dós ki sze re lés ben (lé dig) ke rül ki szál lí tás ra. A lé dig ben tör té nõ ér té ke sí tés nagy
 volumenek ki szál lí tá sát te szi le he tõ vé, azon ban jel le gé nél fog va nem biz to sít ja a kü lön le ges mi nõ sé gû ma gyar méz
hang sú lyo zott meg je le né sét. Árai is el ma rad nak at tól, amit a mi nõ ség alap ján el vár hat nánk.

A ha zai méz fo gyasz tás

A kü lön bö zõ ház tar tá sok fo gyasz tá si sta tisz ti kai fel mé ré sei iga zol ják, hogy ha zai méz fo gyasz tás éves vo lu me ne mint -
egy 5000 ton na kö rü li. En nek alap ján az egy fõre jutó éves fo gyasz tás 0,5 kg-ra te he tõ, ez mi ni má lis nö ve ke dést je lent az
elõ zõ Je len tés hez ké pest.

A ha zai méz fo gyasz tás mint egy 90%-a la kos sá gi fo gyasz tás. A méz 10%-át az ipar (sü tö dék, kon zerv gyá rak, gyógy -
szer gyá rak, koz me ti kai la bo ra tó ri u mok stb.) hasz nál ja fel.

A né hány éve még je len tõs vo lu men ben és ér ték ben áru sí tott pro po lisz, vi rág por ér té ke sí té se je len tõ sen csök kent, a méh -
mé re gé gya kor la ti lag meg szûnt. Fel len dü lõ ben van ez zel szem ben a ko ráb ban ugyan csak vissza szo rult vi asz ér té ke sí tés.
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A ma gyar mé hé szet szer ke ze te szá mok ban:*

1. Méh csa lá dok és mé hé szek

A ma gyar mé hé szet fõbb ada tai

Év

A mé hé sze tek szá ma Méh csa lá dok szá ma

össze sen**
eb bõl***: 150 méh csa lád fe let ti

össze sen**
eb bõl***: 150 méh csa lád fe let ti

db % db %

1999 17.087 683 4,0 806.539 129.046 15,99

2000 16.579 847 5,1 840.235 168.759 20,08

2001 16.235 1.050 6,4 896.563 214.429 23,92

2002 15.576 1.057 6,8 881.610 216.623 24,57

2003 15.302 1.064 6,9 872.650 216.956 24,86

2004 16.371 1.076 6,5 942.316 217.013 23,02

2005 15.975 1.080 6,7 910.873 217.122 23,83

2. A ter me lés és a for gal ma zá si szer ke zet***

A kü lön bö zõ méz faj ták ter me lé sé nek ará nyai

Év 1999. 2000. 2001. 2002. 2003. 2004. 2005.

Ter me lés (t) 18.500 15.200 15.300 18.000 21.900 19.500 19.700

Méz faj ták ará nya % % % % % % %

Rep ce  4  6 19 18  9 19 19

Akác 61 67 55 34 52 50 32

Nap ra for gó 15  7  7 21 20 11 18

Ve gyes vi rág 14 17 13 13 10  9 20

Faj ta, se lyem kó ró, hárs,
fa cé lia stb.

 6  3  6 14  9 11 11

A bel föl di (ha zai ter me lé sû méz) méz ér té ke sí tés meg osz lá sa a kü lön bö zõ ér té ke sí té si csa tor nák kö zött

Ér té ke sí té si csa tor na %

Köz vet le nül a fo gyasz tók felé (,,ház tól”, pi a con) 15

Ki sze rel ve kis ke res ke dõk felé (üz le tek nek) 1

Nagy ba ni fel vá sár lók nak, ke res ke dõk nek (,,hor dó san”) 83

Ipa ri fel hasz ná lók nak (mé zes ka lá csos, édes ipar) 1

3. Ter me lés, ex port, im port

Év
Méz ter me lés**

(ton na)
Ex port*
(ton na)

Im port*
(ton na)

1999 18.500  9.889   441

2000 15.200 12.806   857

2001 15.300 12.725   690

2002 18.000 15.023   958

2003 21.900 15.773 1.275

2004 19.500 15.114 1.331

2005 19.700 18.898 1.303
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4. Árak***

A nagy ba ni fel vá sár lás
(net tó)Ft/kg

Méz faj ta 1999. 2000. 2001. 2002. 2003. 2004. 2005.

Akác méz 407 308 393 636 767 600 430

Vi rág méz 222 221 271 410 544 400 290

Faj ta mé zek 321 250 313 493 631 450 350

A köz vet len el adás
Ft/kg

Méz faj ta 1999. 2000. 2001. 2002. 2003. 2004. 2005.

Akác méz 780 700 830 1080 1180 1060 920

Vi rág méz 490 460 550 730 780 750 710

Faj ta mé zek 730 680 730 980 1080 960 850

For rás:   * KSH

 ** Ál lat egész ség ügyi ha tó ság

*** Or szá gos Ma gyar Mé hé sze ti Egye sü let

A mé hé szet költ sé gei

Az ál lan dó és vál to zó költ sé gek ala ku lá sa a 150 méh csa lá dos, ván do rol ta tá sos mé hész ke dést foly ta tó mé hé szet ada tai
alap ján meg ál la pít ha tó, hogy Ma gyar or szá gon a méh csa lá don kén ti költ ség 68,05 euró (250 Ft = 1 euró). Ez alap ján a ha -
zai mé hé sze tek az uni ós költ ség ka te gó ria (First Re port 16.02.2001.) kö zép sõ szint jé be tar toz nak.

Ezt a kö vet ke zõ szá mí tá sok tá maszt ják alá:

Ál lan dó költ sé gek:

Méh csa lá don ként át la gos ál lan dó költ ség 9494 Ft (37,97 euró/csa lád)

Össze te või:

– Amor ti zá ció: 5544 Ft/csa lád (22,17 euró/csa lád)

– Biz to sí tás: 350 Ft/csa lád (1,40 euró/csa lád)

– Mun ka bér: 3600 Ft/csa lád (ván dor lás sal együtt) (14,4 euró/csa lád)

Vál to zó költ sé gek:

Méh csa lá don ként át la gos vál to zó költ ség 7519 Ft (30,07 euró/csa lád).

Össze te või:

– var roa atka el le ni vé de ke zés, gyógy ke ze lés, gyógy szer: 1580 Ft/csa lád (6,32 euró/csa lád):

– téli ta kar má nyo zás: fel hasz nált cu kor méh csa lá don ként 2100 Ft/csa lád (8,4 euró/csa lád):

– ván do rol ta tás (sa ját gép ko csi és fu va ro zó ál tal biz to sí tott te her gép ko csi val): 2760 Ft/méh csa lád (11,04 euró/csa -
lád)

– egyéb költ sé gek: 979 Ft/méh csa lád (3,91 euró/csa lád):

– ki sze re lés (fel vá sár lás, bankkölt ség, szál lí tás, fel dol go zás, tá ro lás, vám): 100 Ft/kg (0,40 euró/kg).

5. Méz mi nõ ség

Ma gyar or szá gon je len leg nem al kal maz zák a 2082/92/EGK, va la mint a 2081/92/EGK ren de le te ket.
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II. A Magyar Méhészeti Nemzeti Program

A Nem ze ti Prog ram fõ cél ja

E prog ram elõ se gí ti, hogy az ága zat ki hasz nál ja az or szág ked ve zõ adott sá ga it, ezen ke resz tül nö ve li az ága zat ver -
seny ké pes sé gét, fej lõ dé sét. Mé hé szet egy részt gaz da sá gi hasz not ál lít elõ, más részt sze re pe van az öko ló gi ai egyen súly
fenn tar tá sá ban. Fon tos az ága zat tár sa dal mi sze re pé nek erõ sí té se, va la mint e sze rep er köl csi és anya gi for má ban tör té nõ
el is mer te té se. A tár sa dal mi sze rep a vi dék né pes ség meg tar tó ké pes sé ge erõ sí té sé ben, a la kos ság egész sé ges, ki vá ló mi -
nõ sé gû mé hé sze ti ter mé kek kel tör té nõ el lá tá sá ban, va la mint a mé hek ál ta li be por zás más mó don meg nem old ha tó fel -
ada tá nak biz ton sá gos el vég zé sé ben nyil vá nul meg.

Cél ként fo gal ma zó dik meg, hogy erõ söd jön a mé hész tár sa da lom össze fo gá sa, a mé hé szek fo gé kony sá ga az új mód -
sze rek, el já rá sok és esz kö zök al kal ma zá sa, va la mint a vál lal ko zás sze rû gaz dál ko dás iránt.

A fen ti cé lok el éré se ré vén a mé hész ke dés bõl szár ma zó ha szon biz to sít son meg él he tést és fej lesz té si for rást az ága zat -
ban át la gos nak te kint he tõ ha té kony ság gal te vé keny ke dõ mé hé szek szá má ra. A rá for dí tá so kon fe lü li be vé tel el éré sét te -
gye le he tõ vé azon mé hé szek szá má ra, akik egyéb te vé keny sé ge ik mel lett mé hész ked nek.

A 2004–2007. idõ szak ban vég re haj tott Nem ze ti Prog ram alap ján igény be vett tá mo ga tás je len tõs szak mai, szel le mi és 
gya kor la ti is me ret ter jesz té sen túl me der be te rel te az atka el le ni gyógy sze res vé de ke zést, to váb bá erõ sí tet te a méh ál lo -
mány ha zai után pót lá sát, így an nak ge ne ti kai hát te rét.

A 2007–2010. idõ szak ban el sõ sor ban a 2004. év ben el fo ga dott Ma gyar Mé hé sze ti Nem ze ti Prog ram ban meg kez dett
in téz ke dé se ket kí ván juk foly tat ni, me lye ket a méz mi nõ sé gé nek meg õr zé sét, a fo gyasz tók jobb tá jé koz ta tá sát szol gá ló
ku ta tó-, fej lesz tõ prog ra mok kal ter ve zünk ki egé szí te ni.

A méz termelésének és értékesítésének javítására irányuló intézkedések
a 797/2004/EK rendelet alapján – részletes bemutatás

1. Tech ni kai se gít ség nyúj tás a mé hé sze ti egye sü le tek nek és a mé hész kö rök tag jai ré szé re a méz ter me lés és a méz -
pergetés fel té te le i nek ja ví tá sa ér de ké ben

1.1. A mé hé sze ti kép zés or szá gos ko or di ná lá sa, kül föl di szak mai is me re tek gyûj té se és ter jesz té se
A 2004–2007. idõ szak ban a Nem ze ti Prog ram alap ján a mé hész kép zés egy sé ge sí té se, a kül föl di is me re tek meg szer zé -

se ér de ké ben kül föl di szak saj tó meg fi gye lé se, meg ren de lé se, a for dí tá sok meg szer ve zé se és azok köz zé té te le fel ada tok
el lá tá sa vég re haj tá sá ra az Or szá gos Ma gyar Mé hé sze ti Egye sü let (OMME) köz pon ti iro dá ja egy fõ ko or di ná tort fog lal -
koz ta tott, és biz to sí tot ta a mun ka el vég zés hez a meg fe le lõ kö rül mé nye ket. A ko or di ná ci ós mun ka sok ré tû, ma gá ban fog -
lal ja az ok ta tá si hely szí nek, sze mi ná ri u mok, kon zul tá ci ók hely szí ne i nek, be mu ta tó he lyek biz to sí tá sát, az elõ adók kal
való idõ pont-, té ma-, hely szín-egyez te té se ket, az elõ adók ré szé rõl fel me rü lõ ké ré sek (tech ni kai esz kö zök, tan anyag stb.) 
tel je sí té sét, to váb bá a kül föl di szak iro da lom kö ve té sét, a szak saj tó meg ren de lé sét, va la mint azok for dí tá sá nak és köz zé -
té te lé nek meg szer ve zé sét, vég re haj tá sát.

A fel adat fo lya ma tos, fenn tar tá sa így a 2007–2010. idõ szak ban a ko ráb bi fel té te lek kel szük sé ges.

A tá mo ga tás össze ge: 80 000 euró/év

1.2. He lyi, ré gi ós és or szá gos ren dez vé nyek, el mé le ti kép zés, nem zet kö zi ta pasz ta latszer zés
Már a 2004–2007. idõ szak ban is sze rep lõ jog cím cél ja a mé hé szek szak mai is me re te i nek bõ ví té se, fej lesz té se, il let ve

szin ten tar tá sa, el mé le ti fel ké szült sé gé nek nö ve lé se el sõ sor ban elõ adá sok tar tá sá val.
Az in téz ke dés alap ján több ezer mé hész vett részt a he lyi/re gi o ná lis/or szá gos ren dez vé nye ken, ju tott el kül föl dön

meg ren de zett ha son ló prog ram ra. Az in téz ke dés sok ré tû és az el té rõ ér de kelt sé gû mé hé szek is meg ta lál ják a szá muk ra
hasz nos prog ra mot. A he lyi szin ten meg szer ve zett szak mai na pok, fog lal ko zá sok a mé hé szek szak mai is me re te it bõ ví tik, 
szin ten tart ják. A tá mo ga tás sal szín vo na las elõ adá so kat (szak má hoz kap cso ló dó te rü le tek rõl meg hí vott szak em be rek kel, 
mint pl. adó ügy, vál lal ko zá si is me re tek, lo gisz ti ka, ég haj lat ku ta tás stb.) le het meg tar ta ni.

Or szá gos és ré gi ós ren dez vény szak mai elõ adá so kon túl esz köz be mu ta tó kat is biz to sít:
A Mé hé szek Vi lág ta lál ko zó ja (APIMONDIA) je len tõs in for má ció cse ré re ad le he tõ sé get min den al ka lom mal. Ma -

gyar or szág ki ál lí tás ke re té ben is be mu tat ja a ha zai mé hész ke dé si gya kor la tot.
Az éven te meg tar tott Ma gyar Mé hé szek Vi lág ta lál ko zó ja ha zai és kül föl di elõ adók rész vé te lé vel zaj ló kon fe ren ci á val 

egy be kö tött szak ki ál lí tás.
Más tag ál la mok ban, har ma dik or szág ban szer ve zett prog ra mo kon való rész vé tel a kü lön bö zõ mé hész ke dé si gya kor lat 

köz vet len meg is me ré sét, ta pasz ta la tok cse ré jét te szi le he tõ vé.
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A ren dez vé nyek szer ve zé se fo lya ma tos, ezért a 2007–2010. idõ szak ban az in téz ke dés fenn tar tá sa in do kolt.

A tá mo ga tás össze ge: 180 000 euró/év

1.3. Be mu ta tó mé hé sze tek lá to ga tá sa
A 2004–2007. idõ szak ban ki ala kí tott „be mu ta tó mé hész” rend szer új don ság volt a ma gyar mé hé szet te rü le tén. Kö zel

húsz be mu ta tó mé hé szet ki je lö lé se tör tént meg, és sok száz mé hész vett részt be mu ta tó kon.
A mé hé sze tek ki je lö lé se a jól mû kö dõ mé hé szek szá má ra le he tõ sé get te rem tett, hogy az al kal ma zott is me re te i ket

meg mu tat has sák má sok nak, az oda lá to ga tó mé hé szek pe dig meg is mer het nek be vált, jó gya kor la tot, sok eset ben új tech -
no ló gi át, egyes gya kor la ti fo gást.

Össze gez ve, az in téz ke dés cél ja: egy-egy kap tár tí pus tech no ló gi á já nak meg is mer te té se, egyéb is me re tek át adá sa és
gya kor la ti be mu ta tó kon ke resz tü li ok ta tá sa.

Az in téz ke dés egy re nép sze rûbb a mé hé szek kö ré ben, a 2007–2010. idõ szak ban a foly ta tá sát ter vez zük.

A tá mo ga tás össze ge: 30 000 euró/év

1.4. Szak ta nács adás
A prog ram elsõ cik lu sá ban (2004–2007) ki ala kí tás ra ke rült egy mé hé sze ti szak ta nács adói há ló zat, amely fo lya ma tos

mû kö dé se so rán szak mai se gít sé get nyújt a mé hé szek nek. A szak ta nács adó há ló zat fel épí té se: 1 fõ ve ze tõ szak ta nács adó
(mun ká ját az OMME köz pon ti iro dá já ban vég zi) 19 fõ me gyei, il let ve + 1 fõ fõ vá ro si szak ta nács adó (mun ká ju kat a la ká -
su kon, il let ve bé relt iro dá ban vég zik).

A há ló zat a gaz dál ko dó mé hé szek szá má ra fo lya ma to san nyújt tá jé koz ta tást a pi a ci vi szo nyok ról, a tá mo ga tá si le he tõ -
sé gek rõl, a mé hé szet ben al kal ma zott, il let ve al kal maz ha tó új tech no ló gi ák ról, a ván do rol ta tás, per ge tés és egyéb szak -
mai te vé keny sé gek ha té ko nyabb el lá tá sát tá mo ga tó in for má ci ók ról. A szak ta nács adó há ló zat se gít kép vi sel ni a gaz dál -
ko dó mé hé szek ér de ke it a te vé keny sé gü ket fel ügye lõ ha tó sá gok nál, fe no ló gi ai meg fi gye lé sek kel, adat gyûj tés sel, és az
ada tok köz lé sé vel hoz zá já rul egyes mé hé sze ti te vé keny sé gek ered mé nye sebb vég re haj tá sá hoz. A szak ta nács adók rend -
sze re sen szer vez nek ok ta tá so kat a mé hé szek ré szé re.

A há ló zat ki ala kí tá sa je len tõs elõ re lé pés volt az egyes mé hész prob lé má i nak ke ze lé sé hez, in for má ció igé nyé nek ki elé -
gí tés éhez.

A prog ram vál to zat lan for má ban tör té nõ fenn tar tá sa a 2007–2010. idõ szak ban in do kolt. A tá mo ga tás ked vez mé nye -
zett je az OM ME-n ke resz tül az egyes szak ta nács adó, aki a tel je sí tés rõl ki adott iga zo lás sal tör té nõ pénz ügyi el szá mo lás -
sal jut a tá mo ga tás hoz.

A tá mo ga tás össze ge: 440 000 euró/év

2. A var ro a tó zis el le ni vé de ke zés

2.1. Var roa dest ruc tor el le ni gyógy sze res vé de ke zés
Az in téz ke dés ben 2004–2007. idõ szak ban mint egy 10 000 mé hész vett részt. A mé hé sze ti nem ze ti prog ram ezen in -

téz ke dé se köz vet len se gít sé get a mé hé szek szá má ra, amely a szak ta nács adók ak tív se gít sé gé vel hoz zá já rul az ered mé -
nyes mé hész ke dés hez.

A var roa atka el le ni kö te le zõ gyógy sze res vé de ke zés tá mo ga tá sa elõ se gí ti, hogy a mé hé szek ál tal ko ráb ban gyak ran
hasz nált, el len õri zet len és ke vés sé ha té kony sze rek he lyett en ge dé lye zett gyógy szer ké szít mé nye ket hasz nál ja nak a var -
roa atka el le ni vé de ke zés ben. A tá mo ga tás alap ja az en ge dé lye zett ké szít mény és a ke ze lés ki egé szí té sé hez ad ha tó meg -
ha tá ro zott cu kor be szer zé se, fel hasz ná lá sa. A fer tõ zött ség tõl való tel jes men tes ség ugyan nem ér he tõ el, de a tá mo ga tás
je len tõs mér ték ben elõ se gí ti a méh-egész ség ügyi hely zet ja vu lá sát.

A prog ram foly ta tá sa a 2007–2010. idõ szak ban in do kolt.

A tá mo ga tás össze ge: 2 050 000 euró/év

2.2. A vé de ke zés al ter na tív mód jai
A 2004–2007. idõ szak ban ki ala kí tott prog ram fo lya tá sát, tö ké le te sí té sét ter vez zük. Már egy re több mé hész ren del ke -

zik, az or szág te rü le tét be há lóz va a hi gi é ni kus alj desz ká val, így részt vesz az adat szol gál ta tá si prog ram ban.
A prog ram ban részt ve võ mé hész tá mo gat va kap alj desz ká kat, és a tá mo ga tás fel té te le ként a mé hé sze ti sze zon ban

(már ci us 1.–ok tó ber 31.) éven te négy al ka lom mal je len tést ad az at kák szá má ról, az al kal ma zott ke ze lé sek rõl stb.
E prog ram le he tõ vé te szi az atka fer tõ zött ség ha zai mo ni tor ing vizs gá la tát. A prog ra mot a szak ta nács adó há ló zat – ku -
tatóintézet be vo ná sá val – bo nyo lít ja le.

A 2007–2010. idõ szak fõ cél ja a prog ram fenn tar tá sa és az adat szol gál ta tás, az adat fel dol go zás és köz zé té tel fejlesz -
tése. Így az or szá gos var ro a fer tõ zött ség szint jé rõl és a vé de ke zés so rán hasz nált ké szít mé nyek ha tás fo ká ról nap ra kész tá -
jé koz ta tást kap nak a mé hé szek.
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A tá mo ga tás össze ge: 120 000 euró/év

3. A ván dor lás éssze rû sí té se

3.1. Kap tá rak, mé hé sze ti fel sze re lé sek azo no sí tá sa
A méh egész ség ügyi nyo mon kö vet he tõ ség ér de ké ben, va la mint va gyon vé del mi szem pont ból in do kolt a mé hé sze tek,

il let ve az ér té ke sebb mé hé sze ti fel sze re lé sek azo no sí tá sa és nyil ván tar tá sa. A tá mo ga tás cél ja az azo no sí tá si rend szer ki -
ala kí tá sa, majd fenn tar tá sa, mû köd te té se. A 2004–2007. idõ szak ban a prog ram elvi alap ja it le he tett le rak ni. A prog ram
tel jes körû vég re haj tá sát a 2007–2010. idõ szak ban ter vez zük.

A tá mo ga tás össze ge: 80 000 euró/év

3.2. Be ru há zás új esz kö zök be
Mint egy ezer mé hész ju tott a 2004–2007. idõ szak ban kor sze rû esz köz höz a ván do rol ta tás fej lesz té se ér de ké ben.
A ván do rol ta tás hoz szük sé ges új esz kö zök be szer zé sé nek tá mo ga tá sa ré vén kor sze rûbb esz kö zök kel, gyor sab ban,

egy sze rûb ben és ha té ko nyab ban zaj lik a ván do rol ta tás és az ah hoz kap cso ló dó mun ka fo lya ma tok.
Ha zánk ban ered mé nye sen mé hész ked ni, a biz tos meg él he tést biz to sí ta ni csak ván dor lás sal le het sé ges. Egy év ben

akár 6–8 al ka lom mal kell moz gat ni a mé hé sze tet. Ez gyor san, ha té ko nyan, bal eset men te sen csak na gyobb be ru há zás sal
tör tén het. E tá mo ga tás cél ja a 2007–2010. idõ szak ban ra ko dó és szál lí tó esz kö zök be szer zé se, va la mint a ván dor ta nyák
ki ala kí tá sá hoz szük sé ges inf rast ruk t urá lis esz kö zök be szer zé se.

2007–2010. idõ szak ban a ko ráb bi idõ szak tá mo ga tás nak foly ta tá sát ter vez zük.
A tá mo ga tás össze ge: 350 000 euró/év

4. A méz fi zi kai-ké mi ai tu laj don sá ga i nak elem zé se

Elem zé sek költ sé ge i nek át vál la lá sa, la bo ra tó ri u mi esz közbe szer zés
Az OMME fo lya ma to san fi gye lem mel kí sé ri a ke res ke del mi for ga lom ban kap ha tó mé zek mi nõ sé gét, össze té te lét.

A kor sze rû vizs gá la tok ha zai el vég zé se ér de ké ben la bo ra tó ri um esz köz be szer zés, fej lesz tés is in do kolt. A be szer zé sek
so rán le he tõ ség nyí lik Ma gya ro szá gon ed dig még el nem vég zett akk re di dált méz vizs gá la tok vég hez vi te lére. A vizsgá -
lati ered mé nye ket az OMME meg je len te ti.

A tá mo ga tás össze ge: 200 000 euró/év

5. A méh csa lá dok szá má nak szin ten tar tá sa

A 2004–2007. idõ szak ban több mint ezer mé hész vett igény be méh ál lo má nyá nak pót lá sá hoz tá mo ga tást.
Ha zánk õs ho nos méh faj tá ja a kraj nai méh. Csak ha tó sá gi lag el len õr zött, re giszt rált méh te nyész tõ, anya ne ve lõ hoz hat

for ga lom ba méh anyá kat. Anya ne ve lõ te lep rõl szár ma zó pár zott, pe té zõ anyák kal tör té nõ, il let ve e te le pek rõl szár ma zó
egyéb ál lo mány pót lás tá mo gat ha tó.

A tá mo ga tás cél ja a méh ál lo mány szin ten tar tá sa pár zott és pár zat lan méh anyák kal, anya böl csõk kel. A mé hé szek az
ál lo mány mind ál lat egész ség ügyi, mind ge ne ti kai szem pont ból tör té nõ cse ré jét a ha té kony mé hész ke dés alap ve tõ fel té -
te lé nek te kin tik.

Je len tõs ered mény ként köny vel het jük el, hogy to vább tisz tult és szé le se dett a kraj nai méh ál lo mány.
A prog ram fo lya ma tos fenn tar tá sa a 2007–2010. idõ szak ban in do kolt.

A tá mo ga tás össze ge: 200 000 euró

6. Mé hé szet tel és mé hé sze ti ter mé kek kel kap cso la tos al kal ma zott ku ta tás

El sõ sor ban a méz mi nõ ség ja ví tá sa cél já ból al kal ma zott ku ta tá si prog ram vég re haj tá sa, il let ve az ak tu á lis mé hé sze ti
prob lé mák vizs gá la tát szol gá ló ku ta tás tá mo ga tá sa. A mé hé sze ti ter me lés biz ton sá gát elõ se gí tõ ku ta tá sok tá mo ga tá sa.

A méz for gal ma zás ban a mi nõ sé gi vizs gá la tok alap ján meg ál la pít ha tó, hogy új méz mi nõ sé gi prob lé mák je len tek meg
a kis ke res ke de lem ben lévõ mé zek ese té ben. A vizs gá la tok olyan irá nyú fej lesz té sé re van szük ség, ame lyek alap ján a fo -
gyasz tók jobb tá jé koz ta tá sa biz to sít ha tó. Ma gyar or szág új tí pu sú vizs gá la ti mód szer dol go zá sát kí ván ja tá mo gat ni,
amely a ter mé sze tes mé zek vé del mét szol gál ja.

A tá mo ga tás össze ge: 200 000 euró

13552 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2007/181. szám



Országos becsült költségek és finanszírozási terv

A célok leírása és finanszírozása

Tag ál lam: Ma gyar or szág    Prog ram: 2007/2008

In téz ke dés le írá sa

Elõ irány zott ki adá sok EU kö zös
 fi nan szí ro zás

euró
össze sen

euró
50%
euró

Szak ta nács adás 730 000 365 000 365 000

Mé hé sze ti kép zés or szá gos ko or di ná lá sa, méh egész ség-
 ügyi is me re tek gyûj té se, köz zé té te le

Be mu ta tó mé hé sze tek lá to ga tá sa

Ré gi ós ren dez vé nyek, nem zet kö zi sze mi ná ri u mok 
 és kong resszu sok el mé le ti kép zés

Szak ta nács adó há ló zat mû köd te té se

Var roa atka el le ni vé de ke zés 2 170 000 1 085 000 1 085 000

Ke ze lé si költ sé gek

Al ter na tív ke ze lés

Ván dor mé hé szet ra ci o na li zá lá sa, év sza kok sze rin ti méh-
 le ge lõ ki hasz ná lás

430 000 215 000 215 000

Kap tá rak, mé hé sze ti fel sze re lé sek azo no sí tá sa

Esz köz be szer zés

Méz elem zé se 200 000 100 000 100 000

Elem zé sek költ sé ge i nek át vál la lá sa

La bo ra tó ri u mi esz köz be szer zés

A méh csa lá dok szá má nak szin ten tar tá sa 200 000 100 000 100 000

Méz mi nõ ség-ja ví tás al kal ma zott ku ta tás 200 000 100 000 100 000

Prog ram össze sen 3 930 000 1 965 000 1 965 000

A célok leírása és finanszírozása

Tag ál lam: Ma gyar or szág    Prog ram: 2008/2009

In téz ke dés le írá sa

Elõ irány zott ki adá sok
EU kö zös

fi nan szí ro zás
euró

össze sen
euró

50%
euró

Szak ta nács adás 730 000 365 000 365 000

Mé hé sze ti kép zés or szá gos ko or di ná lá sa, méh egész ség-
 ügyi is me re tek gyûj té se, köz zé té te le

Be mu ta tó mé hé sze tek lá to ga tá sa

Ré gi ós ren dez vé nyek, nem zet kö zi sze mi ná ri u mok és
  kong resszu sok el mé le ti kép zés
Szak ta nács adó há ló zat mû köd te té se
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In téz ke dés le írá sa

Elõ irány zott ki adá sok
EU kö zös

fi nan szí ro zás
euró

össze sen
euró

50%
euró

Var roa atka el le ni vé de ke zés 2 170 000 1 085 000 1 085 000

Ke ze lé si költ sé gek

Al ter na tív ke ze lés

Ván dor mé hé szet ra ci o na li zá lá sa, év sza kok sze rin ti 
 méh le ge lõ ki hasz ná lás

430 000 215 000 215 000

Kap tá rak, mé hé sze ti fel sze re lé sek azo no sí tá sa

Esz köz be szer zés

Méz elem zé se 200 000 100 000 100 000

Elem zé sek költ sé ge i nek át vál la lá sa

La bo ra tó ri u mi esz köz be szer zés

A méh csa lá dok szá má nak szin ten tar tá sa 200 000 100 000 100 000

Méz mi nõ ség-ja ví tás al kal ma zott ku ta tás 200 000 100 000 100 000

Prog ram össze sen 3 930 000 1 965 000 1 965 000

A célok leírása és finanszírozása

Tag ál lam: Ma gyar or szág     Prog ram: 2009/2010

In téz ke dés le írá sa

Elõ irány zott ki adá sok EU kö zös
 fi nan szí ro zás

euró
össze sen

euró
50%
euró

Szak ta nács adás 730 000 365 000 365 000

Mé hé sze ti kép zés or szá gos ko or di ná lá sa, méh egész ség-
 ügyi is me re tek gyûj té se, köz zé té te le

Be mu ta tó mé hé sze tek lá to ga tá sa

Ré gi ós ren dez vé nyek, nem zet kö zi sze mi ná ri u mok és
 kong resszu sok el mé le ti kép zés

Szak ta nács adó há ló zat mû köd te té se

Var roa atka el le ni vé de ke zés 2 170 000 1 085 000 1 085 000

Ke ze lé si költ sé gek

Al ter na tív ke ze lés

Ván dor mé hé szet ra ci o na li zá lá sa, év sza kok sze rin ti 
 méh le ge lõ ki hasz ná lás

430 000 215 000 215 000

Kap tá rak, mé hé sze ti fel sze re lé sek azo no sí tá sa

Esz köz be szer zés

Méz elem zé se 200 000 100 000 100 000

Elem zé sek költ sé ge i nek át vál la lá sa

La bo ra tó ri u mi esz köz be szer zés

A méh csa lá dok szá má nak szin ten tar tá sa 200 000 100 000 100 000

Méz mi nõ ség-ja ví tás al kal ma zott ku ta tás 200 000 100 000 100 000

Prog ram össze sen 3 930 000 1 965 000 1 965 000
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SZABÁLYOZÁSI ALAPOK

A ta nács 797/2004/ek ren de le te a mé hé sze ti ter mé kek
ter me lé sé nek és for gal ma zá sá nak ja ví tá sá ra irá nyu ló in -
téz ke dé sek,

A bi zott ság 917/2004/ek ren de le te a mé hé szet te rü le tén
tett in téz ke dé sek rõl  szóló 797/2004/EK ta ná csi ren de let
vég re haj tá sá nak rész le tes sza bá lya i ról.

A prog ram ki dol go zá sá ban köz re mû kö dõ kép vi se le ti
szer ve ze tek mé hész szö vet ke ze tek fel so ro lá sa

A nem ze ti prog ram fõ ko or di ná to ra:

– Neve: Or szá gos Ma gyar Mé hé sze ti Egye sü let
– Rö vi dí tett neve: OMME
– Szék he lye: H–1094 Bu da pest, Vi o la u. 50.
– Meg ala ku lás: egye sü lé si jog ról  szóló 1989. évi

II. tör vény alap ján mû kö dik.
– Bí ró sá gi be jegy zé si szá ma: 565
– A szer ve zet ál la po ta: be jegy zett mû kö dõ szer ve zet
– Adó szá ma: 19008295-1-43
– Bank szám la ada tok

= Bel föl di
= De vi za nem: HUF
= Szám la szám: 11705008-20130154-00000000
= Szám la ve ze tõ bank: OTP RT.

– Je len leg be je len tett kép vi se lõ neve, címe: Bross Pé ter 
(el nök)

– Le ve le zé si címe: Or szá gos Ma gyar Mé hé sze ti Egye -
sü let H–1450 Bu da pest 9 Pf. 116

– Te le fon szá ma: ++36 (1) 216-0015
– Fax szá ma: ++36 (1) 456-0377
– E-ma il cím: OMME1984@en ter net.hu
Az OMME mint egy 120 re gi o ná lis mé hész szer ve ze tet

kép vi sel, tag ja i nak szá ma:

Rend sze res el len õr zés re és ér té ke lés re vo nat ko zó
ren del ke zé sek

Az egyes in téz ke dé sek hez kap cso ló dó tá mo ga tá si ke re -
tek:

A jó vá ha gyott in téz ke dé sek hez kap cso ló dó nem ze ti
rész fi nan szí ro zá si igény fe de ze tét a Föld mû ve lés ügyi és
Vi dék fej lesz té si Mi nisz té rium (FVM) biz to sít ja. Az FVM
a nem ze ti prog ram meg va ló su lá sá nak fel té tel rend sze rét, a
for rá sok fel hasz ná lá sát, a vég re haj tás ban köz re mû kö dõ
szer ve ze tek kö rét, azok fel ada ta it ren de le ti úton sza bá -
lyoz za.

A tá mo ga tá si ké rel mek ad mi niszt ra tív el len õr zé se
A ké rel me zõk tá mo ga tás ra való jo go sult sá ga csak azon

in téz ke dé sek ese tén áll fenn, ame lye ket a jó vá ha gyott
Nem ze ti Prog ram tar tal maz, és a tárgy év szep tem ber 1-jé -
tõl a tárgy évet kö ve tõ au gusz tus 31-ig ke rül nek meg va ló -

sí tás ra. Min den tá mo ga tott költ ség szám lá nak va la mely jó -
vá ha gyott in téz ke dés hez kell kap cso lód nia.

El len õri zen dõ pa ra mé te rek, rög zí ten dõ ada tok, hi ány -
pót lá si, el uta sí tá si okok

1. Ké re lem
A tá mo ga tá si ké re lem for mai, il let ve tar tal mi ellenõr -

zése

2. Össze sí tõ táb lá zat a csa tolt bi zony la tok ról
Ad mi niszt ra tív el len õr zés

3. Szám lák
Ad mi niszt ra tív el len õr zés

4. Ki fi ze tést iga zo ló bi zony lat
Ad mi niszt ra tív el len õr zés

Az ad mi niszt ra tív ellen õr zés le bo nyo lí tá sá nak tech ni kai 
rész le tei:

Min den ké rel met egy más tól füg get le nül két ügy in té zõ
el len õriz tel jes kö rû en. Az el len õr zé sek ered mé nye it in for -
ma ti kai rend szer ben rög zí tik. Az ügy in té zõ ki vá laszt ja a
meg fe le lõ in téz ke dést és az ah hoz tar to zó ér té ket.
Amennyi ben a ké re lem az ad mi niszt ra tív el len õr zés alap ján
tel jes, úgy a má so dik el len õr zést vég zõ ügy in té zõ jó vá ha -
gyá sát – és az ada tok au to ma ti kus el len õr zé sét – köve tõen
meg je le nik a hely szí nen el len õr zen dõ ké rel mek lis tá ján. Az
el len õr zés re tör té nõ ki vá lasz tást, koc ká zat elem zés sel vég -
zik. A ké re lem nek helyt adó ha tá ro za tot az ad mi niszt ra tív
el len õr zés és – a hely szí ni el len õr zés re ki vá lasz tott ké rel -
mek ese té ben – a hely szí ni el len õr zést köve tõen, a hely szí ni 
el len õr zés re ki nem vá lasz tott ké rel mek ese té ben az ad mi -
niszt ra tív el len õr zést köve tõen kell ki ad ni.

Hely szí nen el len õri zen dõ pa ra mé te rek, rög zí ten dõ ada -
tok, hi ány pót lá si, el uta sí tá si okok

A hely szí ni el len õr zés so rán a ké re lem ben sze rep lõ és a
Nem ze ti Prog ram ban el fo ga dott in téz ke dé sek hez kap cso -
ló dó an a kö vet ke zõ pa ra mé te re ket kell vizs gál ni:

– A be nyúj tott bi zony lat má so la tok nak a hely szí ni el -
len õr zés so rán el len õr zött köny ve lés sel való egye zé se.

Amennyi ben a hely szí ni el len õr zés al kal má val ki de rül,
hogy a be nyúj tott bi zony la tok nem tá maszt ják alá a tá mo -
ga tá si igény jo gos sá gát, úgy a hely szí ni el len õr jegy zõ -
könyv ben rög zí ti a hi á nyos sá go kat, mely alap ján a tá mo -
ga tá si ké re lem egy ré sze vagy egé sze el uta sí tás ra ke rül.

– A meg va ló sí tott in téz ke dé sek hely szí ni el len õr zé se,
ami a be nyúj tott bi zony la to kon sze rep lõ tár gyi esz kö zök
stb. meg lé tét és a bi zony la to kon sze rep lõ ada tok nak való
meg fe le lé sét je len ti.

A koc ká zat elem zés sel ki vá lasz tott hely szí ni el len õr zé -
sek al kal má val a ki ren delt sé gek el len õrei meg vizs gál ják,
hogy az adott cé lok meg va ló sul tak-e. Amennyi ben az
adott cél vagy annak egy rész e nem kap cso ló dik a jog sza -
bály ban meg ha tá ro zott 6 in téz ke dé si tí pus egyi ké hez sem
vagy nem tör tént meg, úgy azt az ellen õr jegy zõ könyv ben
rög zí ti. A jegy zõ könyv ada tai alap ján a tá mo ga tá si ké re -
lem egé sze vagy egy rész e el uta sí tás ra ke rül.
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– A meg va ló sí tott in téz ke dé sek a jog sza bály ban meg -
ha tá ro zott idõ pont ban ha tár idõn be lül tör tén tek.

Amennyi ben az ügy in té zõ a hely szí ni el len õr zés ada ta it
nem tart ja meg ala po zott nak (pl. nagy ság ren di el té rés a
szám ada tok ban, bi zony ta lan ság, el írás stb.), il let ve az
ügy fél ál tal be nyúj tott, a jegy zõ könyv ben fog lal tak ra vo -
nat ko zó ész re vé te lek alap ján in do kolt nak tart ja, ki egé szí tõ 
el len õr zést ren del het el.

A Nem ze ti Prog ram vég re haj tá sá nak ér té ke lé se
Az FVM Nem ze ti Prog ram Ér té ke lõ Bi zott sá got hoz

lét re szak ér tõk bõl és a prog ram vég re haj tá sá ban részt ve võ
szer ve ze tek kép vi se lõ i bõl az el vég zet tek ér té ke lé sé re, il -
let ve a fej lesz tés re vo nat ko zó ja vas lat el ké szí té sé re.

Az ér té ke lés szem pont jai:
az egyes cé lok meg va ló su lá sa;
a fel hasz nált pénz ügyi for rá sok;
a fej lesz tés ha tá sa;
az el len õr zé sek ha té kony sá ga;
ja vas la tok.

A Nem ze ti Prog ra mot érin tõ tá jé koz ta tás sal és nyil vá -
nos ság gal kap cso la tos te en dõk cél ja a po ten ci á lis és tény le -
ges ked vez mé nye zet tek tá jé koz ta tá sa a Nem ze ti Prog ram
mû kö dé sé rõl, a fel aján lott pénz ügyi és in téz ke dé si le he tõ sé -
gek rõl, a pá lyá za ti el já rá sok ról, a tá mo ga tá sok át lát ha tó sá -
gá nak biz to sí tá sa ér de ké ben. Az érin tett szer ve ze tek hon -
lap ju kon, il let ve a szak saj tó ban ad nak tá jé koz ta tást.

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter

153/2007. (XII. 22.) FVM
rendelete

a Magyar Méhészeti Nemzeti Program alapján
2007/2008. évi végrehajtási idõszakban nyújtott

méhészeti támogatások igénybevételének 
részletes szabályairól

A me zõ gaz da sá gi, ag rár-vi dék fej lesz té si, va la mint ha -
lá sza ti tá mo ga tá sok hoz és egyéb in téz ke dé sek hez kap cso -
ló dó el já rás egyes kér dé se i rõl  szóló 2007. évi XVII. tör -
vény 81.  § (3) be kez dés a) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás
alap ján – a föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter
fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm.
ren de let 1.  § a) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kö röm ben
el jár va – a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

A rendelet hatálya

1.  §

E ren de let ha tá lya a Ma gyar Mé hé sze ti Nem ze ti Prog -
ram alap ján a köz pon ti költ ség ve tés, va la mint az Eu ró pai

Me zõ gaz da sá gi Ga ran cia Alap társ fi nan szí ro zá sá ban
meg va ló su ló tá mo ga tá sok igény be vé te lé nek ál ta lá nos sza -
bá lya i ról  szóló 152/2007. (XII. 22.) FVM ren de let
(a továb biak ban: R.) 1.  §-ának (1) be kez dé sé ben meg ha tá -
ro zott cé lok meg va ló sí tá sá val össze füg gõ egyes tá mo ga tá -
sok igény be vé te lé vel kap cso la tos el já rás ra ter jed ki.

A támogatás célja

2.  §

A tá mo ga tás cél ja a mé hé sze ti te vé keny ség ha té kony sá -
gá nak nö ve lé se.

A támogatás jogcímei

3.  §

Tá mo ga tás ve he tõ igény be az aláb bi jog cí mek re:
a) az R. 1.  § (1) be kez dé sé nek a) pont ja alap ján:
aa) mé hé sze ti kép zés or szá gos ko or di ná lá sá hoz, va la -

mint méh egész ség ügyi is me re tek gyûj té sé hez és ter jesz té -
sé hez,

ab) re gi o ná lis ren dez vé nyek, kong resszu sok szer ve zé -
sé hez, az azo kon való rész vé tel hez, nem zet kö zi ren dez vé -
nyen való rész vé tel hez és el mé le ti is me ret ter jesz tés hez,

ac) szak ta nács adó-há ló zat mû köd te té sé hez,
ad) be mu ta tó mé hé sze tek lá to ga tá sá hoz;
b) az R. 1.  § (1) be kez dé sé nek b) pont ja alap ján:
ba) var roa atka el le ni gyógy sze res vé de ke zés hez,
bb) var roa atka el le ni al ter na tív vé de ke zés hez és a kap -

cso ló dó el len õr zõ rend szer mû köd te té sé hez;
c) az R. 1.  § (1) be kez dé sé nek c) pont ja alap ján:
ca) kap tá rak, mé hé sze ti fel sze re lé sek azo no sí tá si rend -

sze ré nek ki ala kí tá sá hoz, a rend szer fenn tar tá sá hoz,
cb) ván do rol ta tás hoz szük sé ges új esz kö zök be szer zé -

sé hez;
d) az R. 1.  § (1) be kez dé sé nek d) pont ja alap ján:
da) a méz fi zi kai-ké mi ai tu laj don sá ga i nak elem zé sé hez,
db) la bo ra tó ri u mi mû szer be szer zé sé hez;
e) az R. 1.  § (1) be kez dé sé nek e) pont ja alap ján a méh -

csa lá dok szá má nak szin ten tar tá sá hoz;
f) az R. 1.  § (1) be kez dé sé nek f) pont ja alap ján mé hé -

szet tel, mé hé sze ti ter mé kek kel kap cso la tos al kal ma zott
ku ta tás hoz.

A támogatás igénybevételének egységes feltételei

4.  §

(1) A tá mo ga tá si ké rel me ket jog cí men ként kü lön kell
be nyúj ta ni.
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(2) A Me zõ gaz da sá gi és Vi dék fej lesz té si Hi va tal
(a továb biak ban: MVH) az e ren de let ki hir de té sét kö ve tõ
ti zen öt na pon be lül köz le mény ben je len te ti meg a tá mo ga -
tá si ké re lem for ma nyom tat vá nya it, va la mint az el szá mo lás 
rend jét.

(3) A tá mo ga tá si ké rel me ket az igény lés re szol gá ló for -
ma nyom tat vá nyok köz zé té te lét köve tõen fo lya ma to san,
pos tai úton vagy sze mé lye sen le het be nyúj ta ni. A tá mo ga -
tá si ké re lem be nyúj tá sá nak ha tár ide je – az adott jog cím re
vo nat ko zó el té rõ ren del ke zés hi á nyá ban – az adott vég re -
haj tá si idõ sza kot kö ve tõ szep tem ber 5-e, a 3.  § (2) be kez -
dé sé nek aa) pont ja és a 3.  § (2) be kez dé sé nek ac) pont ja
sze rin ti tá mo ga tá sok ese té ben a vég re haj tá si idõ sza kot kö -
ve tõ szep tem ber 15-e, a hi ány pót lá sok vég sõ be nyúj tá si
ha tár ide je a vég re haj tá si idõ sza kot kö ve tõ ok tó ber 1-je.

(4) Az MVH a tá mo ga tá si ké rel me ket – az adott jog cím -
re vo nat ko zó el té rõ ren del ke zés hi á nyá ban – azok be nyúj -
tá si sor rend je sze rint bí rál ja el.

(5) Amennyi ben a ké re lem hi á nyos, az MVH a ké rel me -
zõt egy al ka lom mal hi ány pót lás ra szó lít ja fel. A hi ány pót -
lás nem meg fe le lõ vagy a meg adott ha tár idõn túli tel je sí té -
se ese tén az MVH a ké re lem rõl a ren del ke zé sé re álló ada -
tok alap ján dönt, az el já rást meg szün te ti vagy a ké rel met
el uta sít ja. A hi á nyos ké re lem az el bí rá lá si sor rend ben a
 hiánypótlás tel je sí té sé nek idõ pont ja alap ján ve he tõ figye -
lembe.

(6) A (4) be kez dés sze rint az adott jog cím re meg ha tá ro -
zott tá mo ga tá si ke ret ki me rü lé se ese tén az MVH a ke re ten
fe lül be ér ke zett tá mo ga tá si ké rel me ket ér de mi vizs gá lat
nél kül el uta sít ja. A (4) be kez dés ben fog lal tak tól el té rõ
ren del ke zés alap ján a be nyúj tá si ha tár idõ le tel tét köve tõen 
ke rül nek a ké rel mek el bí rá lás ra. Amennyi ben a jo gos ké -
rel mek ál tal igé nyelt tá mo ga tás meg ha lad ja az adott jog -
cím re vo nat ko zó ke ret össze get, úgy az egyes jo gos ké rel -
mek tá mo ga tá sát ará nyo san csök ken te ni kell.

(7) A tá mo ga tás ra való jo go sult ság mér té két alá tá masz -
tó szám lá kon és egyéb bi zony la to kon sze rep lõ össze gek re
ab ban az eset ben nyújt ha tó tá mo ga tás, amennyi ben a
szám lák és bi zony la tok tel je sí té si dá tu ma a 2007. szep tem -
ber 1-je és 2008. au gusz tus 31-e kö zöt ti idõ szak ra esik.
Tá mo ga tás fo lyó sí tá sá ra csak a pén zü gyi leg tel je sí tett
szám la ese té ben ke rül het sor.

(8) A tá mo ga tás alap ja – a (9) be kez dés ben fog lal tak
figye lembe véte lével – a ki egyen lí tett, ál ta lá nos for gal mi
adó nél kü li költ sé gek össze ge.

(9) Ha a ké rel me zõ:
a) az ál ta lá nos for gal mi adó ról  szóló 2007. évi

CXXVII. tör vény (a továb biak ban: ÁFA tv.) ér tel mé ben
áfa-vissza té rí tés re nem jo go sult, ak kor a tá mo ga tás szá mí -
tá sá nak alap ja a tá mo ga tás alap ját ké pe zõ szám la áfát tar -
tal ma zó brut tó össz költ sé ge;

b) az ÁFA tv. 186.  §-ának (5) be kez dé se ér tel mé ben az
adott in téz ke dés sel kap cso lat ban rész le ges áfa-vissza té rí -
tés re jo go sult, ak kor a tá mo ga tá si há nyad ra esõ, az

ÁFA tv. ará nyo sí tás ra vo nat ko zó elõ írásai sze rint le nem
von ha tó áfa össze gé vel meg nõ a tá mo ga tá si alap ként el -
szá mol ha tó költ sé gek össze ge;

c) nem ala nya az ÁFA tv.-nek, de ala nya az egy sze rû sí -
tett vál lal ko zói adó ról  szóló 2002. évi XLIII. tör vénynek,
ak kor a tá mo ga tás szá mí tá sá nak alap ja az adott tá mo ga tá si 
in téz ke dés hez kap cso ló dó el szá mol ha tó szám lák áfát tar -
tal ma zó brut tó össz költ sé ge.

(10) Az ag rár po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter az egyes jog -
cí mek ke ret össze gei kö zött 10% át cso por to sí tást en ge dé -
lyez het.

A méhészeti képzés országos koordinálásának,
méhegészségügyi ismeretek gyûjtésének és terjesztésének

támogatása

5.  §

(1) A 3.  § (2) be kez dés a) pont já nak aa) al pont ja sze rin ti 
tá mo ga tás a Ma gyar Mé hé sze ti Nem ze ti Prog ram (a továb -
biak ban: Mé hé sze ti Prog ram) kép zé si fel ada ta i nak ko or di -
ná lá sa ér de ké ben, meg fe le lõ sze mé lyi és tár gyi fel té te lek
biz to sí tá sá ra, a fo lya ma tos ko or di ná ció biz to sí tá sá ra, va la -
mint a méh egész ség ügyi is me re tek gyûj té sé re és ter jesz té -
sé re ve he tõ igény be. Tá mo ga tás ki zá ró lag a ko or di ná to ri
te vé keny sé get vég zõ sze mély al kal ma zá sá val össze füg gõ
költ sé gek re, iro da bér let re, iro da sze rek re, in ter ne tes hon -
lap fenn tar tá sá ra és fris sí té sé re, kül föl di szak mai la pok, ta -
nul má nyok, sta tisz ti kák, méh egész ség ügyi szak iro da lom
be szer zé sé re, for dít ta tá sá ra, szak mai in for má ci ók köz zé té -
te lé re ve he tõ igény be. A tá mo ga tás ke ret össze ge a
2007/2008. évi vég re haj tá si idõ szak ra leg fel jebb 80 000
euró.

(2) A tá mo ga tás igény be vé te lé re az Or szá gos Ma gyar
Mé hé sze ti Egye sü let (a továb biak ban: OMME) jo go sult.

(3) Az or szá gos ko or di ná lás tá mo ga tá sa havi té te les el -
szá mo lás sal igé nyel he tõ. A figye lembe ve he tõ összeg -
határok:

a) a ko or di ná to ri te vé keny sé get vég zõ sze mély al kal -
ma zá sá val össze füg gõ köz vet len költ sé gek (mun ka bér és
köz ter hei) leg fel jebb 600 000 fo rint/hó;

b) a ko or di ná to ri te vé keny sé get vég zõ sze mély mun ká -
ba já rá si költ ség hoz zá já ru lá sa kü lön jog sza bály sze rin ti
jo go sult ság és el szá mo lás alap ján leg fel jebb 25 000 fo -
rint/hó;

c) a fel adat vég re haj tá sá hoz kap cso ló dó uta zá si költ sé -
gek (amor ti zá ció, üzem anyag költ ség) leg fel jebb 50 000
fo rint/hó;

d) iro da sze rek költ sé gei leg fel jebb 120 000 fo rint/év;

e) iro da bér let hez és a fenn tar tás hoz kap cso ló dó költ sé -
gek leg fel jebb 80 000 fo rint/hó;

f) in ter ne tes hon lap fenn tar tá sa és fris sí té se leg fel jebb
60 000 fo rint/hó;
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g) te le fon- és in ter net költ sé gek re leg fel jebb 35 000 fo -
rint/hó;

h) ví rus ir tó szoft ver leg fel jebb 15 000 Ft/év, elekt ro ni -
kus jog sza bály-nyil ván tar tá si rend szer be szer zé se leg fel -
jebb 100 000 Ft/év;

i) in for ma ti kai esz kö zök be szer zé se és ja ví tá sa leg fel -
jebb 500 000 fo rint/év.

(4) A ké re lem hez csa tol ni kell:
a) az elsõ tá mo ga tá si ké re lem be nyúj tá sa kor, il let ve a

ko or di ná tor sze mé lyé nek vál to zá sa al kal má val a mun ka -
szer zõ dés má so la ti pél dá nyát;

b) az or szá gos ko or di ná ció mû köd te té sé hez, az in ter -
ne tes hon lap fenn tar tá sá hoz, a kül föl di szak mai la pok, ta -
nul má nyok, sta tisz ti kák be szer zé sé hez, a méh egész ség -
ügyi szak iro da lom be szer zé sé hez, for dít ta tá sá hoz, szak -
mai in for má ci ók köz zé té te lé hez kap cso ló dó költ sé ge ket
iga zo ló bi zony la tok (szám lák, ki fi ze tést iga zo ló bi zony la -
tok, bér el szá mo ló lap) má so la ti pél dá nya it;

c) a ko or di ná ló te vé keny ség rõl  szóló havi je len tést.

(5) Nem igé nyel he tõ tá mo ga tás olyan szak mai la pok, ta -
nul má nyok, sta tisz ti kák, méh egész ség ügyi szak iro da lom
be szer zé sé re, for dít ta tá sá ra, ame lyet

a) a mé hé sze ti kép zés ko or di ná to ra, il let ve a szak ta -
nács adók ké szí tet tek;

b) az OMME nem tett köz zé leg alább a szak ta nács -
adók, a tag szer ve ze tek, il let ve az OMME ál tal el fo ga dott
be mu ta tó mé hé sze tek kö ré ben.

Regionális rendezvények, kongresszusok szervezése és az 
azokon való részvétel, nemzetközi rendezvényen való

részvétel, elméleti ismeretterjesztés támogatása

6.  §

(1) A 3.  § (2) be kez dés a) pont já nak ab) al pont ja sze rin ti 
tá mo ga tás olyan, leg alább húsz fõ rész vé te lé vel meg tar -
tott, a szak mai is me re tek és új in for má ci ók át adá sán túl
mé hé sze ti esz kö zök be mu ta tá sá ra is szol gá ló re gi o ná lis
ren dez vé nyek meg szer ve zé sé hez, il let ve nem zet kö zi ren -
dez vé nye ken való rész vé tel hez, ki ál lí tás szer ve zé sé hez,
to váb bá el mé le ti is me ret ter jesz tés hez (a továb biak ban
együtt: prog ram) ve he tõ igény be. A tá mo ga tás ke ret össze -
ge a 2007/2008. évi vég re haj tá si idõ szak ra leg fel jebb
180 000 euró.

(2) A tá mo ga tás igény be vé te lé re az adott prog ram költ -
ség vi se lõ szer ve zõ je, de a nem zet kö zi ren dez vé nyen való
rész vé tel, ki ál lí tás szer ve zés, va la mint a szak ta nács adó-há -
ló zat, ok ta tá si ko or di ná tor is me ret bõ ví té se ese tén az
OMME jo go sult.

(3) A tá mo ga tá si ké re lem a vég re haj tá si idõ szak alatt
több al ka lom mal, de adott prog ram ese té ben csak egy szer
nyújt ha tó be. Ki vé telt ké pez, ha a prog ram idõ tar ta ma a
vég re haj tá si idõ sza kon túl nyú lik, amely eset ben a tá mo ga -

tá si ké re lem adott vég re haj tá si idõ szak ra vo nat ko zó ré szét
kell a be nyúj tá si ha tár idõ ben be nyúj ta ni. A ké re lem be -
nyúj tá si ha tár ide je a prog ram zá ró nap já tól szá mí tott leg -
fel jebb hat van nap tá ri nap. A 2007. szep tem ber 1-je és de -
cem ber 31-e kö zött meg tar tott ren dez vé nyek re vo nat ko zó
ké rel mek vég sõ be nyúj tá si ha tár ide je 2008. feb ru ár 29.

(4) A tá mo ga tás igény lõ je kö te les a prog ram idõ pont já -
ról, idõ tar ta má ról, va la mint an nak hely szí né rõl az MVH-t
elõ ze tesen ér te sí te ni. Az ér te sí tést az MVH ál tal köz zé tett
for ma nyom tat vá nyon sze mé lye sen vagy fa xon kell be -
nyúj ta ni leg ké sõbb a prog ram, il let ve ok ta tás kez dõ idõ -
pont ját meg elõ zõ ötö dik mun ka na pig be ér ke zõ en. A be je -
len té si kö te le zett ség az e ren de let ha tály ba lé pé sét köve -
tõen meg tar tott ren dez vé nyek re vo nat ko zik.

(5) Az (1) be kez dés sze rin ti re gi o ná lis ren dez vény, el -
mé le ti is me ret ter jesz tés tá mo ga tá sá hoz el szá mol ha tó költ -
sé gek a tár gyi esz kö zök, va la mint az épü let he lyi ség bér lé -
se (SZJ 70.20.1), a szol gál ta tá si költ sé gek, a hir de té si költ -
sé gek, va la mint a ren dez vény hez szük sé ges tár gyi esz kö -
zök szál lí tá si költ sé gei, va la mint az aláb bi költ sé gek:

a) elõ adói dí jak leg fel jebb 30 000 fo rint/al ka lom, meg -
bí zás ese tén a köz ter hek kel nö velt össze ge, kül föl di elõ -
adó ese tén leg fel jebb brut tó 100 000 fo rint/al ka lom;

b) elõ adók el szál lá so lá si költ sé ge leg fel jebb 8000 fo -
rint/nap/fõ, ét ke zé si költ sé ge ik, va la mint az OMME tag -
szer ve zet el nö ke vagy meg bí zott já nak ét ke zé si költ sé ge
leg fel jebb 3000 fo rint/nap/fõ;

c) elõ adók uta zá si költ sé ge bi zony lat tal, il let ve az
APEH ál tal köz zé tett, a te vé keny ség hez hasz nált gép jár -
mû vek fo gyasz tá si nor má i ról  szóló tá jé koz ta tó, va la mint
az al kal maz ha tó üzem anyag árak ról  szóló köz le mény alap -
ján tör té nõ ki lo mé ter-el szá mo lás sal (út nyil ván tart ás sal);

d) a tá mo ga tá si idõ szak alatt leg fel jebb két al ka lom mal
a szak ta nács adók és a ko or di ná tor kép zé se, a részt ve võ
szak ta nács adók és a ko or di ná tor szál lás és ét ke zé si költ sé -
ge leg fel jebb 11 000 fo rint/nap/fõ.

(6) Nem igé nyel he tõ tá mo ga tás:
a) a mé hé sze ti kép zés ko or di ná to ra mun ka kö ré ben, il -

let ve a szak ta nács adók ál tal meg tar tott elõ adá sok elõ adói
díj ára;

b) a részt ve võk uta zá si és szál lá si költ sé ge i re;
c) a (4) be kez dés sze rint elõ ze tesen be nem je len tett

ren dez vé nyek re és ok ta tá sok ra;
d) olyan eset ben, ha a mé hész részt ve võk nek rész vé te li

vagy be lé põ dí jat kell fi zet ni;
e) de ko rá ció, a ter mék be mu ta tók hoz, kós tol ta tá sok hoz

szük sé ges alap anya gok, egyéb pro mó ci ós anya gok költ sé -
ge i re, fel lé põ díj ra, il let ve a mû sor ve ze tõ tisz te let díj ára;

f) ju tal mak kal, dí jak kal össze füg gõ költ sé gek re.

(7) A re gi o ná lis ren dez vény re, va la mint az el mé le ti is -
me ret ter jesz tés re vo nat ko zó tá mo ga tá si ké re lem hez csa -
tol ni kell:

a) a kap cso ló dó költ sé ge ket iga zo ló bi zony la tok
(szám la, il let ve pénz ügyi tel je sí té sét iga zo ló bi zony lat, út -
nyil ván tart ás) má so la ti pél dá nyát;
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b) szer zõ dés(ek) má so la ti pél dá nyát, ugyan ak kor épü -
let he lyi ség-bér let ese tén szer zõ dés csak a 20 000 Ft fe let ti
bér le ti díj hoz szük sé ges;

c) a meg hí vót vagy a szer ve zõ ál tal ké szí tett prog ra -
mot, amely nek tar tal maz nia kell az elõ adók ne vét és az
elõ adá sok té má ját, el mé le ti is me ret ter jesz tés ese tén a
részt ve võk ne vét, cí mét és alá írá sát tar tal ma zó je len lé ti
ívet;

d) a szer ve zõ nyi lat ko za tát ar ról, hogy a mé hé szek nem 
fi zet tek rész vé te li vagy be lé põ dí jat;

e) az OMME nyi lat ko za tát a ren dez vény Mé hé sze ti
Prog ram ba il lesz ke dé sé rõl;

f) el mé le ti is me ret ter jesz tés ese tén – amennyi ben a ké -
rel met tag szer ve zet nyújt ja be – az OMME tag sá gi iga zo -
lá sát.

(8) Nem zet kö zi ren dez vé nyen való rész vé tel és ki ál lí tás
ren de zé sé nek tá mo ga tá sá hoz el szá mol ha tó költ sé gek:

a) leg fel jebb 30 fõ ré szé re uta zás költ sé ge leg fel jebb
300 000 fo rint/fõ;

b) leg fel jebb 30 fõ ré szé re el szál lá so lás költ sé ge leg fel -
jebb 30 000 fo rint/fõ/nap;

c) ki ál lí tás ren de zé sé ben részt ve võ leg fel jebb 3 fõ ré -
szé re na pi díj leg fel jebb 100 euró/fõ/nap és köz ter hei;

d) az adott ren dez vé nyen, ki ál lí tá son meg ha tá ro zott
rész vé te li dí jak, pa vi lon bér lés költ sé gei.

(9) Nem zet kö zi ren dez vény ese tén a ké re lem hez csa tol -
ni kell:

a) rész le tes le írást a ren dez vény rõl, a rész vé tel költ sé -
ge i rõl és a rész vé tel ered mé nye i rõl, ez utób bi a kat a (3) be -
kez dés sze rin ti több szö ri igény lés ese té ben az utol só ké re -
lem hez kell csa tol ni;

b) a kap cso ló dó költ sé ge ket, il let ve azok pénz ügyi tel -
je sí té sét iga zo ló bi zony la tok má so la ta it;

c) szer zõ dés(ek) má so la ti pél dá nya it, amennyi ben a
kap cso ló dó szol gál ta tá so kat a részt ve võ/szer ve zõ szer zõ -
dés alap ján ve szi igény be;

d) a ren dez vény meg hí vó ját;
e) a részt ve võk OM ME-tag ság ról  szóló iga zo lá sát;
f) cso por tos uta zás ese tén a je len lé ti ívet.

Szaktanácsadó-hálózat mûködtetésének támogatása

7.  §

(1) A 3.  § (2) be kez dés a) pont já nak ac) al pont ja sze rin ti 
tá mo ga tás me gyén ként, il let ve a fõ vá ros ban egy-egy fõ
mé hé sze ti szak ta nács adó ból és egy fõ ve ze tõ szak ta nács -
adó ból álló or szá gos há ló zat mû köd te té sé hez ve he tõ
igény be. Tá mo ga tás csak ab ban az eset ben ve he tõ igény -
be, amennyi ben a szak ta nács adó a ta nács adást az OMME
el nö ke ál tal iga zol tan he ten te leg alább hu szon öt órá ban
vég zi, amely idõ tar tam ból he ten te leg fel jebb egy, nyolc

órát meg nem ha la dó fo ga dó nap esik hét vé gé re. A tá mo ga -
tás ke ret össze ge a 2007/2008. évi vég re haj tá si idõ szak ra
leg fel jebb 440 000 euró.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti tá mo ga tás igény be vé te lé re
az OMME jo go sult.

(3) Tá mo ga tás igé nyel he tõ:
a) az OMME ál tal szak ta nács adón ként éves szin ten

meg ha tá ro zott vál lal ko zá si díj ra leg fel jebb 366 000 fo -
rint/hó mér té kig, amely tar tal maz za az OMME ál tal el -
fogadott uta zá si terv alap ján ki szá molt áta lány jel le gû uta -
zá si költ sé get, va la mint a vál lal ko zá si szer zõ dés ben fog -
lalt fel ada tok kal kap cso la tos összes költ sé get;

b) a ve ze tõ szak ta nács adó al kal ma zá sá val össze füg gõ
köz vet len költ sé gek re, így mun ka bér re és köz ter he i re leg -
fel jebb 600 000 fo rint/hó mér té kig és szám lá val iga zolt,
út nyil ván tart ás sal alá tá masz tott költ ség té rí tés re leg fel jebb 
60 000 fo rint/hó mér té kig, a mun ká ba já rá si költ ség hoz zá -
já ru lá sa kü lön jog sza bály sze rin ti jo go sult ság és el szá mo -
lás alap ján leg fel jebb 25 000 fo rint/hó mér té kig;

c) te le fon díj ra leg fel jebb 20 000 fo rint/fõ/hó;
d) ví rus ir tó szoft ver re leg fel jebb 15 000 fo rint/fõ/év;
e) iro da sze rek re leg fel jebb 1 260 000 fo rint/év;
f) nyom dai fény má so lá si, sok szo ro sí tá si költ sé gek re

leg fel jebb 1 500 000 fo rint/év;
g) szá mí tás tech ni kai és iro da gé pek ja ví tá sa és kar ban -

tar tá sá ra, szük ség sze rin ti pót lá sa leg fel jebb 1 500 000 fo -
rint/év;

h) a ve ze tõ szak ta nács adó ré szé re te le fon és in ter net
költ sé gek re leg fel jebb 35 000 fo rint/hó;

i) szak ta nács adón ként, va la mint a ve ze tõ szak ta nács -
adó ré szé re egy-egy Ke let-Kö zép Eu ró pa tér kép-szoft ver -
rel el lá tott GPS na vi gá ci ós ké szü lék be szer zé sé re össze sen 
leg fel jebb 2 000 000 Ft.

(4) A tá mo ga tá si ké re lem hez csa tol ni kell:
a) az elsõ tá mo ga tá si ké re lem be nyúj tá sa kor:
aa) a szak ta nács adók vál lal ko zói, il let ve mun ka szer zõ -

dé se i nek má so la ti pél dá nyát,
ab) a szak ta nács adók vál lal ko zói iga zol vá nyá nak má -

so la ti pél dá nyát,
ac) a (3) be kez dés a) pont ja sze rin ti, az OMME ál tal

meg ha tá ro zott vál lal ko zá si díj rész le te zé sét és iga zo lá sát;
b) a szer zõ dés(ek) ér vé nyes sé gi idõ sza ká ban ki ál lí tott,

a szak ta nács adó-há ló zat mû köd te té sé hez kap cso ló dó költ -
sé ge ket iga zo ló bi zony la tok (szám lák, ki fi ze tést iga zo ló
bi zony la tok, út nyil ván tart ások) má so la ti pél dá nya it;

c) a szak ta nács adók ál tal, a havi te vé keny sé gük rõl
 szóló össze fog la ló je len té se ket;

d) a fo ga dó órák ról  szóló nyil ván tar tá sok má so la ta it;
e) az iro da sze rek, il let ve nyom tat vá nyok át vé te lé nek

iga zo lá sát.

(5) A tá mo ga tás havi té te les el szá mo lás sal és az OMME 
ne vé re ki ál lí tott szám lák csa to lá sá val igé nyel he tõ.
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Bemutató méhészetek látogatásának támogatása

8.  §

(1) A 3.  § (2) be kez dés a) pont já nak ad) al pont ja sze rin ti 
tá mo ga tás cél ja a mé hész ke dés gya kor la ti be mu ta tá sa
egy-egy mé hész te lep he lyén. Tá mo ga tá si ké re lem kér el -
me zõn ként több al ka lom mal is be nyújt ha tó.

(2) Az OMME ál tal el fo ga dott ún. „be mu ta tó mé hé sze -
tek” lá to ga tá sá hoz, is mer te té sé hez tá mo ga tás ve he tõ
igény be. A tá mo ga tás ra az OMME, il let ve tag szer ve ze tei
jo go sul tak. Tá mo ga tás csak olyan be mu ta tó lá to ga tá sá hoz
nyújt ha tó, ame lyen a mé hész lá to ga tók szá ma leg alább
húsz fõ, és a szer ve zõ a prog ra mot az MVH ál tal köz zé tett
for ma nyom tat vá nyon, sze mé lye sen vagy fa xon leg alább a
prog ram kez dõ idõ pont ját meg elõ zõ ötö dik mun ka na pig
az MVH ré szé re be je len tet te. A tá mo ga tás ke ret össze ge a
2007/2008. évi vég re haj tá si idõ szak ra leg fel jebb 30 000
euró.

(3) Az el szá mol ha tó költ sé gek:
a) leg fel jebb 100 000 fo rint/al ka lom a be mu ta tó költ sé -

gé re, amely tar tal maz za a ké rel me zõ ál tal fi ze ten dõ köz -
ter he ket is;

b) leg fel jebb 5000 fo rint/fõ a részt ve võk uta zá si költ sé -
ge i re, így a me net jegy vé tel árá ra, uta zá si költ ség szám lá -
val iga zolt költ sé gé re vagy az APEH ál tal köz zé tett, a te -
vé keny ség hez hasz nált gép jár mû vek fo gyasz tá si nor má i -
ról  szóló tá jé koz ta tó, va la mint az al kal maz ha tó üzem -
anyag árak ról  szóló köz le mény alap ján el szá molt üzem -
anyag költ ség re;

c) egy éj sza ká ra leg fel jebb 3000 fo rint/fõ szál lás költ -
ség, amennyi ben az uta zás össze sen a 600 km-t meg ha lad -
ja. Két éj sza ká ra is el szá mol ha tó szál lás költ ség, amennyi -
ben két vagy több be mu ta tó mé hé szet lá to ga tá sá ra is sor
ke rül.

(4) A tá mo ga tá si ké re lem hez csa tol ni kell:
a) a be mu ta tó te ma ti ká ját, hely szí nét, és a be mu ta tót

ve ze tõk ne vét tar tal ma zó do ku men tu mot;
b) a tá mo ga tá si ké re lem hez kap cso ló dó költ sé ge ket

(be mu ta tás díja, részt ve võk uta zá si költ sé gei), iga zo ló bi -
zony la tok (szám la, il let ve pénz ügyi tel je sí tést iga zo ló bi -
zony lat) má so la ti pél dá nya it;

c) a tag szer ve ze ti ké re lem ese tén az OMME tá mo ga tó
nyi lat ko za tát;

d) a részt ve võk ne vét, cí mét és alá írá sát tar tal ma zó je -
len lé ti ívet.

(5) A be mu ta tó mé hé szet lá to ga tá sa nem tá mo gat ha tó a
(2) be kez dés sze rin ti be je len tés el mu lasz tá sa ese tén.

Varroa atka elleni gyógyszeres védekezés támogatása

9.  §

(1) A 3.  § (2) be kez dés b) pont já nak ba) al pont ja sze rin ti 
tá mo ga tás a meg fele lõen fel ké szí tett méh csa lá dok en ge dé -

lye zett szer rel op ti má lis idõ pont ban tör té nõ var roa atka el -
le ni szak sze rû ke ze lé sé hez, va la mint ál lat gyó gyá sza ti ké -
szít mé nyek, il let ve az ál lat gyó gyá szat ban hasz ná la tos
gyógy ha tá sú ké szít mé nyek ha té kony sá gá nak nö ve lé se ér -
de ké ben a mé hé szet ben fel hasz nált szám lá val iga zolt ré -
pa cu kor-költ sé gek re ve he tõ igény be. A tá mo ga tá si ke ret -
összeg a 2007/2008. évi vég re haj tá si idõ szak ra leg fel jebb
2 050 000 euró.

(2) A tá mo ga tás igény be vé te lé re az az OM ME-tag, mé -
hé sze ti te vé keny sé get vég zõ õs ter me lõ, egyé ni vál lal ko zó, 
jogi sze mély, jogi sze mé lyi ség nél kü li gaz da sá gi tár sa ság,
il let ve az ál ta luk lét re ho zott szö vet ke zet, to váb bá el is mert
vagy elõ ze tesen el is mert ter me lõi cso port jo go sult, aki -
nek/amely nek a Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal
(a továb biak ban: MgSzH) 2007. jú ni us 1-je és szep tem ber
30-a kö zött vég zett fel mé ré se sze rin ti méh csa lád-ál lo -
mány tu laj do ná ban van. A tá mo ga tás be nyúj tá si ha tár ide je 
leg ké sõbb 2008. áp ri lis 4-e. Az MVH e ha tár idõ után vég zi 
el a ké rel mek bí rá la tát, majd a ké rel mek össze sí té sét.
Amennyi ben a jo gos tá mo ga tá si igény meg ha lad ja a ren -
del ke zés re álló ke ret össze get, úgy az egyes jo gos ké rel -
mek alap ján járó tá mo ga tást az MVH ará nyo san csök ken ti.

(3) Méh csa lá dok var roa atka el le ni ál lat-egész ség ügyi
ke ze lé sé hez méh csa lá don ként szám la alap ján leg fel jebb
2,5 euró tá mo ga tás igé nyel he tõ. A mé hé szet ben a var roa
atka el le ni ke ze lés hez fel hasz nált ré pa cu kor-költ sé gek re a
var roa atka el le ni vé de ke zés kap csán be nyúj tott tá mo ga tá -
si ké re lem mel együtt méh csa lá don ként szám la alap ján to -
váb bi leg fel jebb 2,5 euró mér té kig igé nyel he tõ tá mo ga tás.
A ré pa cu kor-tá mo ga tás össze ge nem ha lad hat ja meg a var -
roa atka el le ni ke ze lés hez jó vá ha gyott tá mo ga tás mér té két. 
Ke ret összeg fe let ti igény lés ese tén a tá mo ga tá si összeg
ará nyos csök ken té sé re ke rül sor.

(4) A méh csa lá dok var roa atka el le ni ál lat-egész ség ügyi 
ke ze lé sé hez az aláb bi ké szít mé nyek ve he tõk igény be:

a) kü lön jog sza bály sze rint törzs köny ve zett, vény kö te -
les ál lat gyó gyá sza ti ké szít mé nyek;

b) kü lön jog sza bály sze rint nyil ván tar tás ba vett, sza ba -
don for gal maz ha tó, az ál lat gyó gyá szat ban hasz ná la tos
gyógy ha tá sú ké szít mé nyek.

(5) A tá mo ga tá si ké re lem hez csa tol ni kell:

a) az OMME ál tal ki ál lí tott, a ké rel me zõ tag sá gi vi szo -
nyát iga zo ló ira tot;

b) a méh csa lád tar tá si he lye sze rint ille té kes ha tó sá -
gi/jo go sult ál lat or vos iga zo lá sát a fel mé rés idõ pont já ban
(2007. jú ni us 1-je és szep tem ber 30-a kö zött) meg ál la pí -
tott méh csa lád szám ról (az iga zo lá son sze re pel nie kell az
ille té kes ha tó sá gi/jo go sult ál lat or vos alá írá sá nak, szék he -
lye cí mé nek és bé lyeg zõ le nyo ma tá nak);

c) a var roa atka el le ni vé de ke zés hez hasz nált, a (4) be -
kez dés sze rin ti ké szít mé nyek 2007. szep tem ber 1-jét kö -
ve tõ vá sár lá sá ról  szóló szám lák má so la tát;

d) a 1701 99 10 00 vám ta ri fa szá mú cu kor vá sár lás ról
 szóló, 2007. szep tem ber 1-jét köve tõen ki ál lí tott bi zony la -
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to kat (szám la, il let ve pénz ügyi tel je sí tést iga zo ló bi zony -
lat).

(6) A var roa atka el le ni vé de ke zés és a ré pa cu kor-tá mo -
ga tás együt te sen, a vég re haj tá si idõ szak ban egy al ka lom -
mal a (3) be kez dés sze rin ti mér té kig igé nyel he tõ.

(7) Amennyi ben az MVH a tá mo ga tá si ké rel met jó vá -
hagy ja, a ké rel me zõ nek a tá mo ga tott (4) be kez dés sze rin ti
ké szít mény cso ma go ló anya gát leg alább 2008. ok tó ber
15-éig meg kell õriz nie.

Varroa atka elleni alternatív védekezés és a kapcsolódó
ellenõrzõ rendszer mûködtetésének támogatása

10.  §

(1) A 3.  § (2) be kez dés b) pont já nak bb) al pont ja sze rin ti 
tá mo ga tás a hi gi é ni kus alj desz ka al kal ma zá sá hoz és eh hez 
kap cso ló dó an a var roa atka fer tõ zött ség ha zai fel ügye le ti
rend sze ré nek mû köd te té sé hez ve he tõ igény be. A tá mo ga -
tás ke ret össze ge a 2007/2008. évi vég re haj tá si idõ szak ra
leg fel jebb 120 000 euró.

(2) A tá mo ga tás igény be vé te lé re az OMME, il let ve az
OMME ja vas la ta alap ján az a mé hész jo go sult, aki adat -
szol gál ta tás ra vo nat ko zó – a (4) be kez dés b) pont ja sze rin -
ti – együtt mû kö dé si szer zõ dést kö tött és vál lal ja a prog -
ram ban való rész vé telt, amely nek ke re té ben a már ci us 1-je 
és no vem ber 15-e kö zöt ti idõ szak ban kö te les a me gyei
szak ta nács adó ré szé re je len tést kül de ni az at kák szá má ról,
az al kal ma zott ke ze lé sek rõl és az al ter na tív vé de ke zés
ered mé nye i rõl.

(3) Egy hi gi é ni kus alj desz ka tá mo ga tá sa szám la alap ján
leg fel jebb 5000 fo rint/da rab, az adat fel dol go zás, adat ér té -
ke lés tá mo ga tá sa leg fel jebb 800 000 fo rint.

(4) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott in téz ke dés re be -
nyúj tott tá mo ga tá si ké re lem hez csa tol ni kell:

a) a hi gi é ni kus alj desz ka vá sár lá sá ról  szóló szám lák és
a ki fi ze té sü ket iga zo ló bi zony la tok má so la tát;

b) mé hész ese tén az OMME ja vas la tát, il let ve az
együtt mû kö dést iga zo ló do ku men tu mot;

c) a méh csa lád tar tá si he lye sze rint ille té kes ha tó sá -
gi/jo go sult ál lat or vos iga zo lá sát a fel mé rés idõ pont já ban
(2007. jú ni us 1-je és szep tem ber 30-a kö zött) meg ál la pí -
tott méh csa lád szám ról (az iga zo lá son sze re pel nie kell az
ille té kes ha tó sá gi/jo go sult ál lat or vos alá írá sá nak, szék he -
lye cí mé nek és bé lyeg zõ le nyo ma tá nak);

d) OMME ese tén az adat fel dol go zás ra, adat ér té ke lés re
kö tött meg bí zá si szer zõ dést, va la mint a tel je sí tést iga zo ló
bi zony la tok (szám la, pénz ügyi tel je sí tést iga zo ló bi zony -
lat) má so la ti pél dá nyát.

(5) A tá mo ga tás a vég re haj tá si idõ szak ban egy al ka lom -
mal, a (3) be kez dés ben meg ha tá ro zott ke ret összeg mér té -
ké ig igé nyel he tõ.

Kaptárak, méhészeti felszerelések azonosítási rendszere
kialakításának és fenntartásának támogatása

11.  §

(1) A 3.  § (2) be kez dés c) pont já nak ca) al pont ja sze rin ti 
tá mo ga tás a méh egész ség ügyi nyo mon kö vet he tõ ség, mi -
nõ ség biz to sí tá si rend sze rek be ve ze té se és a mé hé sze tek,
il let ve az ér té ke sebb mé hé sze ti fel sze re lé sek va gyon vé -
del mét szol gá ló azo no sí tó és nyil ván tar tó rend szer ki ala kí -
tá sá hoz, va la mint fenn tar tá sá hoz ve he tõ igény be. A tá mo -
ga tás ke ret össze ge a 2007/2008. évi vég re haj tá si idõ szak -
ra leg fel jebb 80 000 euró.

(2) A tá mo ga tás igény be vé te lé re az OMME jo go sult.

(3) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott in téz ke dés vég -
re haj tá sá hoz el szá mol ha tó költ sé gek:

a) a kap tá rak meg je lö lé sé nek költ sé gei;
b) szoft ver fej lesz tés és kar ban tar tás költ sé gei;
c) az azo no sí tá si és nyil ván tar tá si rend szer ki ala kí tá sá -

hoz szük sé ges tár gyi esz kö zök vá sár lá sá nak költ sé gei;
d) a te vé keny sé get vég zõ sze mély (a továb biak ban:

ope rá tor) al kal ma zá sá val össze füg gõ köz vet len költ sé gek
(mun ka bér és köz ter hei) leg fel jebb 235 000 fo rint/hó;

e) az ope rá tor mun ká ba já rá sá nak költ sé gei leg fel jebb
10 000 fo rint/hó;

f) az ope rá tor mo bil- és ve ze té kes te le fon költ sé gé re
leg fel jebb 20 000 fo rint/hó;

g) iro da szer költ ség, az azo no sí tó rend szer hez szük sé -
ges tár gyi esz kö zök költ sé gé re;

h) be sü tõ-va sak és a je lö lés hez szük sé ges egyéb esz kö -
zök be szer zé sé re;

(4) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott in téz ke dés re vo -
nat ko zó an be nyúj tott tá mo ga tá si ké re lem hez csa tol ni kell:

a) elsõ tá mo ga tá si ké re lem be nyúj tá sa kor az ope rá to ri
te vé keny sé get vég zõ sze mély mun ka szer zõ dé sét;

b) elsõ tá mo ga tá si ké re lem be nyúj tá sa kor az adott jog -
cím vég re haj tá sá ra vo nat ko zó vál lal ko zói/meg bí zá si szer -
zõ dést, amennyi ben a vég re haj tás szol gál ta tás igény be vé -
te lé vel tör té nik, il let ve a tel je sí té si iga zo lás má so la tát.

(5) A tá mo ga tá si ké re lem hez mel lé kel ni kell a (3) be -
kez dés ben meg ha tá ro zott költ sé gek rõl ki ál lí tott szám lák
és a pénz ügyi tel je sí té sü ket iga zo ló bi zony la tok má so la ti
pél dá nyát.

Vándoroltatáshoz szükséges új eszközök beszerzésének
támogatása

12.  §

(1) A 3.  § (2) be kez dés c) pont já nak cb) al pont ja sze rin ti 
tá mo ga tás az ered mé nyes mé hész ke dés ér de ké ben a ván -
do rol ta tást elõ se gí tõ spe ci á lis esz köz cso por tok be szer zé -
sé hez ve he tõ igény be. A tá mo ga tás ke ret össze ge a
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2007/2008. évi vég re haj tá si idõ szak ra leg fel jebb 350 000
euró.

(2) A (3) be kez dés sze rin ti pót ko csi vagy leg alább dif fe -
ren ci ál zár ral el lá tott kis mé re tû, leg fel jebb 3,5 ton na össz -
sú lyú te her au tó ra, te her au tó ra sze rel he tõ da ruk ra és eme -
lõ hát fa lak ra vo nat ko zó tá mo ga tás igény be vé te lé re az
MgSzH 2007. jú ni us 1-je és szep tem ber 30-a kö zött vég -
zett fel mé ré se sze rint leg alább 30 méh csa lád dal ren del ke -
zõ mé hész jo go sult. A dif fe ren ci ál zár ral el lá tott és leg fel -
jebb 7,5 ton na össz sú lyú te her au tó ra, te rep já ró vil lás tar -
gon cá ra, ön já ró ra ko dó gép re vo nat ko zó tá mo ga tást az
MgSzH 2007. jú ni us 1-je és szep tem ber 30-a kö zött vég -
zett fel mé ré se sze rint leg alább 80 méh csa lád dal ren del ke -
zõ mé hész ve he ti igény be.

(3) A tá mo ga tás kap tá rak szál lí tá sá ra ki ala kí tott, a köz -
úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról  szóló 5/1990.
(IV. 12.) Kö HÉM ren de let 2.  § (9) be kez dé sé nek h) pont ja
sze rin ti új pót ko csi vagy leg alább dif fe ren ci ál zár ral el lá -
tott kis mé re tû leg fel jebb 3,5 ton na össz sú lyú te her au tó,
dif fe ren ci ál zár ral el lá tott leg fel jebb 7,5 ton na össz sú lyú
te her au tó, te her au tó ra sze rel he tõ daru (VTSZ 8426 91 10)
és eme lõ hát fal (VTSZ 8428 90 95), te rep já ró vil lás tar gon ca
(VTSZ 8427 20 11), ön já ró ra ko dó gép (VTSZ 8429 51 99),
ben zi nes szí vó-fú vó gép (VTSZ 8414 59), ben zin mo to ros
fû ka sza/bo zót vá gó (VTSZ 8467 89 00) és leg fel jebb 3 kW
elekt ro mos tel je sít mé nyû agg re gá tor/rob ba nó mo tor ral meg -
haj tott áram fej lesz tõ (VTSZ 8502 11 20 vagy 8502 20 20)
be szer zé sé hez ve he tõ igény be.

(4) Kér el me zõn ként egy da rab (3) be kez dés sze rin ti be -
ren de zés, de ter me lõi cso por ton ként há rom pót ko csi, há -
rom te her au tó tá mo gat ha tó, amennyi ben a ké rel me zõ a be -
nyúj tást meg elõ zõ két év ben tá mo ga tást ugyan olyan esz -
köz re nem vett igény be.

(5) A tá mo ga tás mér té ke ké rel men ként az el szá mol ha tó
költ ség (a be szer zé si ár, va la mint pót ko csi, után fu tó, daru,
eme lõ hát fal és te her au tó ese té ben a mû sza ki vizs ga díja,
át íra tás költ sé gei, üzem be he lye zé si díj, rend szám táb la ha -
tó sá gi díja, ér vé nye sí tõ cím ke költ sé ge) leg fel jebb öt ven
szá za lé ka, de után fu tó, daru, eme lõ hát fal ese tén leg fel jebb 
1200 euró, te her au tón ként, vil lás tar gon cán ként, ön já ró ra -
ko dó gé pen ként leg fel jebb 2000 euró, il let ve agg re gá tor és
ben zi nes szí vó-fú vó gép, ben zin mo to ros fû ka sza/bo zót vá -
gó ese tén leg fel jebb 200 euró.

(6) A tá mo ga tá si ké re lem hez csa tol ni kell:

a) a méh csa lád tar tá si he lye sze rint ille té kes ha tó sá -
gi/jo go sult ál lat or vos iga zo lá sát a 2007. jú ni us 1-je és
szep tem ber 30-a kö zött vég zett fel mé rés sze rin ti, az igény -
lõ tu laj do nát ké pe zõ méh csa lád szám ról (az iga zo lá son
sze re pel nie kell az ille té kes ha tó sá gi/jo go sult ál lat or vos
alá írá sá nak, szék he lyé nek és bé lyeg zõ le nyo ma tá nak);

b) a ké rel me zõ OMME tag sá gá ról  szóló iga zo lást;

c) a tá mo ga tá si ké re lem alap já ul szol gá ló költ sé ge ket
iga zo ló bi zony la tok (szám la, il let ve pénz ügyi tel je sí té sét
iga zo ló bi zony lat), va la mint a for gal mi en ge dély má so la ti

pél dá nya it. Az üzem be he lye zés költ sé gei te kin te té ben a
szám la, il let ve a ki fi ze tést iga zo ló bi zony lat egyi ké nek be -
nyúj tá sa is ele gen dõ;

d) egy nyi lat ko za tot arra vo nat ko zó an, hogy a kérel -
mezõ más kö zös sé gi in téz ke dés ke re té ben az adott esz -
közre tá mo ga tást nem igé nyelt.

A méz fizikai-kémiai tulajdonságai elemzésének
támogatása

13.  §

(1) A 3.  § (2) be kez dé sé nek da) pont ja sze rin ti tá mo ga -
tás a köz for ga lom ban lévõ mé zek vizs gá la tá hoz, il let ve
azok ered mé nyé nek köz zé té te lé hez ve he tõ igény be.
Támo gatási ké re lem több al ka lom mal nyújt ha tó be. A tá -
mo ga tás ke re te a 2007/2008. évi vég re haj tá si idõ szak ra
leg fel jebb 20 000 euró. A tá mo ga tás mér té ke a méz min ta -
vé te lé nek, vizs gá la tá nak és a vizs gá la ti ered mény köz zé té -
te lé nek költ sé ge.

(2) A tá mo ga tás igény be vé te lé re az OMME jo go sult, az
R. Mel lék le té ben is mer te tett, az Eu ró pai Kö zös sé gek
 Bizottsága C(2007)3844 szá mú ha tá ro za tá val el fo ga dott
Ma gyar Mé hé sze ti Nem ze ti Prog ram alap ján.

(3) A tá mo ga tá si ké re lem hez csa tol ni kell:
a) rész le tes is mer te tést a méz min ta vé te lé rõl, a vizs gá -

lat ról és az ered mé nyek köz zé té te lé rõl;
b) a tá mo ga tá si ké re lem hez kap cso ló dó költ sé ge ket

iga zo ló bi zony la tok (szám la, pénz ügyi tel je sí té sét iga zo ló
bi zony lat) má so la ti pél dá nya it, a vál lal ko zói/meg bí zá si
szer zõ dést, amennyi ben a vég re haj tás szol gál ta tás igény -
be vé te lé vel tör té nik, va la mint õs ter me lõ tõl tör té nõ vá sár -
lás ese té ben az adás vé te li szer zõ dést; (Az adás vé te li szer -
zõ dés ben töb bek kö zött fel kell tün tet ni a meg vá sá rolt méz 
mennyi sé gét, amely a kö vet ke zõ áta lánnyal szá mol ha tó el: 
akác méz ese té ben 1300 fo rint, egyéb faj ta mé zek ese té ben
1200 fo rint és ve gyes vi rág méz ese té ben 1000 fo rint ki lo -
gram mon ként. Ter me lõi méz be szer zé se kor a vá sár lás idõ -
pont ját, a vá sá rolt méz faj tá ját és mennyi sé gét, va la mint az 
OMME el nö ké nek el len jegy zé sét tar tal ma zó nyi lat ko za tot 
is csa tol ni kell.);

c) a hi va ta los vizs gá la ti ered mény má so la ta.

A méz fizikai-kémiai tulajdonságai elemzését szolgáló
labormûszer beszerzésének támogatása

14.  §

(1) A 3.  § (2) be kez dé sé nek db) pont ja sze rin ti tá mo ga -
tás an ti bi o ti kum vizs gá ló LC-MSMS mû szer be szer zé sé re
ve he tõ igény be. Tá mo ga tá si ké re lem egy sze ri al ka lom mal
nyújt ha tó be. A tá mo ga tás ke ret össze ge a 2007/2008. évi
vég re haj tá si idõ szak ra leg fel jebb 180 000 euró.
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(2) A tá mo ga tás igény be vé te lé re ha zai méz la bor jo go -
sult. A tá mo ga tá si összeg mér té ke nem ha lad hat ja meg a
mû szer be szer zé si brut tó ér té ké nek öt ven szá za lé kát.

(3) A tá mo ga tás igény be vé te lé hez csa tol ni kell:
a) az OMME szak mai-ága za ti pá lyá zat el nye ré sét iga -

zo ló do ku men tu mot és az eh hez kap cso ló dó mû kö dé si kö -
te le zett ség vál la lá si szer zõ dést;

b) a mû szer be szer zé sét iga zo ló szám lát.

A méhcsaládok száma szinten tartásának támogatása

15.  §

(1) A 3.  § (2) be kez dé sé nek e) pont ja sze rin ti tá mo ga tás
a méh ál lo mány mind ál lat-egész ség ügyi, mind ge ne ti kai
szem pont ból meg fe le lõ te nyész anyag gal tör té nõ pót lá sá -
hoz ve he tõ igény be. A tá mo ga tás ke ret össze ge a
2007/2008. évi vég re haj tá si idõ szak ra leg fel jebb 200 000
euró.

(2) A tá mo ga tás igény be vé te lé re az a mé hé sze ti te vé -
keny sé get vég zõ, OM ME-tag õs ter me lõ, egyé ni vál lal ko -
zó, jogi sze mély, jogi sze mé lyi ség nél kü li gaz da sá gi tár sa -
ság jo go sult, aki/amely a Ma gyar Méh te nyész tõk Or szá -
gos Egye sü le te tag ja i tól, mi nõ sí tett törzs csa lád tól szár ma -
zó pár zott, pe té zõ méh anyát, pár zat lan méh anyát, anya böl -
csõt vá sá rol. A tá mo ga tá si ké re lem be nyúj tá si ha tár ide je
2008. szep tem ber 5.

(3) Tá mo ga tás egy al ka lom mal, az MgSzH 2007. jú ni us
1-je és szep tem ber 30-a kö zött vég zett fel mé ré se sze rin ti
méh csa lád-ál lo mány leg fel jebb öt ven szá za lé ká nak meg -
fe le lõ szá mú pár zott méh anyá ra, és/vagy öt ven szá za lék
pár zat lan anyá ra vagy böl csõ re ve he tõ igény be.

(4) A tá mo ga tás mér té ke:
a) pár zott, pe té zõ méh anyán ként 5 euró;
b) pár zat lan anyán ként, anya böl csõn ként 2 euró.

(5) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott in téz ke dés re be -
nyúj tott tá mo ga tá si ké re lem hez csa tol ni kell:

a) a méh csa lád tar tá si he lye sze rint ille té kes ha tó sá -
gi/jo go sult ál lat or vos iga zo lá sát a fel mé rés idõ pont já ban
(2007. jú ni us 1-je és szep tem ber 30-a kö zött) meg ál la pí -
tott méh csa lá dok szá má ról (az iga zo lá son sze re pel nie kell
az ille té kes ál lat or vos alá írá sá nak, szék he lye cí mé nek és
bé lyeg zõ le nyo ma tá nak);

b) az OMME tag ság ról  szóló iga zo lást;
c) a tá mo ga tá si ké re lem alap já ul szol gá ló költ sé ge ket

iga zo ló bi zony la tok (szám la, il let ve pénz ügyi tel je sí té sét
iga zo ló bi zony lat) má so la ti pél dá nya it (méh anya, il let ve
anya böl csõ be szer zé sé rõl  szóló szám lán sze re pel tet ni kell
a (2) be kez dés sze rin ti törzs csa lád nyil ván tar tá si szá mát).

(6) A tá mo ga tá si ké rel met a jo go sult a Ma gyar Méh -
tenyésztõk Or szá gos Egye sü le tén ke resz tül kö te les a Ál -
lat te nyész té si és Ta kar má nyo zá si Ku ta tó in té zet tel el len je -
gyez tet ni.

A támogatás folyósítása

16.  §

Az e ren de let elõ írásainak meg fe le lõ tá mo ga tá si ké re -
lem re vo nat ko zó helyt adó ha tá ro za tá ban az MVH a tá mo -
ga tás fo rint ra át vál tott össze gét is meg ál la pít ja. A tá mo ga -
tás a ha tá ro zat meg ho za ta lá tól szá mí tott húsz na pon be lül
ke rül át uta lás ra a ké rel me zõ nek az MVH ügy fél re gisz te ré -
ben nyil ván tar tott bank szám lá já ra.

Záró rendelkezések

17.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ har ma dik na pon
lép ha tály ba.

(2) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a Ma gyar
Mé hé sze ti Nem ze ti Prog ram alap ján 2006/2007. évi vég -
re haj tá si idõ szak ban nyújt ha tó mé hé sze ti tá mo ga tá sok
igény be vé te lé nek rész le tes sza bá lya i ról  szóló 81/2006.
(XI. 24.) FVM ren de let ha tá lyát vesz ti.

Az Európai Unió jogának való megfelelés

18.  §

Ez a ren de let a kö vet ke zõ kö zös sé gi ren de le tek, va la -
mint ha tá ro zat vég re haj tá sá hoz szük sé ges ren del ke zé se ket 
ál la pít ja meg:

a) a Ta nács 797/2004/EK ren de le te (2004. áp ri lis 26.) a 
mé hé sze ti ter mé kek elõ ál lí tá si és ér té ke sí té si fel té te le i nek
ja ví tá sá ra irá nyu ló te vé keny sé gek rõl;

b) a Bi zott ság 917/2004/EK ren de le te (2004. áp ri lis
29.) a Ta nács 797/2004/EK ren de let sze rint a mé hé szet te -
rü le té re ho zott in téz ke dé sek rész le tes vég re haj tá si sza bá -
lya i ról;

c) a Bi zott ság 811/2007/EK ren de le te (2007. jú li us 11.) 
a mé hé sze ti ter mé kek ter me lé sé nek és for gal ma zá sá nak
ál ta lá nos fel té te le it ja ví tó in téz ke dé sek rõl  szóló
797/2004/EK ta ná csi ren de let vég re haj tá si sza bá lya i ról
 szóló 917/2004/EK ren de let mó do sí tá sá ról;

d) a Bi zott ság 939/2007/EK ren de le te (2007. augusz -
tus 7.) a mé hé sze ti ter mé kek ter me lé sé nek és for gal ma zá -
sá nak ál ta lá nos fel té te le it ja ví tó in téz ke dé sek rõl  szóló
797/2004/EK ta ná csi ren de let vég re haj tá si sza bá lya i ról
 szóló 917/2004/EK ren de let mó do sí tá sá ról;

e) a mé hé sze ti ter mé kek elõ ál lí tá si és ér té ke sí té si fel té -
te le i nek ja ví tá sá ra irá nyu ló te vé keny sé gek rõl  szóló, 2004.
áp ri lis 26-i 797/2004/EK ta ná csi ren de le té nek meg fele -
lõen Ma gyar or szág ál tal be nyúj tott, mé hé sze ti ter mé kek
ter me lé sé nek és for gal ma zá sá nak ja ví tá sá ra irá nyu ló prog -
ram jó vá ha gyá sá ról  szóló Eu ró pai Kö zös sé gek Bi zott sá ga
C(2007)3844 szá mú ha tá ro za ta.

Gráf Jó zsef s. k.,
föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter

2007/181. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 13563



A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter

154/2007. (XII. 22.) FVM
rendelete

a 2007. évben tavaszi fagykárt szenvedett
mezõgazdasági termelõk hitelhez jutási 

lehetõségérõl  szóló 
66/2007. (VII. 26.) FVM rendelet módosításáról

A me zõ gaz da sá gi, ag rár-vi dék fej lesz té si, va la mint ha -
lá sza ti tá mo ga tá sok hoz és egyéb in téz ke dé sek hez kap cso -
ló dó el já rás egyes kér dé se i rõl  szóló 2007. évi XVII. tör -
vény 81.  § (4) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján,
a föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter fel adat- és
ha tás kö ré rõl  szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let
1.  § a) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kö röm ben el jár va,
va la mint a költ ség ve té si vi szont ga ran cia vál la lá sá nak és
ér vé nye sí té sé nek rész le tes sza bá lya i ról  szóló 48/2002.
(XII. 28.) PM ren de let 2.  § (1) be kez dés g) pont já ra te kin -
tet tel a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

A 2007. év ben ta va szi fagy kárt szen ve dett me zõ gaz da -
sá gi ter me lõk hi tel hez ju tá si le he tõ sé gé rõl  szóló 66/2007.
(VII. 26.) FVM ren de let (a továb biak ban: R.) 1.  §-ának
k) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„k) tá mo ga tás tar ta lom ról  szóló iga zo lás: az az iga zo -
lás, ame lyet a hi tel ka mat tá mo ga tás tar tal má ról a Me zõ -
gaz da sá gi és Vi dék fej lesz té si Hi va tal (a továb biak ban:
MVH), a ke zes ség vál la lás ról pe dig a ke zes ség vál la ló in -
téz mény ál lít ki és küld meg a hi tel fel ve võ ré szé re.”

2.  §

Az R. 8.  §-ának (4) és (5) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zé sek lép nek és a 8.  § a kö vet ke zõ (6)–(7) be -
kez dés sel egé szül ki:

„(4) A ka mat ked vez mény ál tal meg tes te sí tett tá mo ga -
tás tar tal mat az MVH a pénz ügyi in téz mény tõl a hi tel szer -
zõ dé sek meg kö té sét köve tõen, de leg ké sõbb 2008. feb ru ár
28-ig ren del ke zés re bo csá tott ada tok alap ján az 1. szá mú
mel lék let ben meg ha tá ro zott mód szer tan sze rint szá mol ja
ki. A hi tel ka mat tá mo ga tás tar tal má hoz szük sé ges ada to kat 
az 5. szá mú mel lék let sze rin ti for ma nyom tat vá nyon kell
meg kül de ni. Az MVH a hi tel ka mat tá mo ga tás tar tal má ról
ha tá ro zat ban ér te sí ti a hi tel fel ve võt.

(5) A ke zes ség vál la lás tá mo ga tás tar tal mát a ke zes ség -
vál la ló in téz mény a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott
mód szer tan sze rint szá mol ja ki, és er rõl a me zõ gaz da sá gi
ter me lõ szá má ra tá mo ga tás tar ta lom ról  szóló iga zo lást ad.
Ez zel egy idõ ben az iga zo lás má so la tát az MVH ré szé re is
meg kül di.

(6) A ka mat tá mo ga tás-tar ta lom ról  szóló ha tá ro za tot az
MVH, a ke zes ség vál la lás tá mo ga tás tar tal má ról  szóló iga -
zo lást a ke zes ség vál la ló in téz mény tíz évig kö te les meg -
õriz ni. A me zõ gaz da sá gi ter me lõ szin tén kö te les e do ku -
men tu mo kat tíz évig meg õriz ni.

(7) A me zõ gaz da sá gi cso port men tes sé gi ren de let
20. cikk (2) be kez dé sé ben fog lal tak alap ján az MVH a ki -
adott tá mo ga tá sok ról  szóló iga zo lá sok ada ta i ról nyil ván -
tar tást ve zet.”

3.  §

Az R. e ren de let mel lék le te sze rin ti 5. szá mú mel lék let -
tel egé szül ki.

4.  §

Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ har ma dik na pon lép
ha tály ba az zal, hogy ren del ke zé se it a 2007. jú li us 27-ét
köve tõen meg kö tött hi tel szer zõ dé sek re is al kal maz ni kell.

Gráf Jó zsef s. k.,
föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter
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Melléklet a 154/2007. (XII. 22.) FVM rendelethez

[5. számú melléklet a 66/2007. (VII. 26.) FVM rendelethez]

Igazolás
a 2007. évben tavaszi fagykárt szenvedett mezõgazdasági termelõk hitelhez jutási lehetõségérõl szóló 

66/2007. (VII. 26.) FVM rendelet alapján felvett kedvezményes hitel támogatástartalmának kiszámításához

1. A hi telt fo lyó sí tó pénz in té zet

Neve: 
Le ve le zé si címe:  ..................................(hely ség) ............................................. út/utca/tér .................. hsz.

2. A me zõ gaz da sá gi ter me lõ ada tai:

Név: ...................................................................................................................................................................................

Adó szám: - -

Re giszt rá ci ós szám: 

Le ve le zé si cím:  ................................... (hely ség) .............................................. út/utca/tér ................. hsz.

Fe le lõs ve ze tõ neve: .............................................................................................................  Tel.: ................................

Fe le lõs ügy in té zõ neve: ......................................................................................................... Tel.: ................................

3. A ked vez mé nyes hi tel tá mo ga tás tar tal má nak ki szá mí tá sá hoz szük sé ges ada tok:

Hi tel összeg (Q): ................................................................................................................................................................

A szer zõ dés kö tés kor ér vé nyes re fe ren cia ráta (i): ............................................................................................................

Ked vez mé nyes ka mat láb (i’: Hi tel ka mat láb – a hi tel szer zõ dés meg kö té sé nek idõ pont já ban ér vé nyes há rom havi
BUBOR 50%): ..................................................................................................................................................................

Fu tam idõ (tü rel mi idõ vel együtt: P): .................................................................................................................................

Tü rel mi idõ (F): .................................................................................................................................................................

Kelt: .........................................

.....................................................

hi telt fo lyó sí tó pénz in té zet
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A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter

155/2007. (XII. 22.) FVM
rendelete

az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alap
társfinanszírozásában megvalósuló támogatások

igénybevételének általános szabályairól  szóló 
23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet módosításáról

A me zõ gaz da sá gi, ag rár-vi dék fej lesz té si, va la mint ha -
lá sza ti tá mo ga tá sok hoz és egyéb in téz ke dé sek hez kap cso -
ló dó el já rás egyes kér dé se i rõl  szóló 2007. évi XVII. tör -
vény 81.  § (3) be kez dé sé nek a) pont já ban ka pott fel ha tal -
ma zás alap ján a föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi -
nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 162/2006. (VII. 28.)
Korm. ren de let 1.  §-ának a) pont já ban meg ha tá ro zott fel -
adat kö röm ben el jár va a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

Az Eu ró pai Me zõ gaz da sá gi Vi dék fej lesz té si Alap társ -
fi nan szí ro zá sá ban meg va ló su ló tá mo ga tá sok igény be vé te -
lé nek ál ta lá nos sza bá lya i ról  szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM
ren de let (a továb biak ban: R.) 7.  §-ának he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

(Tá mo ga tá si ké re lem be nyúj tá sá nak ál ta lá nos felté -
telei)

„7.  § (1) Tá mo ga tá si ké rel met az a jogi sze mély, jogi
sze mé lyi ség nél kü li gaz da sá gi tár sa ság (a továb biak ban
együtt: szer ve zet) vagy ter mé sze tes sze mély nyújt hat be,
aki

a) ele get tesz az e ren de let ben és a tá mo ga tás rész le tes
fel té te le it meg ál la pí tó jog sza bály ban az adott jog cím vo -
nat ko zá sá ban elõ írt fel té te lek nek,

b) nem me zõ gaz da sá gi be ru há zás ese tén a szám vi te li
jog sza bá lyok sze rint szá mí tott, az adott gaz dál ko dó szer -
ve zet re vo nat ko zó jog sza bály ban elõ írt leg ki sebb jegy zett
tõ ké nek meg fe le lõ mér té kû sa ját tõ ké vel ren del ke zik,

c) nem me zõ gaz da sá gi be ru há zás ese tén csõd-, fel szá -
mo lá si el já rás vagy vég el szá mo lás alatt nem áll, to váb bá a
ne héz hely zet ben lévõ vál lal ko zá sok meg men té sé hez és
szer ke zet át ala kí tá sá hoz nyúj tott ál la mi tá mo ga tás ról  szóló 
bi zott sá gi köz le mény (HL 2004/C 244/02.) 2.1 al pont ja
sze rint nem mi nõ sül ne héz hely zet ben lévõ vál lal ko zás -
nak.

(2) Nem nyújt ha tó tá mo ga tás azon ügy fe lek ré szé re,
akik nem fe lel nek meg az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992.
évi XXXVIII. tör vény (a továb biak ban: Áht.) 15.  §-ának

(7) és (9) be kez dé se i ben sza bá lyo zott ren de zett mun ka -
ügyi kap cso la tok ál ta lá nos és kü lö nös fel té te le i nek.

(3) Amennyi ben a tá mo ga tás igény lõ je csak a ren de zett
mun ka ügyi kap cso la tok Áht. 15.  §-ának (9) be kez dé sé ben
meg ha tá ro zott va la mely kü lö nös fel té te lé nek nem fe lel
meg és a tá mo ga tás meg ál la pí tá sa a tá mo ga tást igény lõk
kö zött ki ala kult sor rend alap ján tör té nik, úgy az Áht.
15.  §-ának (8) be kez dés b) pont já ban fog lalt ren del ke zé se -
ket kell al kal maz ni.

(4) Amennyi ben az ügy fél egyé ni vál lal ko zó és in du ló
vál lal ko zás ként nyújt be tá mo ga tá si ké rel met, ak kor az
ügy fél nek a tá mo ga tá si ké re lem hez mel lé kel nie kell az
egyé ni vál lal ko zói iga zol ványt ki ál lí tó szerv iga zo lá sát
vál lal ko zói te vé keny sé gé rõl az MVH ál tal rend sze re sí tett
for ma nyom tat vá nyon.”

2.  §

Az R. 17.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(4) A mû ve let – a 25.  § (1) be kez dé sé ben fog lal tak ki -
vé te lé vel – a tá mo ga tá si ké re lem be nyúj tá sát köve tõen az
ügy fél sa ját fe le lõs sé gé re kezd he tõ meg.”

3.  §

Az R. 27.  §-a (1) be kez dé sé nek b) pont ja he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

(A tá mo ga tá si ké re lem hez mel lé kel ni kell:)
b) ha a be ru há zás nem sa ját tu laj do nú, vagy más sze -

mély olyan jo gá val ter helt in gat la non va ló sul meg, mely a
be ru há zás meg va ló sí tá sát, il let ve az üze mel te té si kö te le -
zett ség le jár tá ig an nak hasz ná la tát kor lá toz za vagy ki zár ja, 
azt a tel jes bi zo nyí tó ere jû ok ira tot, amely iga zol ja, hogy
az ügy fél jo go sult a be ru há zást meg va ló sí ta ni, és az in gat -
lant az üze mel te té si kö te le zett sé ge le jár tá ig hasz nál ni;”

4.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ har ma dik na pon
lép ha tály ba az zal, hogy ren del ke zé se it a fo lya mat ban lévõ 
ügyek ben is al kal maz ni kell.

(2) Ez a ren de let a ha tály ba lé pé sét kö ve tõ har ma dik na -
pon ha tá lyát vesz ti.

Gráf Jó zsef s. k.,
föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter
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A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter

156/2007. (XII. 22.) FVM
rendelete

az Európai Mezõgazdasági Garancia Alapból
finanszírozott egységes területalapú támogatásokhoz

(SAPS) kapcsolódó 2007. évi kiegészítõ nemzeti
támogatások (top up) igénybevételével kapcsolatos

egyes kérdésekrõl  szóló 
29/2007. (IV. 20.) FVM rendelet módosításáról

A me zõ gaz da sá gi, ag rár-vi dék fej lesz té si, va la mint ha -
lá sza ti tá mo ga tá sok hoz és egyéb in téz ke dé sek hez kap cso -
ló dó el já rás egyes kér dé se i rõl  szóló 2007. évi XVII. tör -
vény 81.  § (3) be kez dé sé nek a) pont já ban ka pott fel ha tal -
ma zás alap ján, a föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi -
nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 162/2006. (VII. 28.)
Korm. ren de let 1.  §-ának a) pont já ban meg ha tá ro zott fel -
adat kö röm ben el jár va a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

Az Eu ró pai Me zõ gaz da sá gi Ga ran cia Alap ból fi nan szí -
ro zott egy sé ges te rü let ala pú tá mo ga tá sok hoz (SAPS) kap -
cso ló dó 2007. évi ki egé szí tõ nem ze ti tá mo ga tá sok (top up) 
igény be vé te lé vel kap cso la tos egyes kér dé sek rõl  szóló
29/2007. (IV. 20.) FVM ren de let 39.  § (1) be kez dé sé nek
a) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[(1) A 2.  § g) pont ja sze rin ti egyes szán tó föl di nö vé nyek
ter mesz té sé hez nyújt ha tó tá mo ga tás ki zá ró lag ter me lés -
hez kö tött tá mo ga tás ként igé nyel he tõ. A tá mo ga tás azon
te rü le tek után fo lyó sít ha tó,]

„a)  ame lye ken e ren de let mel lék le te sze rin ti – ki vé ve a
mel lék let I.2. pont já ban fel so rolt hü ve lyes nö vé nye ket –,
il let ve szá rí tott ta kar mány kvó tá val sza bá lyo zott tá mo ga -
tá sa alap já ul szol gá ló nö vé nye ket ter mesz te nek, és”

2.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ nyol ca dik na pon
lép ha tály ba.

(2) Ez a ren de let a hatályba lépését kö ve tõ har ma dik na -
pon ha tá lyát vesz ti.

Gráf Jó zsef s. k.,
föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter

157/2007. (XII. 22.) FVM
rendelete

az egyszerûsített területalapú támogatások 
és a vidékfejlesztési támogatások igényléséhez

teljesítendõ „Helyes Mezõgazdasági és Környezeti
Állapot”, illetve a „Helyes Gazdálkodási Gyakorlat”

feltételrendszerének meghatározásáról  szóló 
4/2004. (I. 13.) FVM rendelet módosításáról

A me zõ gaz da sá gi, ag rár-vi dék fej lesz té si, va la mint ha -
lá sza ti tá mo ga tá sok hoz és egyéb in téz ke dé sek hez kap cso -
ló dó el já rás egyes kér dé se i rõl  szóló 2007. évi XVII. tör -
vény 81.  § (3) be kez dé sé nek a) pont já ban ka pott fel ha tal -
ma zás alap ján, a föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi -
nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 162/2006. (VII. 28.)
Korm. ren de let 1.  §-ának a) pont já ban meg ha tá ro zott fel -
adat kö röm ben el jár va, a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

(1) Az egy sze rû sí tett te rü let ala pú tá mo ga tá sok és a vi -
dék fej lesz té si tá mo ga tá sok igény lé sé hez tel je sí ten dõ „He -
lyes Me zõ gaz da sá gi és Kör nye ze ti Ál la pot”, il let ve a „He -
lyes Gaz dál ko dá si Gya kor lat” fel té tel rend sze ré nek meg -
ha tá ro zá sá ról  szóló 4/2004. (I. 13.) FVM ren de let
(a továb biak ban: R.) 2.  §-ának (6) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(6) Az ag rár-kör nye zet gaz dál ko dá si tá mo ga tás ban ré -
sze sü lõ gaz dál ko dó a he lyes gaz dál ko dá si gya kor lat ra vo -
nat ko zó elõ írások, va la mint a ked ve zõt len adott sá gú te rü -
le tek kom pen zá ci ós, il let ve a Na tu ra 2000 te rü le tek kom -
pen zá ci ós tá mo ga tá sa i ban ré sze sü lõ me zõ gaz da sá gi ter -
me lõ a he lyes me zõ gaz da sá gi és kör nye ze ti ál la pot ra vo -
nat ko zó elõ írások tel je sí té sé nek el len õr zé se, va la mint a
ne ve zett tá mo ga tá sok mo ni tor ing ja ér de ké ben a gazda -
sága tel jes te rü le tén vég zett te vé keny sé gek rõl e ren de let
5. szá mú mel lék le te sze rin ti gaz dál ko dá si nap lót nap ra ké -
szen kö te les ve zet ni. Az ag rár-kör nye zet gaz dál ko dá si tá -
mo ga tás igény be vé te le ese tén a gaz dál ko dá si nap ló nap ra -
kész ve ze té se ab ban az eset ben is kö te le zõ, amennyi ben a
ta laj vizs gá la ti ered mény és táp anyag-gaz dál ko dá si terv
még nem ké szült el.

Az ag rár-kör nye zet gaz dál ko dá si tá mo ga tás ban ré sze sü -
lõ gaz dál ko dó kö te les a 2007/2008. gaz dál ko dá si év tõl
kez dõ dõ en a gaz dál ko dá si nap ló egy alá írt má so la tát – a
hoz zá kap cso ló dó do ku men tu mok (pl. szám lák, bi zony la -
tok) má so la tai nél kül – el kül de ni min den év au gusz tus 31.
és ok tó ber 31. kö zött a Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi -
va tal Köz pont (a továb biak ban: MgSzH Köz pont) cí mé re
(1118 Bu da pest, Bu da ör si u. 141–145.).

2007/181. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 13567



A 2006/2007. gaz dál ko dá si évre vo nat ko zó gaz dál ko -
dá si nap ló egy alá írt má so la tát 2007. au gusz tus 31. és
2007. de cem ber 31. kö zöt ti idõ szak ban kell be kül de ni az
MgSzH Köz pont cí mé re (1118 Bu da pest, Bu da ör si u.
141–145.).

A gaz dál ko dá si nap lót a kö te le zõ nyil ván tar tá sok ra vo -
nat ko zó elõ írások sze rint a kap cso ló dó do ku men tu mok kal
együtt leg alább 5 évig meg kell õriz ni.”

(2) Az R. 2.  §-ának (7) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(7) A gaz dál ko dá si nap ló for ma nyom tat vá nyát a Föld -
mû ve lés ügyi és Vi dék fej lesz té si Mi nisz té ri um, va la mint a
Me zõ gaz da sá gi és Vi dék fej lesz té si Hi va tal (a továb biak -
ban: MVH) hon lap ján köz zé te szi.”

(3) Az R. 2.  §-a a kö vet ke zõ (9)–(11) be kez dé sek kel
egé szül ki:

„(9) Amennyi ben a gaz dál ko dó az adott gaz dál ko dá si
évre vo nat ko zó be kül dé si ha tár idõ vé gé ig nem kül di meg a 
gaz dál ko dá si nap ló má so la tát az MgSzH Köz pont ré szé re,
az MVH egy sze ri al ka lom mal, 15 na pos ha tár idõ ki tû zé sé -
vel hi ány pót lás ra szó lít ja fel.

(10) A 2006/2007. gaz dál ko dá si év tõl kezd ve,
amennyi ben a gaz dál ko dó a (6) be kez dés ben elõ írt kö te le -
zett sé gé nek a hi ány pót lá si fel szó lí tás el le né re sem tesz
ele get, úgy

a) az elsõ al ka lom ese tén az 5. évre jutó tá mo ga tá si
összeg 25%-ára,

b) a má so dik al ka lom ese tén az 5. évre jutó tá mo ga tá si
összeg 50%-ára,

c) a har ma dik al ka lom ese tén az 5. évre jutó tá mo ga tá si
összeg 100%-ára
nem jo go sult.

(11) Amennyi ben a gaz dál ko dó már fel vet te az 5. évre
jutó tá mo ga tá si össze get, úgy a (10) be kez dés ben fog lal tak 
sze rint kö te les azt vissza fi zet ni.”

2.  §

Az R. 2. szá mú mel lék le te e ren de let mel lék le te sze rint
mó do sul.

3.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ har ma dik na pon
lép ha tály ba.

(2) Ez a ren de let a hatályba lépését kö ve tõ har ma dik na -
pon ha tá lyát vesz ti.

Gráf Jó zsef s. k.,
föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter
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Melléklet a 157/2007. (XII. 22.) FVM rendelethez

,,2. számú melléklet a 4/2004. (I. 12.) FVM rendelethez

A „Ki egé szí tõ táb lá zat a 2. szá mú mel lék let hez” he lyé be a kö vet ke zõ táb lá zat lép:

[A „He lyes Gaz dál ko dá si Gya kor lat” elõ írásai]

[Ki egé szí tõ táb lá zat a 2. szá mú mel lék let hez]

[Hek tá ron ként ki ad ha tó ma xi má lis nit ro gén (N) ha tó anyag mér té kei kü lön bö zõ adott sá gú és ér zé keny sé gû te rü le te ken]

(Mér ték egy ség: kg/ha)

Ked ve zõt len Adott sá gú Tér sé gek ben Nem Ked ve zõt len Adott sá gú Tér sé gek ben

nit rát ér zé keny te rü le ten  nem nit rát ér zé keny te rü le ten nit rát ér zé keny te rü le ten  nem nit rát ér zé keny te rü le ten

ki ad ha tó 
ma xi má lis N

(kg/ha)

eb bõl:
ki ad ha tó 

ma xi má lis 
szer ves ere de tû N

(kg/ha)

ki ad ha tó 
ma xi má lis N

(kg/ha)

eb bõl:
ki ad ha tó

ma xi má lis 
szer ves ere de tû N

(kg/ha)

ki ad ha tó 
ma xi má lis N

(kg/ha)

eb bõl:
ki ad ha tó 

ma xi má lis 
szer ves ere de tû N

(kg/ha)

ki ad ha tó 
ma xi má lis N

(kg/ha)

eb bõl: ki ad ha tó
ma xi má lis 

szer ves ere de tû N
(kg/ha)

170 170 200 200 220 170 300 220

Meg jegy zés: Ha az elõ írt ta laj vizs gá la to kon ala pu ló táp anyag-gaz dál ko dá si terv az adott te rü let re vo nat ko zó an a fen ti
ha tár ér té ke ket meg ha la dó mennyi ség ben ha tá roz ná meg a hek tá ron ként ki ad ha tó nit ro gén ha tó anyag mennyi sé get, ak -
kor is a táb lá zat ban meg adott mér té kig le het nit ro gén ha tó anya got ki jut tat ni a ter mõ föld re.”



A gazdasági és közlekedési miniszter
101/2007. (XII. 22.) GKM

rendelete

a vasúti pályahálózathoz történõ nyílt hozzáférés
részletes szabályairól

A vas úti köz le ke dés rõl  szóló 2005. évi CLXXXIII. tör -
vény (a továb biak ban: Vtv.) 88.  § (2) be kez dés 3., 5. és 6.
pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján, a gaz da sá gi és
köz le ke dé si mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló
163/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1.  § e) pont já ban meg -
ha tá ro zott fel adat kö röm ben el jár va a kö vet ke zõ ket ren de -
lem el:

I. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A rendelet célja és hatálya

1.  §

A ren de let cél ja, hogy meg ha tá roz za
a) a vas úti pá lya há ló zat hoz tör té nõ nyílt hoz zá fé rés ke -

re té ben nyúj tan dó szol gál ta tá sok ra és azok igény be vé te lé -
re,

b) a pá lya vas úti tár sa ság és az in teg rált vas úti tár sa ság
Há ló za ti Üz let sza bály za tá nak tar tal má ra, el ké szí té sé re és
al kal ma zá sá ra, va la mint

c) a vas úti pá lya há ló zat ka pa ci tá sá nak el osz tá sá ra
vo nat ko zó rész le tes sza bá lyo kat.

2.  §

A ren de let ha tá lya ki ter jed:
a) a nyílt hoz zá fé ré sû vas úti pá lya há ló za tot mû köd te tõ

vas úti tár sa ság ra (a továb biak ban: pá lya há ló zat-mû köd te -
tõ),

b) a hoz zá fé rés re jo go sult ra [Vtv. 53.  § (1) be kez dés],
c) a vas úti igaz ga tá si szerv re,
d) a Vas úti Pá lya ka pa ci tás-el osz tó Szer ve zet re (a to -

váb biak ban: VPSZ).

Értelmezõ rendelkezések

3.  §

E ren de let al kal ma zá sá ban:
a) csúcs idõ szak: az a nap tá ri na pon be lü li, egy mást kö -

ve tõ leg fel jebb öt órás idõ szak, ami kor az adott vas úti pá -
lya sza ka szon a ka pa ci tás-ki hasz nált ság az el mé le ti ka pa -
ci tás 60 %-át meg ha lad ja,

b) el mé le ti ka pa ci tás: a vas úti pá lya sza ka szon adott
idõ szak ban el he lyez he tõ me net vo na lak, azaz az üze mi
me net rend ben fog lalt és a még el he lyez he tõ sza bad me net -
vo na lak összes sé ge,

c) há ló za ti za var: olyan nem várt ese mény, amely a
vas úti pá lya há ló zat-ka pa ci tás ren del ke zés re ál lá sát elõ re
nem ter vez he tõ mó don kor lá toz za,

d) igény lõ: olyan hoz zá fé rés re jo go sult, aki me net vo -
nal, il let ve kap cso ló dó szol gál ta tá sok iránt igényt nyújt be
a ka pa ci tás-el osz tó szer ve zet nek,

e) ide ig le nes üze mi me net rend: az adott vas úti pá lya -
sza ka szon a kar ban tar tá si, fel újí tá si és fej lesz té si mun kák
idõ tar ta má ra ér vé nyes üze mi me net rend,

f) ka pa ci tás-ki hasz nált ság: az el mé le ti ka pa ci tás ki -
utalt me net vo na lak ál tal le fog lalt ré sze,

g) ka pa ci tás-el osz tó szer ve zet:
ga) a pá lya vas úti tár sa ság,
gb) in teg rált vas úti tár sa ság ál tal mû köd te tett nyílt hoz -

zá fé ré sû vas úti pá lya há ló zat ese té ben a VPSZ,
h) me net vo nal ka ta ló gus: az üze mi me net rend ben

meg je le nõ, meg szer kesz tett, ér té ke sí tés re fel kí nált sza bad
me net vo na lak összes sé ge,

i) üte mes me net rend: az üte mes me net ren di szer ke ze tet 
al ko tó me net vo nal lal ren del ke zõ vo nat me net rend je,

j) üte mes me net ren di szer ke zet: olyan me net ren di szer -
ke zet, ame lyet al ko tó me net vo na lak egy más sal 60 per ces
el to lás sal leg alább egy mást kö ve tõ 12 órán át meg sza kí tás
nél kül, perc re pon to san fe dés be hoz ha tók, és amely ben
min den me net vo nal hoz hoz zá ren del he tõ egy bár mely, de
egya zon (egé szó ra) idõ ér ték re néz ve ér tel me zett, el len ke -
zõ irá nyú me net vo nal,

k) üze mi me net rend ben nem le kö tött sza bad ka pa ci tás:
a me net vo nal ka ta ló gus, va la mint a vas úti pá lya há ló zat
nem meg szer kesz tett me net vo na lak ból álló sza bad ka pa ci -
tá sa,

l) üze mi vo nat: a nyílt hoz zá fé ré sû vas úti pá lya há ló zat
mû köd te té se ér de ké ben, va la mint rend kí vü li ese mény
 miatt köz le ke dõ, vas úti sze mély szál lí tást és a pá lya há ló -
zat-mû köd te tõn kí vül más ré szé re vas úti áru fu va ro zást
nem vég zõ vo nat, füg get le nül an nak üze mel te tõ jé tõl,

m) vas úti pá lya sza kasz: a nyílt hoz zá fé ré sû vas úti pá -
lya há ló zat egy ér tel mû en azo no sít ha tó és össze füg gõ
 része.

II. Fejezet

A HÁLÓZATI ÜZLETSZABÁLYZAT

A Hálózati Üzletszabályzat tartalma

4.  §

(1) A ka pa ci tás-el osz tó szer ve zet Há ló za ti Üz let sza -
bály za ta tar tal maz za
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a) a Há ló za ti Üz let sza bály zat ra vo nat ko zó ál ta lá nos
elõ írásokat, ezen be lül

aa) a Há ló za ti Üz let sza bály zat cél ját,
ab) a Há ló za ti Üz let sza bály zat tar tal mát be fo lyá so ló

jog sza bá lyok (ide ért ve a nem zet kö zi jog sza bá lyo kat is)
fel so ro lá sát,

ac) a Há ló za ti Üz let sza bály zat ha tá lyát és köz zé té te lé -
nek sza bá lya it,

ad) a ka pa ci tás-el osz tó szer ve zet más ka pa ci tás-el osz -
tó szer ve ze tek kel (ide ért ve a más ál la mok ka pa ci tás-el osz -
tó szer ve ze te it is) és a vál lal ko zó vas úti tár sa sá gok kal való 
kap cso lat tar tá sá nak rend jét,

ae) a Há ló za ti Üz let sza bály zat ban hasz nált fo gal mak
ér tel me zé sét,

b) a vas úti pá lya há ló zat hoz való nyílt hoz zá fé rés fel té -
te le it, ezen be lül

ba) a vas úti pá lya há ló zat igény be vé te lé re vo nat ko zó
jo go sult ság fel té te le it, a mû kö dé si en ge dély és vas út biz -
ton sá gi ta nú sít vány (ki egé szí tõ ta nú sít vány) meg lé te iga -
zo lá sá nak mód ját,

bb) a vas úti pá lya há ló zat-ka pa ci tás biz to sí tá sá ra vo nat -
ko zó szer zõ dés és a ke ret meg ál la po dás meg kö té sé nek sza -
bá lya it,

bc) a rend kí vü li kül de mé nyek és a ve szé lyes áruk to -
váb bí tá sá ra vo nat ko zó sza bá lyo zást,

bd) a pá lya há ló zat-mû köd te tõ vas úti pá lya há ló zat
igény be vé te lé hez kap cso ló dó szak mai uta sí tá sa i nak fel so -
ro lá sát, elekt ro ni kus úton tör té nõ el ér he tõ sé gük he lyét, va -
la mint a köz zé té te lük re és ha tály ba lé pé sük re vo nat ko zó
sza bá lyo kat,

be) a vas úti jár mû vek re és a sze mély zet re vo nat ko zó
kö ve tel mé nye ket,

c) a vas úti pá lya há ló zat mû sza ki, üze mi és for gal mi jel -
lem zõ it, ezen be lül

ca) a vas úti pá lya há ló zat fõbb ele me it, föld raj zi jel lem -
zõ it, a vas úti pá lya há ló zat tal össze köt te tés ben lévõ egyéb
vas úti pá lya há ló za tok fel so ro lá sát,

cb) a vas úti pá lya há ló zat tech ni kai, tech no ló gi ai jel -
lem zõ it,

cc) a sza ko sí tott inf ra struk tú ra ként ki je lölt vas úti pá -
lya sza ka szo kat, va la mint az azo kon elõny ben ré sze sí tett
vas úti szol gál ta tá so kat,

cd) a for ga lom-kor lá to zá so kat,
ce) a vas úti pá lya há ló zat ren del ke zés re ál lá sá nak kor -

lá to zá sa it, kü lö nö sen a vas úti pá lya sza ka szok és ál lo má -
sok vas úti sze mély szál lí tá si, il let ve vas úti áru to váb bí tá si
te vé keny ség bõl tör té nõ ki vo ná sa vagy idõ sza kos szü ne tel -
te té se  miatt,

cf) a vas úti sze mély szál lí tást ki szol gá ló ál lo má sok jel -
lem zõ it,

cg) a vas úti áru to váb bí tást ki szol gá ló ál lo má sok, ter -
mi ná lok jel lem zõ it,

ch) a szol gál ta tó lé te sít mé nye ket,
ci) a me net vo nal-igény lés szem pont já ból figye lembe

ve en dõ, ter ve zett vas úti pá lya há ló zat-kar ban tar tá si, -fel -
újí tá si, -fej lesz té si mun ká kat,

cj) a nagy mér ték ben ki hasz ná lat lan vas úti pá lya sza ka -
szo kat,

d) a vas úti pá lya há ló zat ka pa ci tá sa el osz tá sá nak sza bá -
lya it, ezen be lül

da) az el já rás le írá sát,
db) a me net vo nal-igény lés és a ka pa ci tás-el osz tás fo -

lya ma tá nak ha tár idõ it,
dc) az össze han go lá si el já rás és a vi tás ügyek ke ze lé sé -

nek sza bá lya it,
dd) a túl ter helt vas úti pá lya sza ka szo kat és az al kal ma -

zott ka pa ci tás-el osz tá si pri o ri tá so kat,
de) ha al kal ma zás ra ke rül, ak kor a ka pa ci tás-ki hasz ná -

lás ko ráb bi mér té ke figye lembevételének mód ját az el osz -
tá si fo lya mat pri o ri tá sá nak meg ha tá ro zá sa kor,

df) a vas úti pá lya há ló za ton vég zett kar ban tar tá si, fel -
újí tá si, fej lesz té si mun kák, va la mint a rend kí vü li kül de mé -
nyek és ve szé lyes áruk to váb bí tá sa figye lembevételének
sza bá lya it a me net vo nal-biz to sí tás so rán,

dg) a kü lön le ges in téz ke dé sek meg té te lé re vo nat ko zó
elõ írásokat üzem za var, va la mint egye di igé nyek ese tén,

dh) az ide ig le nes üze mi me net rend ké szí té sé re vo nat -
ko zó sza bá lyo kat,

di) az el já rást arra az eset re, ha a ki utalt me net vo na lat
nem hasz nál ják,

dj) a be nyúj tott me net vo nal-igé nyek mó do sí tá sá nak
[Vtv. 61.  § (5) be kez dés] sza bá lya it,

e) a pá lya há ló zat-mû köd te tõ ál tal nyúj tott szol gál ta tá -
sok rész le tes meg ha tá ro zá sát, ezen be lül

ea) az alap szol gál ta tá so kat,
eb) a já ru lé kos szol gál ta tá so kat,
ec) a ki egé szí tõ szol gál ta tá so kat,
ed) a mel lék szol gál ta tá so kat,
f) a pá lya há ló zat-mû köd te tõ ál tal nyúj tott szol gál ta tá -

sok dí ja it és a dí jak elõ re lát ha tó vál to zá sát, ezen be lül
fa) a díj sza bá si rend szer le írá sát,
fb) a díj té te le ket,
fc) az al kal maz ha tó ked vez mé nye ket, fel ára kat és ki -

egyen lí tõ jut ta tá so kat,
fd) a dí jak szám lá zá sá ra vo nat ko zó elõ írásokat,
fe) a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott Díj kép zé si

Mód szer tant és Díj szá mí tá si Do ku men tu mot,
g) a tel je sít mé nyösz tön zõ rend szert.

(2) A ka pa ci tás-el osz tó szer ve zet az egyes vas úti pá lya -
sza ka szok ra ké szült ka pa ci tás bõ ví té si ter vek fel so ro lá sát
– hoz zá fér he tõ sé gük meg je lö lé sé vel – a Há ló za ti Üz let -
sza bály zat mel lék le te ként te szi köz zé.

A Hálózati Üzletszabályzat közzététele és módosítása

5.  §

(1) A Vtv. 59.  § (2) be kez dé se sze rin ti ér de kel tek a Há -
ló za ti Üz let sza bály zat ter ve ze té nek ka pa ci tás-el osz tó
szer ve zet ál tal tör té nõ nyil vá nos ság ra ho za ta lát kö ve tõ
10 na pon be lül te he tik meg ész re vé te le i ket. A nyil vá nos -
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ság ra ho za tal ról a ka pa ci tás-el osz tó szer ve zet a vas úti pá -
lya há ló zat ra vo nat ko zó an ko ráb ban már me net vo -
nal-igényt be nyúj tó hoz zá fé rés re jo go sul ta kat és az Eu ró -
pai Gaz da sá gi Tér ség rõl  szóló meg ál la po dás ban ré szes ál -
la mok (a továb biak ban: EGT-ál la mok) ka pa ci tás-el osz tó
szer ve ze te it elekt ro ni kus úton ha la dék ta la nul tá jé koz tat ja.
A ka pa ci tás-el osz tó szer ve zet az ész re vé te le ket a Há ló za ti
Üz let sza bály zat vég le ge sí té se so rán le he tõ ség sze rint
figye lembe ve szi.

(2) A ka pa ci tás-el osz tó szer ve zet az adott me net ren di
évre vo nat ko zó Há ló za ti Üz let sza bály za tot az éves me net -
vo nal-igé nyek be nyúj tá si ha tár ide jé nek le jár ta elõtt leg -
alább négy hó nap pal köz zé te szi. Az adott me net ren di évre
vo nat ko zó éves, éves pót ló la gos, év kö zi, egye di, azon na li
és üze mi célú me net vo nal-igé nye ket az arra a me net ren di
évre vo nat ko zó Há ló za ti Üz let sza bály zat ban rög zí tett fel -
té te lek nek meg fele lõen kell be nyúj ta ni.

(3) Az adott me net ren di évre vo nat ko zó Há ló za ti Üz let -
sza bály zat a köz zé té telt kö ve tõ nap tá ri év de cem ber má so -
dik va sár nap ján 0.00 órá tól a köz zé té telt kö ve tõ má so dik
nap tá ri év de cem ber má so dik szom bat ján 24.00 órá ig ha tá -
lyos.

(4) A ka pa ci tás-el osz tó szer ve zet elsõ al ka lom mal a
vas úti pá lya há ló zat nyílt hoz zá fé ré sû vé mi nõ sí té sét kö ve -
tõ 60 na pon be lül te szi köz zé a Há ló za ti Üz let sza bály zat
ter ve ze tét, amely a köz zé té telt kö ve tõ elsõ de cem ber hó -
nap má so dik va sár nap ján 0.00 órá tól a köz zé té telt kö ve tõ
má so dik de cem ber hó nap má so dik szom bat ján 24.00 órá ig 
ha tá lyos.

(5) Ha tá lyon kí vül he lyez he tõ a Há ló za ti Üz let sza bály -
zat, ha a vas úti pá lya há ló zat nyílt hoz zá fé ré sû mi nõ sí té se
meg szû nik.

(6) Ha több vas úti pá lya há ló zat ka pa ci tá sát ugyan azon
ka pa ci tás-el osz tó szer ve zet oszt ja el, az e vas úti pá lya há -
ló za tok ra vo nat ko zó Há ló za ti Üz let sza bály za to kat az érin -
tett pá lya há ló zat-mû köd te tõk egyet ér té se ese tén a ka pa ci -
tás-el osz tó szer ve zet egye sí ti.

6.  §

(1) A Há ló za ti Üz let sza bály zat mó do sí tá sá nak ter ve ze -
tét a ka pa ci tás-el osz tó szer ve zet an nak köz zé té te lét leg -
alább 30 nap pal meg elõ zõ en kö te les – az egyez te té si le he -
tõ ség biz to sí tá sa ér de ké ben – hon lap ján nyil vá nos ság ra
hoz ni, va la mint a nyil vá nos ság ra ho za tal té nyé rõl a vas úti
pá lya há ló zat ra vo nat ko zó an ko ráb ban már me net vo -
nal-igényt be nyúj tó hoz zá fé rés re jo go sul ta kat és az
EGT-ál la mok ka pa ci tás-el osz tó szer ve ze te it elekt ro ni kus
úton tá jé koz tat ni. Az ér de kel tek a nyil vá nos ság ra ho za talt
kö ve tõ 10 na pon be lül te he tik meg a mó do sí tás ter ve ze té -
vel kap cso la tos ész re vé te le i ket, ami ket a ka pa ci tás-el osz tó 
szer ve zet a mó do sí tás vég le ge sí té se so rán le he tõ ség sze -
rint figye lembe vesz.

(2) A pá lya há ló zat-mû köd te tõ ál tal nyúj tott szol gál ta tá -
sok díj té te le it, az al kal ma zott ked vez mé nye ket, fel ára kat,
va la mint ki egyen lí tõ jut ta tá so kat érin tõ mó do sí tá so kat, to -
váb bá egyes vas úti pá lya sza ka szok mû köd te tés bõl – or -
szá gos je len tõ sé gû vas úti pá lya ese tén a köz le ke dé sért fe -
le lõs mi nisz ter jó vá ha gyá sá val – tör té nõ ki vo ná sát tar tal -
ma zó mó do sí tást a hatályba lépést meg elõ zõ en leg alább
há rom hó nap pal kell köz zé ten ni.

(3) A ka pa ci tás-el osz tó szer ve zet kö te les va la mennyi
mó do sí tást a Há ló za ti Üz let sza bály zat el vá laszt ha tat lan
ré szét ké pe zõ „Mó do sí tá sok jegy zé ke” címû jegy zék ben a
ha tály ba lé pés idõ pont já nak fel tün te té sé vel rög zí te ni.

7.  §

A ka pa ci tás-el osz tó szer ve zet a Há ló za ti Üz let sza bály -
za tot – mó do sí tás ese tén az egy sé ges szer ke ze tû változa -
tot – a ha tály ba lé pés sel egy ide jû leg meg kül di a vas út igaz -
ga tá si szerv nek. A vas úti igaz ga tá si szerv a Há ló za ti Üz -
let sza bály zat min den kor ha tá lyos vál to za tá ról nyil ván tar -
tást ve zet.

III. Fejezet

A VASÚTI PÁLYAHÁLÓZAT KAPACITÁSÁNAK
ELOSZTÁSA

Az éves és az éves pótlólagos menetvonal-igények
benyújtása

8.  §

(1) Az éves me net vo nal-igé nyek be nyúj tá sá nak ha tár -
ide je a me net ren di évet meg elõ zõ áp ri lis má so dik he té nek
elsõ mun ka nap ja.

(2) Az éves pót ló la gos me net vo nal-igé nye ket az éves
me net vo nal-igé nyek be nyúj tá si ha tár ide jét köve tõen, de
az éves üze mi me net rend hatályba lépését öt hét tel meg elõ -
zõ en kell be nyúj ta ni.

(3) Az igény lõ nek az éves és az éves pót ló la gos me net -
vo nal-igé nyé ben meg kell je löl nie

a) az in du lá si és ér ke zé si he lyet,

b) az igé nyelt me net ren di fek vést,

c) az igé nyelt – a Há ló za ti Üz let sza bály zat ban meg hir -
de tett – kap cso ló dó szol gál ta tá so kat, va la mint

d) a Há ló za ti Üz let sza bály zat ban elõ írt egyéb ada to kat.

(4) A ke ret meg ál la po dást kö tött igény lõ a ke ret meg ál la -
po dás nak meg fele lõen nyújt hat ja be az éves és az éves pót -
ló la gos me net vo nal-igé nye ket.
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Az éves és az éves pótlólagos menetvonal-igények
kielégítése, az éves üzemi menetrend készítése

9.  §

(1) A ka pa ci tás-el osz tó szer ve zet az igény lõk éves és
– amennyi ben le het sé ges – az éves pót ló la gos me net vo -
nal-igé nyei alap ján el ké szí ti az éves üze mi me net ren det.

(2) Az éves üze mi me net rend el ké szí té se so rán a me net -
vo nal-igé nyek ano ni mi tá sát és az üz le ti ti tok vé del mét biz -
to sí ta ni kell.

(3) A ka pa ci tás-el osz tó szer ve zet le he tõ ség sze rint ele -
get tesz min den me net vo nal-igény nek, ide ért ve a több vas -
úti pá lya há ló zat ra ki ter je dõ me net vo na lak ra vo nat ko zó
igé nye ket is, és le he tõ ség sze rint figye lembe ve szi az
igény lõ ket ter he lõ összes, for ga lom ból szár ma zó kor lá to -
zást, így a vál lal ko zá suk ra gya ko rolt gaz da sá gi ha tást is.

(4) A ka pa ci tás-el osz tó szer ve zet a vas úti pá lya há ló -
zat-ka pa ci tás éves és az éves pót ló la gos me net vo nal-igé -
nyek alap ján tör té nõ el osz tá sá nál – az ele gen dõ sza bad ka -
pa ci tás fenn tar tá sa ér de ké ben – a napi el mé le ti ka pa ci tás
leg fel jebb 80 %-át oszt hat ja ki.

(5) A ka pa ci tás-el osz tó szer ve zet az éves me net vo -
nal-igé nyek be nyúj tá si ha tár ide jét kö ve tõ ti zen két hé ten
be lül a be nyúj tott éves és – le he tõ ség sze rint – az éves pót -
ló la gos me net vo nal-igé nyek alap ján kö te les el ké szí te ni az
éves üze mi me net rend ter ve ze tét, to váb bá az egyes igény -
lõk re vo nat ko zó ré sze ket azok nak írás ban meg kül de ni oly
mó don, hogy az igény lõk ész re vé te le i nek meg té te lé re és a
szük sé ges egyez te té sek el vég zé sé re leg alább öt hét áll jon
ren del ke zés re, ame lyet kö ve tõ két hé ten be lül a ka pa ci -
tás-el osz tó szer ve zet vég le ge sí ti az éves üze mi me net ren -
det. A ka pa ci tás-el osz tó szer ve zet le he tõ ség sze rint figye -
lembe ve szi az igény lõk va la mennyi ész re vé te lét.

(6) Az éves üze mi me net rend ér vé nyes sé gi idõ tar ta ma
min den év de cem ber hó nap má so dik va sár nap ján 0.00 óra -
kor kez dõ dik, és a kö vet ke zõ év de cem ber hó nap má so dik
szom bat ján 24.00 órá ig tart.

(7) Az éves üze mi me net rend egyez te té sé rõl a ka pa ci -
tás-el osz tó szer ve zet a vas úti igaz ga tá si szerv szá má ra je -
len tést ké szít. A je len tés nek tar tal maz nia kell igény lõn -
ként a le adott me net vo nal-igé nyek meg je lö lé sét, ezen be -
lül a vál toz ta tás nél kül el fo ga dott, a vál toz ta tás sal el fo ga -
dott, va la mint az el nem fo ga dott me net vo nal-igé nye ket.

10.  §

(1) Az éves üze mi me net rend ben fenn tar tott sza bad ka -
pa ci tást úgy kell meg ha tá roz ni, hogy az a le he tõ leg ki sebb
mér ték ben ter hel je a csúcs idõ sza kot.

(2) A fenn tar tott sza bad ka pa ci tást
a) az év kö zi, egye di, azon na li és üze mi célú me net vo -

nal-igé nyek, va la mint

b) a rend kí vü li ese mé nyek hez kap cso ló dó igé nyek (ka -
taszt ró fa-vé de lem, hon vé de lem)
ki szol gá lá sá ra le het fel hasz nál ni.

(3) A fo lya ma to san ak tu a li zált üze mi me net rend ré szét
ké pe zõ me net vo nal ka ta ló gust a ka pa ci tás-el osz tó szer ve -
zet a hon lap ján köz zé te szi.

11.  §

(1) A ka pa ci tás-el osz tó szer ve zet az üze mi me net rend -
bõl a le mon dott me net vo na lat tör li, és a le mon dott me net -
vo na la kat a me net vo nal ka ta ló gus ba he lye zi.

(2) Azo kon a vas úti pá lya sza ka szo kon, ame lyek re éves
és éves pót ló la gos me net vo nal-igény nem ér ke zett, ki zá ró -
lag me net vo nal ka ta ló gust tar tal ma zó üze mi me net ren det
kell ké szí te ni.

Együttmûködés a több vasúti pályahálózatra kiterjedõ
menetvonalak elosztása során

12.  §

(1) A ka pa ci tás-el osz tó szer ve zet a több vas úti pá lya há -
ló zat ra ki ter je dõ me net vo na lak ki ala kí tá sa és el osz tá sa ér -
de ké ben együtt mû kö dik a kap cso ló dó vas úti pá lya há ló za -
tok ka pa ci tás-el osz tó szer ve ze te i vel, így kü lö nö sen részt
vesz a ka pa ci tás-el osz tó szer ve ze tek nem zet kö zi ka pa ci -
tás-el osz tás sal kap cso la tos tár gya lá sa in, va la mint szük ség
ese tén kez de mé nye zi a tár gya lás össze hí vá sát.

(2) A Transz eu ró pai Vas úti Áru szál lí tá si Há ló zat hoz
tar to zó vas úti pá lya sza kasz ka pa ci tá sá nak éves el osz tá sá -
nál a ka pa ci tás-el osz tó szer ve zet nek fo ko zot tan ügyel nie
kell arra, hogy ma rad jon sza bad ka pa ci tás az éves me net -
vo nal-igé nyek be nyúj tá si ha tár ide jét köve tõen ér ke zõ me -
net vo nal-igé nyek tel je sí té sé re.

(3) A ka pa ci tás-el osz tó szer ve zet leg alább ti zen egy hó -
nap pal az üze mi me net rend hatályba lépése elõtt – a más
EGT-ál la mok ka pa ci tás-el osz tó szer ve ze te i vel együtt mû -
köd ve – elõ ze tes nem zet kö zi me net vo na la kat ha tá roz meg, 
kü lö nö sen a Transz eu ró pai Vas úti Áru szál lí tá si Há ló zat -
hoz tar to zó vas úti pá lya sza ka szok vo nat ko zá sá ban, ame -
lyek ki iga zí tá sá ra utóbb ki zá ró lag ak kor ke rül het sor, ha az 
el en ged he tet le nül szük sé ges.

Kapacitás-elosztás évközi, egyedi, azonnali és üzemi célú 
menetvonal-igények alapján

13.  §

(1) A hoz zá fé rés re jo go sult az adott me net ren di év ben
az arra a me net ren di évre vo nat ko zó év kö zi, egye di, azon -
na li és üze mi célú me net vo nal-igényt nyújt hat be.
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(2) Az igény lõ az év kö zi, egye di, azon na li és üze mi célú 
me net vo nal-igényt a 8.  § (3) be kez dés ben meg ha tá ro zott
tar ta lom mal nyújt ja be.

14.  §

(1) Az év kö zi me net vo nal-igényt az igény lõ a vo nat
– több vo nat ese tén a leg ko ráb ban köz le ked tet ni ter ve zett
vo nat – ter ve zett köz le ked te té sét leg alább öt hét tel meg -
elõ zõ en nyújt hat ja be.

(2) A ka pa ci tás-el osz tó szer ve zet az év kö zi me net vo -
nal-igé nye ket a be nyúj tás tól szá mí tott öt mun ka na pon be -
lül bí rál ja el és a be ér ke zés sor rend jé ben elé gí ti ki.

15.  §

(1) Az egye di és az azon na li me net vo nal a vas úti pá lya -
há ló zat ka pa ci tá sá nak az igény lõ ál tal egy vo nat köz le ked -
te té sé re fel hasz nál ni kí vánt ré sze.

(2) Az igény lõ az egye di me net vo nal-igényt a vo nat ter -
ve zett köz le ked te té sét leg alább öt nap pal meg elõ zõ en
nyújt hat ja be, amit a ka pa ci tás-el osz tó szer ve zet a le he tõ
leg ha ma rabb, de leg fel jebb öt mun ka na pon be lül bí rál el.

(3) Az igény lõ azon na li me net vo nal-igényt a vo nat ter -
ve zett köz le ked te té sé hez vi szo nyít va öt na pon be lül, de
leg alább egy órá val ko ráb ban nyújt hat be.

(4) Az azon na li me net vo nal-igény ki elé gí té sé re a ka pa -
ci tás-el osz tó szer ve zet a me net vo nal ka ta ló gus ból ajánl fel 
me net vo na lat. Amennyi ben ez nem fe lel meg az igény lõ -
nek és igé nyét fenn tart ja, ak kor a vo na tot a pá lya há ló -
zat-mû köd te tõ az adott for gal mi vi szo nyok hoz iga zo dó an,
az üze mi me net rend ben nem le kö tött ka pa ci tás igény be vé -
te lé vel jo go sult le köz le ked tet ni.

16.  §

Az üze mi célú me net vo nal az üze mi me net rend ben nem
le kö tött sza bad ka pa ci tás ter hé re az üze mi vo nat köz le ked -
te té sé re igény be vett me net vo nal.

17.  §

A ka pa ci tás-el osz tó szer ve zet az aláb bi sor rend ben ré -
sze sí ti elõny ben a kü lön bö zõ tí pu sú, egy más sal üt kö zõ
me net vo nal-igé nye ket:

a) éves me net vo nal-igény,
b) éves pót ló la gos me net vo nal-igény,
c) év kö zi me net vo nal-igény,
d) egye di me net vo nal-igény,
e) azon na li me net vo nal-igény,
f) üze mi célú me net vo nal-igény.

18.  §

A ka pa ci tás-el osz tó szer ve zet ne gyed éven te mo ni tor ing 
je len tést ké szít a vas úti igaz ga tá si szerv ré szé re a vas úti
pá lya há ló zat hoz való nyílt hoz zá fé rés, a pá lya ka pa ci tá sok
ki hasz ná lá sá nak, va la mint az év kö zi, egye di, azon na li és
üze mi célú me net vo nal-igény lés és -el osz tás gya kor la tá -
nak fi gye lem mel kí sé ré se ér de ké ben. A mo ni tor ing rend -
szer ke re te it, va la mint az adat szol gál ta tás tar tal mi fel té te -
le it és ha tár idõ it a vas úti igaz ga tá si szerv a ka pa ci tás-el -
osz tó szer ve zet tel tör té nõ elõ ze tes egyez te tést köve tõen
ha tá roz za meg.

Az összehangolási eljárás

19.  §

(1) Az össze han go lá si el já rást a ka pa ci tás-el osz tó szer -
ve zet nek kell írás ban és elekt ro ni kus úton kez de mé nyez -
nie va la mennyi érin tett igény lõ és a vas úti igaz ga tá si szerv 
egy ide jû ér te sí té se mel lett a vas úti pá lya há ló zat-ka pa ci tás
iránt be je len tett igé nyek üt kö zé sé rõl szer zett tu do mást kö -
ve tõ két mun ka na pon be lül.

(2) Az össze han go lá si el já rás ról  szóló ér te sí tés ben meg
kell je löl ni a vas úti pá lya há ló zat-ka pa ci tás iránt be je len -
tett igé nyek üt kö zé sé vel érin tett ka pa ci tást, az igény tõl el -
té rõ en – fi gye lem mel a 12.  § (3) be kez dés re – fel aján lott
ka pa ci tást, az össze han go lá si el já rás he lyét, ide jét, va la -
mint az össze han go lá si el já rá son való rész vé tel el mu lasz -
tá sá nak kö vet kez mé nye it.

(3) Az össze han go lá si el já rást a ka pa ci tás-el osz tó szer -
ve zet ve ze ti le. Az el já rás ról jegy zõ köny vet kell fel ven ni,
amit min den, az össze han go lá si el já rá son részt ve võ fél nek
alá kell ír nia.

(4) A ka pa ci tás-el osz tó szer ve zet az össze han go lá si el -
já rás so rán nem ren de zett vi tás kér dé sek ben ho zott dön té -
sé rõl az igény lõ ket a dön tés meg ho za ta lát köve tõen ha la -
dék ta la nul kö te les írás ban tá jé koz tat ni.

Eljárás túlterhelt vasúti pályaszakaszok, 
valamint egymással ütközõ, azonos típusú

menetvonal-igények esetén

20.  §

(1) Ha egy adott vas úti pá lya sza ka szon a me net vo -
nal-igé nyek ki elé gí té se az össze han go lá si el já rás ke re té -
ben sem biz to sít ha tó, vagy az egy éven be lül vár ha tó an be -
nyúj tás ra ke rü lõ me net vo nal-igé nyek nagy va ló szí nû ség -
gel nem elé gít he tõk ki, a ka pa ci tás-el osz tó szer ve zet a vas -
úti pá lya há ló zat érin tett ré szét a Há ló za ti Üz let sza bály zat -
ban túl ter helt vas úti pá lya sza kasz nak mi nõ sí ti.
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(2) A vas úti pá lya há ló zat ki egyen sú lyo zot tabb igény be -
vé te le, a túl ter helt vas úti pá lya sza ka szok el ke rü lé se és a
zsú folt ság meg elõ zé se ér de ké ben a ka pa ci tás-el osz tó szer -
ve zet he lyet te sí tõ vas úti pá lya sza kaszt je löl het ki. A ka pa -
ci tás-el osz tó szer ve zet nek a he lyet te sí tõ vas úti pá lya sza -
ka szo kat a me net vo nal ka ta ló gus sal együtt, az zal azo nos
mó don kell meg hir det nie.

(3) A pá lya há ló zat-mû köd te tõ ál tal szol gál ta tott ada tok
alap ján a ka pa ci tás-el osz tó szer ve zet a túl ter helt vas úti pá -
lya sza ka szok ese tén vissza von hat ja az igény lõ tõl azok nak
a me net vo na lak nak az igény be vé te li jo gát, ame lye ket a
Há ló za ti Üz let sza bály zat ban rög zí tett kü szöb ér ték nél
– leg alább egy hó na pon ke resz tül – ke ve sebb al ka lom mal
vet tek igény be, ki vé ve, ha erre az igény lõ ér dek kö rén kí -
vül álló ok  miatt ke rült sor.

21.  §

(1) A túl ter helt vas úti pá lya sza ka szon a pá lya há ló -
zat-mû köd te tõ ál tal igé nyelt me net vo nal el sõbb sé get él -
vez, amennyi ben

a) a ka pa ci tás hasz ná la ta a jog sza bály ban fog lal tak
vég re haj tá sá hoz szük sé ges, vagy

b) a pá lya há ló zat-mû köd te tõ kar ban tar tá si, fel újí tá si
vagy fej lesz té si mun kát vé gez.

(2) A pá lya há ló zat-mû köd te tõ az (1) be kez dés sze rin ti
el sõbb sé gi igé nyét csúcs idõ sza kon be lül vég zett vas úti
köz szol gál ta tás sal szem ben nem ér vé nye sít he ti.

(3) Túl ter helt vas úti pá lya sza kasz – az (1) és (2) be kez -
dé sek ben fog lalt ren del ke zé sek ér vé nye sí té sét köve tõen –, 
va la mint egy más sal üt kö zõ éves, éves pót ló la gos, egye di
és azon na li me net vo nal-igé nyek ese tén az aláb bi sor rend
figye lembe véte lével – a sza ko sí tott inf ra struk tú ra ként ki -
je lölt vas úti pá lya sza ka szok ki vé te lé vel – el sõbb sé get kell
biz to sí ta ni

a) a vas úti köz szol gál ta tás nak,
b) a nem zet kö zi vas úti sze mély szál lí tás nak,
c) a nem zet kö zi vas úti áru to váb bí tás nak,
d) az egyéb vas úti áru to váb bí tás nak,
e) az egyéb vas úti sze mély szál lí tás nak.

(4) Ha a (3) be kez dés ben fog lal tak alap ján az el sõbb sé -
get él ve zõ me net vo nal-igény nem ha tá roz ha tó meg, ak kor
az aláb bi sor rend figye lembe véte lével el sõbb sé get kell
biz to sí ta ni

a) az üte mes me net rend alap ján köz le ke dõ vo na tok -
nak,

b) a ke ret meg ál la po dás alap ján igé nyelt me net vo na lak -
nak,

c) a több köz le ke dé si nap ra vo nat ko zó me net vo nal-igé -
nyek nek,

d) a hosszabb vi szony lat ra vo nat ko zó me net vo nal-igé -
nyek nek,

e) a rend sze re sen köz le ke dõ vo na tok me net vo nal-igé -
nye i nek,

f) a ko ráb ban be nyúj tott me net vo nal-igé nyek nek.

A vasúti pályahálózat tervezett karbantartási, felújítási
és fejlesztési munkáinak figye lembevétele

22.  §

(1) A vas úti pá lya há ló zat ter ve zett kar ban tar tá si, fel újí -
tá si és fej lesz té si mun ká i nak le he tõ vé té te le ér de ké ben az
ezek vég re haj tá sá hoz szük sé ges va la mennyi pá lya hasz ná -
la ti igényt a pá lya há ló zat-mû köd te tõ az éves üze mi me net -
rend ké szí té sé nek idõ sza ká ban nyújt ja be a ka pa ci tás-el -
osz tó szer ve zet ré szé re. Ezen igé nye ket az éves üze mi me -
net rend re vo nat ko zó sza bá lyok alap ján kell ki elé gí te ni.

(2) Az éves üze mi me net rend ké szí té sé nek idõ sza ká ban
nem ter vez he tõ kar ban tar tá si, fel újí tá si és fej lesz té si mun -
kák idõ tar ta má ra a pá lya há ló zat-mû köd te tõ – a vár ha tó be -
vé tel ki esé sé nek és a már ki utalt me net vo na lak kal össze -
füg gõ eset le ges kár té rí té si kö te le zett sé gé nek mér le ge lé sé -
vel – a ka pa ci tás-el osz tó szer ve zet tõl pá lya há ló zat-ka pa ci -
tást igé nyel. A ka pa ci tás-el osz tó szer ve zet a be nyúj tott
igény alap ján kez de mé nye zi az adott vas úti pá lya sza kasz
üze mi me net rend jé nek fel füg gesz té sét, és az érin tett
igény lõk kel egyez te tett ide ig le nes üze mi me net ren det ké -
szít. Az ide ig le nes üze mi me net ren det a ka pa ci tás-el osz tó
szer ve zet úgy ké szí ti el, hogy a le he tõ leg ki sebb mér ték -
ben le gyen szük sé ges a már ki utalt me net vo na lak mó do sí -
tá sa.

(3) A kar ban tar tá si, fel újí tá si és fej lesz té si mun kák vár -
ha tó ha tá sá nak be mu ta tá sát (ka pa ci tás kor lá to zó ha tás, te -
re lõ út irá nyok) ha von kén ti ak tu a li zá lás sal a kapacitás-
 elosztó szer ve zet hon lap ján kell köz zé ten ni.

Eljárás üzemzavar esetén

23.  § 

(1) Ha a pá lya há ló zat-mû köd te tõ a Vtv. 31.  § (2) be kez -
dés b) pont ja alap ján a me net vo na lat vissza von ta, a ka pa -
ci tás-el osz tó szer ve zet az igény lõ ké rel mé re a ren del ke -
zés re álló ka pa ci tás ter hé re más me net vo na lat ajánl fel.

(2) A pá lya há ló zat-mû köd te tõ a hon lap ján fo lya ma to -
san nap ra kész tá jé koz ta tást ad a vas úti pá lya há ló zat ka pa -
ci tá sa igény be ve he tõ sé gé nek rend kí vü li ese mény bõl fa ka -
dó kor lá to zá sa i ról.

IV. Fejezet

KAPACITÁSGAZDÁLKODÁS

Keretmegállapodás

24.  §

(1) Az igény lõ a Vtv. 57.  §-a sze rin ti ke ret meg ál la po -
dást a ka pa ci tás-el osz tó szer ve zet tel köti meg.
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(2) Egy vas úti pá lya sza kasz vo nat ko zá sá ban a napi el -
mé le ti ka pa ci tás leg fel jebb 5 %-os mér té ké ig köt he tõ ke -
ret meg ál la po dás.

(3) Az öt év nél hosszabb idõ tar ta mú ke ret meg ál la po dás
csak hosszú távú ke res ke del mi szer zõ dé sek, a ke ret meg ál -
la po dás ál tal érin tett vas úti pá lyá val össze füg gõ be ru há zás 
vagy koc ká zat ese tén köt he tõ. Tíz év nél hosszabb idõ re
ke ret meg ál la po dás ki zá ró lag ak kor köt he tõ, ha az igény lõ
részt vesz hosszú tá von meg va ló su ló vas úti be ru há zás ban,
és a ke ret meg ál la po dás ban az igény lõ nek a be ru há zás sal
kap cso la tos, kü lön szer zõ dés ben vál lalt kö te le zett sé gei is
rög zí tés re ke rül nek.

(4) A ka pa ci tás-el osz tó szer ve zet a ke ret meg ál la po dás
min den olyan ada tát, amely nem mi nõ sül tör vény ál tal vé -
dett ti tok nak, va la mennyi ér de kelt szá má ra hoz zá fér he tõ -
vé te szi.

Kapacitáselemzés és kapacitásbõvítési terv

25.  §

(1) A pá lya há ló zat-mû köd te tõ ka pa ci tás elem zés sel
meg ha tá roz za a me net vo nal-igé nyek meg fe le lõ ki elé gí té -
sét aka dá lyo zó, a vas úti pá lya sza kasz túl ter helt sé gét ered -
mé nye zõ oko kat.

(2) A ka pa ci tás elem zés ben figye lembe kell ven ni a vas -
úti pá lya sza kasz jel lem zõ it, az üze mel te tés mód ját, az igé -
nyelt szol gál ta tá sok nyúj tá sá nak fel té te le it és mind ezek -
nek a pá lya ka pa ci tás ra gya ko rolt ha tá sát. Az elem zés so -
rán meg kell ha tá roz ni a túl ter helt ség csök ken té sé re irá -
nyu ló rö vid- és kö zép tá vú in téz ke dé se ket. A ter ve zett in -
téz ke dé sek közé tar toz hat az út vo nal, a me net rend és a se -
bes ség mó do sí tá sa, va la mint a vas úti pá lya sza kasz fel újí -
tá sa, fej lesz té se.

(3) A ka pa ci tás elem zést a pá lya há ló zat-mû köd te tõ ké -
szí ti el a vas úti pá lya sza kasz túl ter helt té nyil vá ní tá sát
köve tõen, ki vé ve, ha a 26.  § sze rin ti ka pa ci tás bõ ví té si terv
meg va ló sí tá sa már fo lya mat ban van.

(4) A ka pa ci tás elem zést a pá lya há ló zat-mû köd te tõ a
túl ter helt vas úti pá lya sza kaszt hasz ná ló igény lõk kel és a
ka pa ci tás-el osz tó szer ve zet tel tör té nõ egyez te tés után, de
még a vas úti pá lya sza kasz túl ter helt té nyil vá ní tá sát kö ve tõ 
hat hó na pon be lül meg kül di a vas úti igaz ga tá si szerv nek.

(5) A vas úti igaz ga tá si szerv az éves je len té sé ben
összeg zi a túl ter helt vas úti pá lya sza ka szok ra vo nat ko zó
ka pa ci tás elem zé se ket, to váb bá – amennyi ben a ka pa ci tás -
elem zés köz le ke dés po li ti kai za va rok ra vagy az ál la mi tu -
laj do nú inf ra struk tú ra hi á nyos sá ga i ra mu tat rá – ja vas la to -
kat fo gal maz meg a köz le ke dé sért fe le lõs mi nisz ter nek.

26.  §

(1) A pá lya há ló zat-mû köd te tõ a ka pa ci tás elem zés vas -
úti igaz ga tá si szerv ré szé re tör té nõ meg kül dé sét kö ve tõ hat 

hó na pon be lül ka pa ci tás bõ ví té si ter vet ké szít. A ka pa ci tás -
bõ ví té si terv ki dol go zá sá ra a túl ter helt vas úti pá lya sza -
kaszt hasz ná ló igény lõk kel foly ta tott kon zul tá ci ót köve -
tõen ke rül sor.

(2) A ka pa ci tás bõ ví té si terv meg ha tá roz za
a) a túl ter helt ség oka it,
b) a for ga lom vár ha tó jö võ be li ala ku lá sát rö vid-, kö -

zép- és hosszú tá von,
c) a vas úti pá lya sza kasz fej lesz té sé nek kor lá ta it,
d) a ka pa ci tás bõ ví tés le he tõ sé ge it és költ sé ge it, ide ért -

ve a há ló zat-hoz zá fé ré si dí jak vár ha tó vál to zá sa it,
e) a le het sé ges ka pa ci tás bõ ví té si in téz ke dé se ket és a

meg va ló sí tá suk ra vo nat ko zó költ ség-ha szon elem zé se ket,
f) a ja va solt in téz ke dé sek meg va ló sí tá sá nak ütem ter vét,
g) az in téz ke dé sek meg va ló sí tá sá hoz szük sé ges pénz -

ügyi fe de zet (ezen be lül az ál la mi tá mo ga tás) mér té két.

(3) A ka pa ci tás bõ ví té si ter vet a pá lya há ló zat-mû köd te tõ 
az egyez te té sek után eset le ge sen fenn ma radt vé le mény kü -
lönb sé ge ket is be mu tat va kül di meg a ka pa ci tás-el osz tó
szer ve zet és a vas úti igaz ga tá si szerv rész éré re. Ha a ka pa -
ci tás bõ ví té si terv ben meg ha tá ro zott in téz ke dé sek ál la mi
tá mo ga tás fel hasz ná lá sát igény lik, ak kor azt a pá lya há ló -
zat-mû köd te tõ a köz le ke dé sért fe le lõs mi nisz ter nek is
meg kül di. A ka pa ci tás bõ ví té si terv ben fog lalt in téz ke dé -
sek meg va ló sí tá sá ról a pá lya há ló zat-mû köd te tõ ne gyed -
éven te be szá mo lót ké szít a vas úti igaz ga tá si szerv ré szé re.

Szakosított infrastruktúra kijelölése

27.  §

(1) A ka pa ci tás-el osz tó szer ve zet egy vas úti pá lya sza -
kaszt az azt hasz ná ló igény lõk kel foly ta tott egyez te tést,
va la mint a vas úti igaz ga tá si szerv egyez te tés rõl tör té nõ tá -
jé koz ta tá sát köve tõen sza ko sí tott inf ra struk tú ra ként je löl -
het ki.

(2) A sza ko sí tott inf ra struk tú ra ki je lö lé se ese tén a ka pa -
ci tás-el osz tás so rán az igény lõ – a ki je lö lés ben meg ha tá ro -
zott vas úti szol gál ta tás ra vo nat ko zó igé nyé nek – elõny ben
ré sze sí té se nem je lent he ti az Eu ró pai Kö zös sé get lét re ho -
zó szer zõ dés 81., 82. és 86. cik ké ben fog lal tak sé rel mét.

(3) A sza ko sí tott inf ra struk tú ra ki je lö lé se nem aka dá -
lyoz hat ja meg a sza ko sí tott inf ra struk tú ra más vas úti szol -
gál ta tá sok cél já ra tör té nõ igény be vé te lét, amennyi ben a
vas úti pá lya sza kasz ren del ke zik sza bad ka pa ci tás sal, to -
váb bá a vas úti jár mû vek meg fe lel nek a vas úti pá lya sza ka -
szon tör té nõ köz le ke dés mû sza ki fel té te le i nek.

Nagymértékben kihasználatlan vasúti pályaszakaszok

28.  §

(1) A ka pa ci tás-el osz tó szer ve zet a Há ló za ti Üz let sza -
bály zat ban olyan vas úti pá lya sza kaszt mi nõ sít het nagy -
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mér ték ben ki hasz ná lat lan vas úti pá lya sza kasz nak, amely -
nek napi át la gos ka pa ci tás-ki hasz nált sá ga a meg elõ zõ me -
net ren di év ada tai alap ján a napi el mé le ti ka pa ci tás
25 %-át nem ha lad ta meg.

(2) A nagy mér ték ben ki hasz ná lat lan vas úti pá lya sza -
kasz igény be vé te lé ért fi ze ten dõ há ló zat-hoz zá fé ré si díj ból 
a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott fel té te lek sze rint
egye di ked vez mény biz to sít ha tó.

V. Fejezet

A VASÚTI PÁLYAHÁLÓZATHOZ TÖRTÉNÕ NYÍLT
HOZZÁFÉRÉSSEL KAPCSOLATOS

SZOLGÁLTATÁSOK

29.  §

(1) A Vtv. 3. szá mú mel lék le té ben meg ha tá ro zott szol -
gál ta tá sok hoz (a továb biak ban: pá lya vas úti szol gál ta tá -
sok) min den igény lõ meg kü lön böz te tés tõl men tes mó don
jo go sult hoz zá fér ni.

(2) A pá lya vas úti szol gál ta tá sok ke re té ben
a) hoz zá fé rést kell biz to sí ta ni a nyílt hoz zá fé ré sû rak te -

rü le tek hez, ra ko dó he lyek hez és jár mû mér le gek hez,
b) a kü lön bö zõ vas úti pá lya há ló za tok köl csö nös át jár -

ha tó sá gá nak hi á nyá ból ere dõ en szük sé ges sé váló ki egé -
szí tõ szol gál ta tás nak mi nõ sül az át ra ká si és ten gely át sze -
re lé si te vé keny ség,

c) mel lék szol gál ta tás ként biz to sít ha tó a pá lya há ló -
zat-mû köd te tõ – Há ló za ti Üz let sza bály zat ban meg ha tá ro -
zott – in for má ci ós rend sze ré hez tör té nõ hoz zá fé rés.

30.  §

(1) A pá lya há ló zat-mû köd te tõ az igény lõk szá má ra fel -
té te le ket ír hat elõ a vas úti pá lya há ló zat jö võ be ni be vé te le i -
vel és hasz ná la tá val kap cso la tos jo gos el vá rá sai vé del me
ér de ké ben. E fel té te lek nek meg fe le lõ nek, át lát ha tó nak és
hát rá nyos meg kü lön böz te tés tõl men tes nek kell len ni ük, és 
azo kat az el osz tá si el vek ré sze ként köz zé kell ten ni a Há ló -
za ti Üz let sza bály zat ban. E fel té te lek rõl a vas úti igaz ga tá si
szerv tá jé koz tat ja az Eu ró pai Bi zott sá got.

(2) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott fel té te lek az
igény lõ szá má ra

a) az igény lõ te vé keny sé gé nek ter ve zett mér té ké vel
arány ban álló pénz ügyi biz to sí ték nyúj tá sá ra, va la mint

b) a ka pa ci tás-el osz tás so rán az igény lõ ál tal be nyúj tott 
igény meg fe le lõ sé gé nek biz to sí tá sá ra
vo nat koz hat nak.

31.  §

Amennyi ben az igény lõ a nyílt hoz zá fé ré sû vas úti pá -
lya há ló zat hasz ná la tá hoz kap cso ló dó te vé keny sé gé hez

más mû köd te té sé ben lévõ sa ját célú vas úti pá lya há ló za tot
is igény be kí ván ven ni, ak kor a me net vo nal-igény hez mel -
lé ke li a sa ját célú vas úti pá lya há ló zat mû köd te tõ jé nek nyi -
lat ko za tát a szol gál ta tá si szer zõ dés meg kö té sé rõl.

32.  §

A nyílt hoz zá fé ré sû vas úti pá lya há ló zat igény be vé te lé -
nek rész le tes fel té te le i tõl a pá lya há ló zat-mû köd te tõ és az
igény lõ a há ló zat-hoz zá fé ré si szer zõ dés ben a Há ló za ti Üz -
let sza bály zat ban fog lal tak tól ak kor tér het nek el, ha erre a
Há ló za ti Üz let sza bály zat le he tõ sé get ad.

33.  §

(1) A Vtv. 66.  § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott bel sõ
meg ál la po dás tar tal maz za

a) az in teg rált vas úti tár sa ság vál lal ko zó vas úti te vé -
keny sé get vég zõ szer ve ze ti egy sé ge i nek a pá lya vas úti
szol gál ta tá sok meg ren de lé sé re és igény be vé te lé re,

b) az in teg rált vas úti tár sa ság vas úti pá lya há ló zat mû -
köd te té sét vég zõ szer ve ze ti egy sé gei és a vál lal ko zó vas úti 
te vé keny sé get vég zõ szer ve ze ti egy sé gei kö te le zett sé ge i -
re, va la mint kap cso lat tar tá sá ra,

c) a pá lya vas úti szol gál ta tá sok tel je sí té sé nek iga zo lá -
sá ra, va la mint

d) a bel sõ há ló zat-hoz zá fé ré si díj el szá mo lá sá ra
vo nat ko zó sza bá lyo kat úgy, hogy a meg ren delt és ki utalt
pá lya vas úti szol gál ta tá sok a tény le ge sen igény be vett pá -
lya vas úti szol gál ta tá sok kal össze vet he tõk le gye nek.

(2) A bel sõ meg ál la po dás
a) biz to sít ja a fo lya mat át lát ha tó sá gát, va la mint
b) nem tar tal maz hi vat ko zást az in teg rált vas úti tár sa -

ság olyan bel sõ sza bály za tá ra, amely nem ré sze a bel sõ
meg ál la po dás nak.

(3) Az in teg rált vas úti tár sa ság nak az ál ta la mû köd te tett
nyílt hoz zá fé ré sû vas úti pá lya há ló zat hoz való hoz zá fé ré se
nem va ló sít hat meg meg kü lön böz te tést más hoz zá fé rés re
jo go sult tal szem ben.

VI. Fejezet

A TELJESÍTMÉNYÖSZTÖNZÕ RENDSZER

34.  §

(1) A ka pa ci tás-el osz tó szer ve zet a há ló za ti za va rok
csök ken té se és a vas úti köz le ke dé si tel je sít mé nyek ja ví tá -
sa ér de ké ben a Há ló za ti Üz let sza bály zat ban teljesítmény -
ösztönzõ rend szert ha tá roz meg, amely nek alap el vei a vas -
úti pá lya há ló zat egé szé re vo nat ko zó an azo no sak.
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(2) A pá lya há ló zat-mû köd te tõ re és a hoz zá fé rés re jo go -
sult ra is vo nat ko zó tel je sít mé nyösz tön zõ rend szer ele mei
le het nek kü lö nö sen a há ló za ti za vart oko zó te vé keny sé gért 
ki sza bott pénz ügyi hát rá nyok, va la mint a terv fe let ti tel je -
sít mé nyért járó pénz ügyi elõ nyök. A pénz ügyi hát rány
egy ér tel mû en a pá lya há ló zat-mû köd te tõ vagy egy hoz zá -
fé rés re jo go sult ál tal oko zott há ló za ti za var hoz kö tõ dik. A
tel je sít mény-ösz tön zõ rend szer a pá lya há ló zat-mû köd te -
tõ re és a hoz zá fé rés re jo go sult ra egy más sal ará nyos ele me -
ket tar tal maz.

(3) A ka pa ci tás-el osz tó szer ve zet úgy ha tá roz za meg a
tel je sít mé nyösz tön zõ rend szer ele me i nek mér té két és al -
kal ma zá suk fel té te le it, hogy a tel je sít mé nyösz tön zõ rend -
szer mû köd te té sé bõl szár ma zó anya gi elõny a mû köd te tés
rá for dí tá sa i val ará nyos le gyen, va la mint a há ló za ti za var
okai azo no sí tá sá nak ad mi niszt ra tív költ sé ge ne ha lad ja
meg a há ló za ti za var oko zá sá ért ki sza bott pénz ügyi hát -
rányt.

(4) A tel je sít mé nyösz tön zõ rend szer figye lembe ve szi
az igé nyelt tõl el té rõ en fel hasz nált pá lya há ló zat-ka pa ci -
tást, va la mint elõny ben ré sze sí ti azo kat a hoz zá fé rés re jo -
go sul ta kat, akik a Há ló za ti Üz let sza bály zat ban meg ha tá -
ro zott me net rend sze rû sé gi mér té ket meg ha la dó an vet ték
tény le ge sen igény be a pá lya há ló zat-ka pa ci tást.

(5) A tel je sít mé nyösz tön zõ rend szer alap ján meg ha tá ro -
zott pénz ügyi elõ nyök és pénz ügyi hát rá nyok a há ló -
zat-hoz zá fé ré si dí jak pénz ügyi el szá mo lá sá nak ke re té ben
is el szá mol ha tók, de azok a há ló za ti za va rok ból szár ma zó
ká rok ren de zé sé be nem von ha tók be.

(6) A ka pa ci tás-el osz tó szer ve zet az al kal ma zott tel je -
sít mé nyösz tön zõ rend szer ta pasz ta la ta it – így kü lö nö sen a
há ló za ti za va rok csök ken té sé re gya ko rolt ha tást – min den
me net ren di évre vo nat ko zó an a pá lya há ló zat-mû köd te tõ, a 
hoz zá fé rés re jo go sul tak és a vas úti igaz ga tá si szerv be vo -
ná sá val ér té ke li.

VII. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Hatálybalépés

35.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 15. na pon lép ha -
tály ba.

(2) H atályát vesz ti

a) az or szá gos köz for gal mú vas úti pá lya ka pa ci tá sá nak
el osz tá sá ról  szóló 67/2003. (X. 21.) GKM ren de let,

b) az or szá gos köz for gal mú vas úti pá lya ka pa ci tá sá nak
el osz tá sá ról  szóló 67/2003. (X. 21.) GKM ren de let és a
nagy se bes sé gû vas úti rend sze rek köl csö nös át jár ha tó sá gá -

ról  szóló 9/2002. (II. 6.) Kö ViM ren de let mó do sí tá sá ról
 szóló 48/2004. (IV. 22.) GKM ren de let, va la mint

c) a vas úti köz le ke dé si te vé keny sé gek vas úti tár sa sá -
gon be lü li szám vi te li el kü lö ní té sé rõl  szóló 50/2007.
(IV. 26.) GKM–PM együt tes ren de let 10.  § b) pont ja.

(3) E ren de let

a) 35.  § (2) be kez dé se a ren de let ha tály ba lé pé sét kö ve -
tõ má so dik na pon,

b) 36.  § (1) be kez dé se 2008. már ci us 2-án,

c) 36.  § (2) be kez dé se 2010. de cem ber 31-én

vesz ti ha tá lyát. E be kez dés 2011. ja nu ár 1-jén vesz ti ha tá -
lyát.

Átmeneti rendelkezések

36.  §

(1) A ka pa ci tás-el osz tó szer ve zet a ren de let ki hir de té sét 
kö ve tõ me net ren di évre vo nat ko zó Há ló za ti Üz let sza bály -
za tot leg ké sõbb 2008. már ci us 1-jé ig mó do sít ja an nak ér -
de ké ben, hogy az meg fe lel jen az e ren de let ben fog lal tak -
nak.

(2) A ka pa ci tás-el osz tó szer ve zet a tel je sít mé nyösz tön -
zõ rend szer re vo nat ko zó sza bá lyo kat elsõ al ka lom mal a
2010. de cem ber má so dik va sár nap já tól kez dõ dõ me net -
ren di évre ha tá roz za meg.

(3) Az adott vas úti tár sa ság gal kö ten dõ köz szol gál ta tá si
szer zõ dés ha tály ba lé pé sé nek idõ pont já ig a ren de let al kal -
ma zá sá ban a vas úti köz szol gál ta tás ként vég zett sze mély -
szál lí tás a köz le ke dé sért fe le lõs mi nisz ter ál tal jó vá ha gyott 
köz szol gál ta tá si me net rend ben meg ha tá ro zott, a vas úti
tár sa ság ál tal vég zett vas úti sze mély szál lí tás.

Az Európai Unió jogának való megfelelés

37.  § Ez a ren de let – a Vtv.-vel együtt – a vas úti inf ra -
struk tú ra-ka pa ci tás el osz tá sá ról, to váb bá a vas úti inf ra -
struk tú ra hasz ná la ti dí já nak fel szá mí tá sá ról  és a biz ton sá gi 
ta nú sít vány ról szó ló, 2001. feb ru ár 26-ai 2001/14/EK
 európai par la men ti és ta ná csi irány elv 3. cikk (2) be kez dé -
sé nek, 8. cikk (4) be kez dé sé nek, 11. cik ké nek, 12. cik ké -
nek, 15. cikk (1) be kez dé sé nek, 16. cikk (2)–(3) be kez dé -
sé nek, 17. cikk (2) és (5)–(6) be kez dé sé nek, 18. cik ké nek,
19. cikk (2)–(3) be kez dé sé nek, 20. cik ké nek, 21. cikk
(1)–(5) be kez dé sé nek, 22. cik ké nek, 23. cik ké nek,
24. cikk (2)–(3) be kez dés nek, 25. cik ké nek, 26. cikk
(1)–(2) be kez dé sé nek, 27. cikkének, 28. cikkének,
valamint I. és III. mel lék letnek való megfelelést szolgálja.

Dr. Ká ko sy Csa ba s. k.,
gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter
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A gazdasági és közlekedési miniszter
102/2007. (XII. 22.) GKM

rendelete

a hagyományos vasúti rendszer kölcsönös
átjárhatóságáról  szóló 

36/2006. (VI. 21.) GKM rendelet módosításáról

A vas úti köz le ke dés rõl  szóló 2005. évi CLXXXIII. tör -
vény  88.  § (2) be kez dés 19. pont já ban, va la mint a mû sza ki
ter mé kek meg fe le lõ sé gét vizs gá ló, el len õr zõ és ta nú sí tó
szer ve ze tek ki je lö lé sé rõl  szóló 182/1997. (X. 17.) Korm.
ren de let 11.  §-ában ka pott fel ha tal ma zás alap ján, a gaz da -
sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 
163/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1.  § e) pont já ban meg -
ha tá ro zott fel adat kö röm ben el jár va a kö vet ke zõ ket ren de -
lem el:

1.  §

A ha gyo má nyos vas úti rend szer köl csö nös át jár ha tó sá -
gá ról  szóló 36/2006. (VI. 21.) GKM ren de let (a továb biak -
ban: R.) 19.  §-a a kö vet ke zõ c) pont tal egé szül ki:

[Ez a ren de let a kö vet ke zõ uni ós jogi ak tu sok nak való
meg fe le lést szol gál ja:]

„c) a Bi zott ság 2007/32/EK irány el ve (2007. jú ni us 1.) a 
nagy se bes sé gû transz eu ró pai vas úti rend szer köl csö nös át -
jár ha tó sá gá ról  szóló 96/48/EK ta ná csi irány elv VI. mel -
lék le té nek és a ha gyo má nyos transz eu ró pai vas úti rend -
szer köl csö nös át jár ha tó sá gá ról  szóló 2001/16/EK eu ró pai
par la men ti és ta ná csi irány elv VI. mel lék le té nek mó do sí -
tá sá ról.”

2.  §

Az R. 5. mel lék le te he lyé be e ren de let mel lék le te lép.

3.  §

Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép ha tály -
ba, és a ha tály ba lé pé sét kö ve tõ má so dik na pon ha tá lyát
vesz ti.

4.  §

Ez a ren de let a nagy se bes sé gû transz eu ró pai vas úti
rend szer köl csö nös át jár ha tó sá gá ról  szóló 96/48/EK ta ná -
csi irány elv VI. mel lék le té nek és a ha gyo má nyos transz -
európai vas úti rend szer köl csö nös át jár ha tó sá gá ról  szóló
2001/16/EK eu ró pai par la men ti és ta ná csi irány elv
VI. mel lék le té nek mó do sí tá sá ról  szóló, 2007. jú ni us 1-jei

2007/32/EK bi zott sá gi irány elv nek való meg fe le lést szol -
gál ja.

Dr. Ká ko sy Csa ba s. k.,
gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter

Melléklet
a 102/2007. (XII. 22.) GKM rendelethez

„5. melléklet
a 36/2006. (VI. 21.) GKM rendelethez

Az alrendszerek EK-hitelesítési eljárása

1. EK-hi te le sí té si el já rás
 

Az EK hi te le sí té si el já rás az az el já rás, amely so rán a
be je len tett szer ve zet el len õr zi és ta nú sít ja, hogy egy al -
rend szer

a) meg fe lel a vo nat ko zó ren de le tek és uni ós jogi ak tu -
sok elõ írásainak,

b) meg fe lel a kap cso ló dó egyéb ren del ke zé sek nek, elõ -
írásoknak, és üzem be he lyez he tõ.

2. El len õr zé si sza ka szok
 

Az al rend sze ren a kö vet ke zõ sza ka szok mind egyi ké ben
el len õr zést kell vég re haj ta ni:

a) ál ta lá nos ter ve zés,
b) elõ ál lí tás – az al rend szer meg épí té se, ezen be lül pél -

dá ul az épí tõ mér nö ki te vé keny sé gek, a gyár tás, a rend -
szerelemek össze sze re lé se és az ál ta lá nos be ál lí tá sok,

c) az al rend szer vég sõ el len õr zé se.
A ter ve zé si fá zis (be le ért ve a tí pus vizs gá la to kat) és az

elõ ál lí tá si fá zis so rán a fõ vál lal ko zó (vagy a gyár tó) vagy
an nak a Kö zös ség ben szék hellyel ren del ke zõ meg ha tal -
ma zott kép vi se lõ je vizs gá lat irán ti ké rel met nyújt hat be.

Eb ben az eset ben a vizs gá lat(ok)ról a fõ vál lal ko zó
(vagy a gyár tó) ál tal ki vá lasz tott be je len tett szer ve zet köz -
ben sõ hi te le sí té si nyi lat ko za tot ál lít ki „EK köz ben sõ al -
rend szer-meg fe le lõ sé gi nyi lat ko zat” for má já ban, az
összes érin tett fá zis(ok)ra vo nat ko zó an.

3. EK-meg fe le lõ sé gi ta nú sít vány és EK-hi te le sí té si nyi -
lat ko zat
 

Az EK-hi te le sí té sért fe le lõs be je len tett szer ve zet ki ál lít -
ja a hi te le sí tés-ké rel me zõ vagy an nak a Kö zös ség te rü le tén 
le te le pe dett meg ha tal ma zott kép vi se lõ je szá má ra a hi te le -
sí té si ta nú sít ványt, majd a hi te le sí tés-ké rel me zõ vagy kép -
vi se lõ je ki ál lít ja az EK-hi te le sí té si nyi lat ko za tot az Eu ró -
pai Gaz da sá gi Tér ség rõl  szóló meg ál la po dás ban ré szes
azon ál lam (a továb biak ban: EGT-ál lam) ha tó sá ga szá má -
ra, amely ben az al rend szert fel sze re lik, il let ve mû köd te tik.

Az EK-hi te le sí té sért fe le lõs be je len tett szer ve zet meg -
vizs gál ja az al rend szer ter ve zé sét és elõ ál lí tá sát.
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Adott eset ben a be je len tett szer ve zet figye lembe ve szi a
„köz ben sõ hi te le sí té si nyi lat ko za tot”, és an nak ér de ké ben,
hogy ki ál lít sa az EK-hi te le sí té si ta nú sít ványt

a) el len õr zi, hogy az al rend szer
aa) a fõ vál lal ko zó nak (vagy gyár tó nak) át adott, vo nat -

ko zó ter ve zé si és elõ ál lí tá si köz ben sõ hi te le sí té si nyi lat ko -
za tok ál tal le fe dett, ha a be je len tett szer ve ze tet fel kér ték
erre a fá zis ra, vagy

ab) elõ ál lí tá sá ban meg fe lel a fõ vál lal ko zó nak (vagy a
gyár tó nak) át adott, vo nat ko zó ter ve zé si köz ben sõ hi te le sí -
té si nyi lat ko za tok ál tal le fe dett min den szem pont nak, ha a
be je len tett szer ve ze tet fel kér ték erre a ter ve zé si fá zis ra.

b) hi te le sí ti, hogy az ÁME kö ve tel mé nyét he lye sen tel -
je sí tik, és meg vizs gál ja azo kat a ter ve zé si és elõ ál lí tá si ele -
me ket, ame lye ket a fõ vál lal ko zó nak (vagy gyár tó nak) át -
adott, vo nat ko zó ter ve zé si és elõ ál lí tá si köz ben sõ hi te le sí -
té si nyi lat ko za tok nem tár gyal nak.

4. Mû sza ki do ku men tá ció
 

A hi te le sí té si nyi lat ko za tot kí sé rõ mû sza ki do ku men tá -
ci ó nak a kö vet ke zõ ket kell tar tal maz nia:

a) az inf ra struk tú ra ese té ben: épí té si ter vek, a föld mun kák 
és a meg erõ sí té si mun ká la tok jó vá ha gyá si jegy zõ köny vei,
be to no zá si vizs gá la ti és el len õr zé si je len té sek stb.,

b) más al rend sze rek ese tén: a ki vi te le zés sel meg egye zõ 
ál ta lá nos és rész le tes terv raj zok, elekt ro mos kap cso lá si
raj zok, a hid ra u li kus rend szer raj zai, ve zér lõ áram kö ri áb -
rák, adat fel dol go zó és au to ma ti kus rend sze rek le írá sa,
üze mel te té si és kar ban tar tá si ké zi köny vek stb.,

c) az al rend szer be be épí tett köl csö nös át jár ha tó sá got
le he tõ vé tevõ rend sze re le mek jegy zé ke,

d) az EK-meg fe le lõ sé gi vagy hasz ná lat ra való al kal -
mas ság ról  szóló nyi lat ko za tok pél dá nya, ame lyek kel a
fent em lí tett rend sze re le me ket e ren de let 8.  §-a ér tel mé ben 
el kell lát ni, csa tol va hoz zá adott eset ben a vo nat ko zó szá -
mí tá si fel jegy zé se ket, és a kö zös mû sza ki elõ írások alap -
ján a be je len tett szer ve ze tek ál tal el vég zett pró bák ról és
vizs gá la tok ról fel vett jegy zõ köny vek,

e) adott eset ben a köz ben sõ hi te le sí té si nyi lat ko zat(ok)
és az EK köz ben sõ al rend szer-meg fe le lõ sé gi nyi lat ko -
zat(ok), be le ért ve a be je len tett szer ve zet ál tal az ér vé nyes -
sé gük te kin te té ben vég zett hi te le sí tés ered mé nyét,

f) az EK-hi te le sí té sért fe le lõs be je len tett szer ve zet ál tal
ki adott és el len jegy zett ta nú sít vány, csa tol va a vo nat ko zó
szá mí tá so kat tar tal ma zó fel jegy zé se ket, ame lyek iga zol -
ják, hogy az al rend szer meg fe lel en nek a ren de let nek, és
rög zí ti az eset le ges – az el já rás vég re haj tá sa so rán tett –
ész re vé te le it és vissza nem vont fenn tar tá sa it.

Az iga zo lás hoz csa tol ni kell az ugyan ezen szer ve zet ál -
tal a mel lék let 5.3. és 5.4. pont ja i ban meg ha tá ro zot tak sze -
rint el ké szí tett el len õr zé si, il let ve vizs gá la ti je len tést is.

5. EK-el len õr zés
 

5.1. Az EK-el len õr zés cél ja an nak biz to sí tá sa, hogy az
al rend szer elõ ál lí tá sa so rán a mû sza ki do ku men tá ci ó ban
fog lalt kö te le zett sé ge ket be tart sák.

 5.2. A gyár tás el len õr zé sét vég zõ be je len tett szer ve zet
ré szé re le he tõ vé kell ten ni az ál lan dó be ju tást az épít ke zé -
sek hely szí né re, a gyár tó üze mek be, a rak tár te rü le tek re, ha
in do kolt, az elõ re gyár tás és a fo lya mat ba épí tett el len õr zés 
te rü le te i re, to váb bá ál ta lá ban véve min den olyan hely re,
ame lyet a szer ve zet el len õr zé si mun ká ja vég zé sé hez szük -
sé ges nek tart. A hi te le sí tés-ké rel me zõ vagy an nak a Kö -
zös ség te rü le tén le te le pe dett meg ha tal ma zott kép vi se lõ je
kö te les el kül de ni a be je len tett szer ve zet hez mind azon do -
ku men tu mo kat, ame lyek az el len õr zés hez szük sé ge sek,
kü lö nö sen az al rend szer rel kap cso la tos ki vi te le zé si ter ve -
ket és mû sza ki do ku men tá ci ót.
 5.3. Az al rend szer lé te sí té si fo lya ma ta el len õr zé sé ért
fe le lõs be je len tett szer ve zet rend sze res idõ kö zön ként rész -
le tes vizs gá la tot vé gez a ren de let ben fog lal tak tel je sí té sé -
nek el len õr zé se cél já ból. Kér he ti, hogy az épí té si mû ve le -
tek bi zo nyos sza ka sza i nál je len le hes sen. Meg ál la pí tá sa i -
ról a szer ve zet vizs gá la ti je len tést ké szít az al rend szer lé te -
sí té sé nek fe le lõ sei szá má ra.
 5.4. A be je len tett szer ve zet elõ ze tes be je len tés nél kül
is fel ke res he ti a mun ka te rü le tet vagy a gyár tó üze me ket.
Az ilyen lá to ga tá sok ide jén a be je len tett szer ve zet tel jes
vagy rész le ges fe lül vizs gá la tot vé gez het. A ki vi te le zés fe -
le lõ sei szá má ra el len õr zé si, il let ve vizs gá la ti je len tést ad.

6. Do ku men tá ció be nyúj tás
 

A be je len tett szer ve zet a 4. pont ban em lí tett tel jes do ku -
men tá ci ót át ad ja a hi te le sí tés-ké rel me zõ nek, vagy an nak a
Kö zös ség te rü le tén le te le pe dett meg ha tal ma zott kép vi se -
lõ jé nek. Ez a do ku men tá ció tá maszt ja alá az al rend szer
üzem ké pes sé gé nek el len õr zé sét vég zõ be je len tett szer ve -
zet ál tal ki ál lí tott EK-meg fe le lõ sé gi ta nú sít ványt. A do ku -
men tá ci ót csa tol ni kell az EK-hi te le sí té si nyi lat ko zat hoz,
ame lyet a hi te le sí tés-ké rel me zõ az érin tett EGT-ál lam ha -
tó sá gá hoz nyújt be.

A hi te le sí tés-ké rel me zõ a do ku men tá ció egy pél dá nyát
kö te les meg õriz ni az al rend szer tel jes élet tar ta ma alatt.
Ké rés re bár mely más EGT-ál lam nak el kell kül de ni a do -
ku men tá ció má so la tát.

7. Köz zé té tel
 

Min den be je len tett szer ve zet kö te les rend sze re sen köz -
zé ten ni a vo nat ko zó in for má ci ó kat a kö vet ke zõk rõl:

a) a meg ka pott EK-hi te le sí tés igény lé sei,
b) a ki ál lí tott vagy el uta sí tott köz ben sõ hi te le sí té si nyi -

lat ko za tok,
c) a ki ál lí tott vagy el uta sí tott hi te le sí té si ta nú sít vá nyok.

8. Nyelv
 

Az EK-hi te le sí té si el já rás sal kap cso la tos dokumentá -
ciókat és a le ve le zést an nak az EGT-ál lam nak a hi va ta los
nyel vén kell foly tat ni, amely ben a hi te le sí tés-ké rel me zõ
vagy a Kö zös sé gen be lü li meg ha tal ma zott kép vi se lõ je le -
te le pe dett, vagy amely nyel vet a hi te le sí tés-ké rel me zõ el -
fo gad.”
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A gazdasági és közlekedési miniszter
103/2007. (XII. 22.) GKM

rendelete

a nagysebességû transzeurópai vasúti rendszer
kölcsönös átjárhatóságáról  szóló 37/2006. (VI. 21.)

GKM rendelet módosításáról

A vas úti köz le ke dés rõl  szóló 2005. évi CLXXXIII. tör -
vény  88.  § (2) be kez dés 19. pont já ban, va la mint a mû sza ki
ter mé kek meg fe le lõ sé gét vizs gá ló, el len õr zõ és ta nú sí tó
szer ve ze tek ki je lö lé sé rõl  szóló 182/1997. (X. 17.) Korm.
ren de let 11.  §-ában ka pott fel ha tal ma zás alap ján, a gaz da -
sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 
163/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1.  § e) pont já ban meg -
ha tá ro zott feladatkörömben eljárva a következõket
rendelem el:

1.  §

A nagy se bes sé gû transz eu ró pai vas úti rend szer köl csö -
nös át jár ha tó sá gá ról  szóló 37/2006. (VI. 21.) GKM ren de -
let (a továb biak ban: R.) 18.  §-a a kö vet ke zõ c) ponttal
egészül ki:

[Ez a ren de let a kö vet ke zõ uni ós jogi ak tu sok nak való
meg fe le lést szol gál ja:]

„c) a Bi zott ság 2007/32/EK irány el ve (2007. jú ni us 1.) a 
nagy se bes sé gû transz eu ró pai vas úti rend szer köl csö nös át -
jár ha tó sá gá ról  szóló 96/48/EK ta ná csi irány elv VI. mel -
lék le té nek és a ha gyo má nyos transz eu ró pai vas úti rend -
szer köl csö nös át jár ha tó sá gá ról  szóló 2001/16/EK eu ró pai
par la men ti és ta ná csi irányelv VI. mellékletének
módosításáról.”

2.  §

Az R. 5. mel lék le te he lyé be e ren de let mel lék le te lép.

3.  §

Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép ha tály -
ba, és a ha tály ba lé pé sét kö ve tõ má so dik na pon hatályát
veszti.

4.  §

Ez a ren de let a nagy se bes sé gû transz eu ró pai vas úti
rend szer köl csö nös át jár ha tó sá gá ról  szóló 96/48/EK ta ná -
csi irány elv VI. mel lék le té nek és a ha gyo má nyos transz -
európai vas úti rend szer köl csö nös át jár ha tó sá gá ról  szóló
2001/16/EK eu ró pai par la men ti és ta ná csi irány elv
VI. mel lék le té nek mó do sí tá sá ról  szóló, 2007. jú ni us 1-jei

2007/32/EK bizottsági irányelvnek való megfelelést
szolgálja.

Dr. Ká ko sy Csa ba s. k.,
gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter

Melléklet
a 103/2007. (XII. 22.) GKM rendelethez

„5. melléklet
a 37/2006. (VI. 21.) GKM rendelethez

Az alrendszerek EK-hitelesítési eljárása

1. EK-hi te le sí té si el já rás
 

Az EK-hi te le sí té si el já rás az az el já rás, amely so rán a
be je len tett szer ve zet el len õr zi és ta nú sít ja, hogy egy
alrendszer

a) meg fe lel a vo nat ko zó ren de le tek és uni ós jogi ak tu -
sok elõ írásainak,

b) meg fe lel a kap cso ló dó egyéb ren del ke zé sek nek, elõ -
írásoknak, és üzem be he lyez he tõ.

2. El len õr zé si sza ka szok
 

Az al rend sze ren kö vet ke zõ sza ka szok mind egyi ké ben
el len õr zést kell vég re haj ta ni:

a) ál ta lá nos ter ve zés,
b) elõ ál lí tás – az al rend szer meg épí té se, ezen be lül pél -

dá ul az épí tõ mér nö ki te vé keny sé gek, a gyár tás, a rend -
szerelemek össze sze re lé se és az általános beállítások,

c) az al rend szer vég sõ el len õr zé se.
A ter ve zé si fá zis (be le ért ve a tí pus vizs gá la to kat) és az

elõ ál lí tá si fá zis so rán a fõ vál lal ko zó (vagy a gyár tó) vagy
an nak a Kö zös ség ben szék hellyel ren del ke zõ meg ha tal -
ma zott kép vi se lõ je vizsgálat iránti kérelmet nyújthat be.

Eb ben az eset ben a vizs gá lat(ok)ról a fõ vál lal ko zó
(vagy a gyár tó) ál tal ki vá lasz tott be je len tett szer ve zet köz -
ben sõ hi te le sí té si nyi lat ko za tot ál lít ki „EK köz ben sõ al -
rend szer-meg fe le lõ sé gi nyi lat ko zat” for má já ban, az
összes érin tett fá zis(ok)ra vo nat ko zó an.

3. EK-meg fe le lõ sé gi ta nú sít vány és EK-hi te le sí té si nyi -
lat ko zat
 

Az EK-hi te le sí té sért fe le lõs be je len tett szer ve zet ki ál lít -
ja a hi te le sí tés-ké rel me zõ vagy an nak a Kö zös ség te rü le tén 
le te le pe dett meg ha tal ma zott kép vi se lõ je szá má ra a hi te le -
sí té si ta nú sít ványt, majd a hi te le sí tés-ké rel me zõ vagy kép -
vi se lõ je ki ál lít ja az EK-hi te le sí té si nyi lat ko za tot az Eu ró -
pai Gaz da sá gi Tér ség rõl  szóló meg ál la po dás ban ré szes
azon ál lam (a továb biak ban: EGT-ál lam) ha tó sá ga szá má -
ra, amely ben az al rend szert fel sze re lik, il let ve mûködtetik.

Az EK-hi te le sí té sért fe le lõs be je len tett szer ve zet meg -
vizs gál ja az al rend szer ter ve zé sét és elõ ál lí tá sát.
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Adott eset ben a be je len tett szer ve zet figye lembe ve szi a
„köz ben sõ hi te le sí té si nyi lat ko za tot”, és an nak ér de ké ben,
hogy ki ál lít sa az EK-hi te le sí té si tanúsítványt

a) el len õr zi, hogy az al rend szer
aa) a fõ vál lal ko zó nak (vagy gyár tó nak) át adott, vo nat -

ko zó ter ve zé si és elõ ál lí tá si köz ben sõ hi te le sí té si nyi lat ko -
za tok ál tal le fe dett, ha a be je len tett szer ve ze tet felkérték
erre a fázisra, vagy

ab) elõ ál lí tá sá ban meg fe lel a fõ vál lal ko zó nak (vagy a
gyár tó nak) át adott, vo nat ko zó ter ve zé si köz ben sõ hi te le sí -
té si nyi lat ko za tok ál tal le fe dett min den szem pont nak, ha a
be je len tett szer ve ze tet felkérték erre a tervezési fá zis ra,

b) hi te le sí ti, hogy az ÁME kö ve tel mé nyét he lye sen tel -
je sí tik és meg vizs gál ja azo kat a ter ve zé si és elõ ál lí tá si ele -
me ket, ame lye ket a fõ vál lal ko zó nak (vagy gyár tó nak) át -
adott, vo nat ko zó ter ve zé si és elõ ál lí tá si köz ben sõ hi te le sí -
té si nyi lat ko za tok nem tár gyal nak.

4. Mû sza ki do ku men tá ció
 

A hi te le sí té si nyi lat ko za tot kí sé rõ mû sza ki do ku men tá -
ci ó nak a kö vet ke zõ ket kell tartalmaznia:

a) az inf ra struk tú ra ese té ben: épí té si ter vek, a föld mun -
kák és a meg erõ sí té si mun ká la tok jó vá ha gyá si jegy zõ -
köny vei, be to no zá si vizs gá la ti és el len õr zé si je len té sek
stb.,

b) más al rend sze rek ese tén: a ki vi te le zés sel meg egye zõ 
ál ta lá nos és rész le tes terv raj zok, elekt ro mos kap cso lá si
raj zok, a hid ra u li kus rend szer raj zai, ve zér lõ áram kö ri áb -
rák, adat fel dol go zó és au to ma ti kus rend sze rek le írá sa,
üze mel te té si és kar ban tar tá si ké zi köny vek stb.,

c) az al rend szer be be épí tett köl csö nös át jár ha tó sá got
le he tõ vé tevõ rend sze re le mek jegyzéke,

d) az EK-meg fe le lõ sé gi vagy hasz ná lat ra való al kal -
mas ság ról  szóló nyi lat ko za tok pél dá nya, ame lyek kel a
fent em lí tett rend sze re le me ket e ren de let 8.  §-a ér tel mé ben 
el kell lát ni, csa tol va hoz zá adott eset ben a vo nat ko zó szá -
mí tá si fel jegy zé se ket, és a kö zös mû sza ki elõ írások alap -
ján a be je len tett szer ve ze tek ál tal el vég zett pró bák ról és
vizs gá la tok ról fel vett jegy zõ köny vek,

e) adott eset ben a köz ben sõ hi te le sí té si nyi lat ko zat(ok)
és az EK köz ben sõ al rend szer-meg fe le lõ sé gi nyi lat ko -
zat(ok), be le ért ve a be je len tett szer ve zet ál tal az ér vé nyes -
sé gük te kin te té ben vég zett hi te le sí tés ered mé nyét,

f) az EK-hi te le sí té sért fe le lõs be je len tett szer ve zet ál tal
ki adott és el len jegy zett ta nú sít vány, csa tol va a vo nat ko zó
szá mí tá so kat tar tal ma zó fel jegy zé se ket, ame lyek iga zol -
ják, hogy az al rend szer meg fe lel en nek a ren de let nek, és
rög zí ti az eset le ges –  az el já rás vég re haj tá sa so rán tett –
ész re vé te le it és vissza nem vont fenn tar tá sa it.

Az iga zo lás hoz csa tol ni kell az ugyan ezen szer ve zet ál -
tal a mel lék let 5.3. és 5.4. pont ja i ban meg ha tá ro zot tak sze -
rint el ké szí tett el len õr zé si, il let ve vizs gá la ti je len tést is.

5. EK-el len õr zés
 

5.1. Az EK-el len õr zés cél ja an nak biz to sí tá sa, hogy az
al rend szer elõ ál lí tá sa so rán a mû sza ki do ku men tá ci ó ban
fog lalt kö te le zett sé ge ket betartsák.

 5.2. A gyár tás el len õr zé sét vég zõ be je len tett szer ve zet
ré szé re le he tõ vé kell ten ni az ál lan dó be ju tást az épít ke zé -
sek hely szí né re, a gyár tó üze mek be, a rak tár te rü le tek re, ha
in do kolt, az elõ re gyár tás és a fo lya mat ba épí tett el len õr zés 
te rü le te i re, to váb bá ál ta lá ban véve min den olyan hely re,
ame lyet a szer ve zet el len õr zé si mun ká ja vég zé sé hez szük -
sé ges nek tart. A hi te le sí tés-ké rel me zõ vagy an nak a Kö -
zös ség te rü le tén le te le pe dett meg ha tal ma zott kép vi se lõ je
kö te les el kül de ni a be je len tett szer ve zet hez mind azon do -
ku men tu mo kat, ame lyek az el len õr zés hez szük sé ge sek,
kü lö nö sen az al rend szer rel kap cso la tos ki vi te le zé si ter ve -
ket és mû sza ki do ku men tá ci ót.
 5.3. Az al rend szer lé te sí té si fo lya ma ta el len õr zé sé ért
fe le lõs be je len tett szer ve zet rend sze res idõ kö zön ként rész -
le tes vizs gá la tot vé gez a ren de let ben fog lal tak tel je sí té sé -
nek el len õr zé se cél já ból. Kér he ti, hogy az épí té si mû ve le -
tek bi zo nyos sza ka sza i nál je len le hes sen. Meg ál la pí tá sa i -
ról a szer ve zet vizs gá la ti jelentést készít az alrendszer
létesítésének felelõsei számára.
 5.4. A be je len tett szer ve zet elõ ze tes be je len tés nél kül
is fel ke res he ti a mun ka te rü le tet vagy a gyár tó üze me ket.
Az ilyen lá to ga tá sok ide jén a be je len tett szer ve zet tel jes
vagy rész le ges fe lül vizs gá la tot vé gez het. A ki vi te le zés fe -
le lõ sei szá má ra ellenõrzési, illetve vizsgálati jelentést ad.

6. Do ku men tá ció be nyúj tás
 

A be je len tett szer ve zet a 4. pont ban em lí tett tel jes do ku -
men tá ci ót át ad ja a hi te le sí tés-ké rel me zõ nek, vagy an nak a
Kö zös ség te rü le tén le te le pe dett meg ha tal ma zott kép vi se -
lõ jé nek. Ez a do ku men tá ció tá maszt ja alá az al rend szer
üzem ké pes sé gé nek el len õr zé sét vég zõ be je len tett szer ve -
zet ál tal ki ál lí tott EK-meg fe le lõ sé gi ta nú sít ványt. A do ku -
men tá ci ót csa tol ni kell az EK-hi te le sí té si nyi lat ko zat hoz,
ame lyet a hi te le sí tés-ké rel me zõ az érin tett EGT-ál lam ha -
tó sá gá hoz nyújt be.

A hi te le sí tés-ké rel me zõ a do ku men tá ció egy pél dá nyát
kö te les meg õriz ni az al rend szer tel jes élet tar ta ma alatt.
Ké rés re bár mely más EGT-ál lam nak el kell kül de ni a do -
ku men tá ció má so la tát.

7. Köz zé té tel
 

Min den be je len tett szer ve zet kö te les rend sze re sen köz -
zé ten ni a vo nat ko zó in for má ci ó kat a kö vet ke zõk rõl:

a) a meg ka pott EK-hi te le sí tés igény lé sei,
b) a ki ál lí tott vagy el uta sí tott köz ben sõ hi te le sí té si nyi -

lat ko za tok,
c) a ki ál lí tott vagy el uta sí tott hi te le sí té si ta nú sít vá nyok.

8. Nyelv
 

Az EK-hi te le sí té si el já rás sal kap cso la tos dokumentá -
ciókat és a le ve le zést an nak az EGT-ál lam nak a hi va ta los
nyel vén kell foly tat ni, amely ben a hi te le sí tés-ké rel me zõ
vagy a Kö zös sé gen be lü li meg ha tal ma zott kép vi se lõ je le -
te le pe dett, vagy amely nyel vet a hi te le sí tés-ké rel me zõ el -
fo gad.”
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A gazdasági és közlekedési miniszter
104/2007. (XII. 22.) GKM

rendelete

a vasútbiztonsági tanúsítványra, a biztonsági
engedélyre, a biztonságirányítási rendszerekre, 

a biztonsági jelentésre, valamint az egyes hatósági
engedélyezési eljárásokra vonatkozó részletes

szabályokról  szóló 40/2006. (VI. 26.) GKM rendelet
módosításáról

A vas úti köz le ke dés rõl  szóló 2005. évi CLXXXIII. tör -
vény 88.  § (2) be kez dés 2. pont já ban ka pott fel ha tal ma zás
alap ján, a gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter fel adat- és
ha tás kö ré rõl  szóló 163/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let
1.  § e) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kö röm ben eljárva a
következõket rendelem el:

1.  §

A vas út biz ton sá gi ta nú sít vány ra, a biz ton sá gi en ge dély -
re, a biz ton ság irá nyí tá si rend sze rek re, a biz ton sá gi je len -
tés re, va la mint az egyes ha tó sá gi en ge dé lye zé si el já rá sok -
ra vo nat ko zó rész le tes sza bá lyok ról  szóló 40/2006.
(VI. 26.) GKM ren de let (a továb biak ban: R.) 5.  §-a
helyébe a következõ rendelkezés lép:

,,5.  § (1) A vas út biz ton sá gi ta nú sít ványt [Vtv. 33.  §
(1) be kez dés] a köz le ke dé si ha tó ság a biz ton ság irá nyí tá si
rend szer re meg ál la pí tott kö ve tel mé nyek re és a biz ton ság -
irá nyí tá si rend szer re vo nat ko zó, e ren de let 1. mel lék le té -
ben meg ha tá ro zott elõ írások tel je sí té se ese tén ad hat ja ki
an nak a vas úti tár sa ság nak, ame lyik elõ ször Ma gyar or szá -
gon kez di vagy kezd te meg mû kö dé sét.

(2) A köz le ke dé si ha tó ság a vas út biz ton sá gi ta nú sít -
ványt a 653/2007/EK bi zott sá gi ren de let I. és II. mel lék le -
té ben fog lalt formában adja ki.”

2.  §

Az R. 6.  § (1) be kez dé sé nek he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(1) A vas út biz ton sá gi ta nú sít vány iránt a Vtv. 6–9.  §-a
sze rin ti mû kö dé si en ge déllyel ren del ke zõ vas úti tár sa ság -
nak a 653/2007/EK bi zott sá gi ren de let III. mel lék le té ben
fog lalt nyom tat vá nyon ké rel met kell be nyúj ta nia a köz le -
ke dé si ha tó ság hoz. A ké re lem ben meg kell ha tá roz ni az
igény be ven ni kí vánt pá lya há ló za tot. A ta nú sít vány
hatálya a kérelemben megjelölt pályahálózatra terjed ki.”

3.  §

Az R. 7.  § (1) be kez dé sé nek he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(1) A mû kö dé si en ge déllyel ren del ke zõ vas úti tár sa -
ság nak a köz le ke dé si ha tó ság hoz a 653/2007/EK bi zott sá -
gi ren de let III. mel lék le té ben fog lalt nyom tat vá nyon be -
nyúj tott ki egé szí tõ ta nú sít vány irán ti [Vtv. 33.  § (5) be kez -
dés] ké rel mé ben pon to san meg kell ha tá roz nia a ta nú sít -
vány ha tá lyán kí vü li, igény be ven ni kí vánt to váb bi pá lya -
há ló za tot. A ki egé szí tõ ta nú sít vány ha tá lya a ké re lem ben
meg je lölt pá lya há ló zat ra terjed ki.”

4.  §

Az R. 12.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

,,12.  § (1) Ez a ren de let a 2004/49/EK eu ró pai par la -
men ti és ta ná csi irány elv 10. cik ké nek meg fe le lõ biz ton sá -
gi ta nú sít vá nyok és ké re lem mel be nyúj tott do ku men tá ció
egy sé ges eu ró pai for má tu má nak hasz ná la tá ról és a
2001/14/EK eu ró pai par la men ti és ta ná csi irány elv ér tel -
mé ben ki bo csá tott biz ton sá gi ta nú sít vá nyok ér vé nyes sé -
gé rõl  szóló, 2007. jú ni us 13-i 653/2007/EK bi zott sá gi ren -
de let vég re haj tá sá hoz szük sé ges ren del ke zé se ket ál la pít ja
meg.

(2) Ez a ren de let – a Vtv.-vel együtt – a kö zös sé gi vas -
utak biz ton sá gá ról, valamint a vas út tár sa sá gok en ge dé lye -
zé sé rõl  szóló 95/18/EK ta ná csi irány elv és a vas úti inf ra -
struk tú ra ka pa ci tás el osz tá sá ról, to váb bá a vas úti inf ra -
struk tú ra hasz ná la ti dí já nak fel szá mí tá sá ról és a biz ton sá gi 
ta nú sít vány ról  szóló 2001/14/EK irány elv mó do sí tá sá ról
 szóló, 2004. áp ri lis 29-ei 2004/49/EK euró pai par la men ti
és ta ná csi irány elv 9–14., 18. cik ké nek, to váb bá I., III. és
IV. mel lék le té nek való meg fe le lést szol gál ja.”

5.  §

Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 15. na pon lép ha tály -
ba, és a hatálybalépését kö ve tõ második na pon ha tá lyát
vesz ti.

6.  §

Ez a ren de let a 2004/49/EK eu ró pai par la men ti és ta ná -
csi irány elv 10. cik ké nek meg fe le lõ biz ton sá gi ta nú sít vá -
nyok és ké re lem mel be nyúj tott do ku men tá ció egy sé ges
eu ró pai for má tu má nak hasz ná la tá ról és a 2001/14/EK
 európai par la men ti és ta ná csi irány elv ér tel mé ben ki bo csá -
tott biz ton sá gi ta nú sít vá nyok ér vé nyes sé gé rõl  szóló,
2007. jú ni us 13-i 653/2007/EK bi zott sá gi ren de let vég re -
haj tá sá hoz szük sé ges ren del ke zé se ket ál la pít ja meg.

Dr. Ká ko sy Csa ba s. k.,
gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter
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Az igazságügyi és rendészeti miniszter

56/2007. (XII. 22.) IRM

rendelete

a jogi segítségnyújtás igénybevételének részletes

szabályairól

A jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. tör-
vény 75. § a) pontjában, a 124. § és a 130. § (1) bekezdése
e) pontja tekintetében a polgári perrendtartásról szóló
1952. évi III. törvény 395. § (4) bekezdés e) és f) pontjá-
ban, a 125. § tekintetében a jogi segítségnyújtásról szóló
2003. évi LXXX. törvény 75. § c) pontjában, a 126. § te-
kintetében az igazságügyi szakértõi tevékenységrõl szóló
2005. évi XLVII. törvény 31. § (6) bekezdés a) pontjában,
továbbá a 127. § tekintetében a büntetõeljárásról szóló
1998. évi XIX. törvény 604. § (2) bekezdés l) pontjában és
a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény
307. § (2) bekezdés g) pontjában, továbbá a 130. § (1) be-
kezdés f) pontja tekintetében az ügyvédekrõl szóló 1998.
évi XI. törvény 131. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt
felhatalmazás alapján, az igazságügyi és rendészeti mi-
niszter feladat- és hatáskörérõl szóló 164/2006. (VII. 28.)
Korm. rendelet 1. § h) pontjában meghatározott feladatkö-
römben eljárva – a 124. § és a 130. § (1) bekezdés e) pontja
tekintetében a pénzügyminiszter feladat- és hatáskörérõl
szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § b) pontjá-
ban meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminisz-
terrel és a 127. § tekintetében a legfõbb ügyésszel egyetér-
tésben – a következõket rendelem el:

ELSÕ RÉSZ

BEVEZETÕ RENDELKEZÉSEK

I. Fejezet

ÉRTELMEZÕ RENDELKEZÉSEK

1. §

A rendelet hatálya a jogi segítségnyújtásról szóló 2003.
évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Jst.) szerinti jogi se-
gítségnyújtás engedélyezésére, felülvizsgálatára, igénybe-
vételére, valamint költségeinek megelõlegezésére, kifize-
tésére és visszatérítésére terjed ki.

2. §

E rendelet alkalmazásában:
1. jogi segítségnyújtás: a Jst. szerinti peren kívüli tá-

mogatás, valamint polgári és büntetõeljárásban biztosított
támogatás;

2. peren kívüli támogatás: a jogi segítõ jogi szolgálta-
tásának igénybevétele jogi tanácsadás vagy okiratszer-
kesztés céljából (Jst. 1. §);

3. polgári eljárásban biztosított támogatás: polgári pe-
res és nemperes eljárásban pártfogó ügyvédi képviselet
biztosítása (Jst. 11. §);

4. büntetõeljárásban biztosított támogatás: büntetõel-
járásban személyes költségmentesség a pótmagánvádló ré-
szére, valamint pártfogó ügyvédi képviselet a sértett, ma-
gánvádló, magánfél, egyéb érdekelt és a pótmagánvádló
részére (Jst. 17. §);

5. per: polgári peres és nemperes eljárás;

6. Hivatal: Igazságügyi Hivatal;

7. központi hivatal: Központi Igazságügyi Hivatal;

8. területi hivatal: az Igazságügyi Hivatal területi jogi
segítségnyújtó szolgálata;

9. fél: jogi segítségnyújtás engedélyezése érdekében a
Hivatalnál kérelmet elõterjesztõ személy vagy szervezet;

10. felperes fél: az a fél, aki olyan perben részesült jogi
segítségnyújtásban vagy olyan perben kérte jogi segítség-
nyújtás engedélyezését, amelyben õ felperes vagy kérel-
mezõ;

11. alperes fél: az a fél, aki olyan perben részesült jogi
segítségnyújtásban vagy olyan perben kérte jogi segítség-
nyújtás engedélyezését, amelyben õ alperes vagy kérelme-
zett;

12. végrehajtást kérõ fél: aki bírósági végrehajtási eljá-
rásban végrehajtást kérõként kérte jogi segítségnyújtás en-
gedélyezését vagy annak során részesült jogi segítségnyúj-
tásban;

13. beavatkozó fél: az a fél, aki olyan perben részesült
jogi segítségnyújtásban vagy olyan perben kérte jogi segít-
ségnyújtás engedélyezését, amelyben õ beavatkozó;

14. perbehívott fél: az a fél, aki olyan perben részesült
jogi segítségnyújtásban vagy olyan perben kérte jogi segít-
ségnyújtás engedélyezését, amelyben õ perbehívott;

15. jogi segítõ: a jogi segítõk névjegyzékében szereplõ
ügyvéd, közjegyzõ vagy jogi segítõ szervezet;

16. vállalkozó: a személyi jövedelemadóról szóló
1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szjatv.)
3. §-ának 17. pontja szerinti egyéni vállalkozó, 18. pontja
szerinti mezõgazdasági õstermelõ és 33. pontja szerinti
társas vállalkozás tagja;

17. közös háztartás: azon személyek összessége, akik
– függetlenül a rokoni kapcsolatoktól – egy jövedelmi, il-
letve fogyasztói közösséget képeznek és folyamatos élet-
viteli költségeiket részben vagy egészben közösen viselik;

18. egyedülálló: aki nem él mással közös háztartásban,
függetlenül családi állapotától.
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MÁSODIK RÉSZ

PEREN KÍVÜLI JOGI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

II. Fejezet

A TÁMOGATÁS ENGEDÉLYEZÉSE IRÁNTI KÉRELEM
ELÕTERJESZTÉSE

A kérelem elõterjesztésének általános szabályai

3. §

A peren kívüli támogatás (e Részben a továbbiakban:
támogatás) engedélyezésére irányuló eljárás során a félnek
e rendelet szerint kell igazolnia azt, hogy megfelel az en-
gedélyezés feltételeinek és nyilatkoznia arról, hogy milyen
támogatást kér.

4. §

A támogatás engedélyezése iránti kérelmet (a továb-
biakban: kérelem) – az e rendeletben foglalt eltérésekkel –
az 1. melléklet szerinti nyomtatvány (a továbbiakban:
nyomtatvány) A) és B) részének kitöltésével kell elõter-
jeszteni az illetékes területi hivatalnál.

5. §

(1) A nyomtatványt az e rendelet szerinti mellékletekkel
el kell látni, és azokat a nyomtatványon fel kell sorolni.

(2) Ha a jogi segítõ közremûködik a kérelem elõterjesz-
tésében, a nyomtatványt és mellékleteit továbbítja, a kére-
lemmel kapcsolatos egyéb olyan iratokat pedig, amelyek a
támogatás engedélyezéséhez és a jogi segítõ díjának meg-
állapításához szükségesek, továbbíthatja a területi hivatal-
nak.

6. §

(1) Ha a kérelmet nem a nyomtatvány kitöltésével ter-
jesztik elõ, a területi hivatal tájékoztatja a felet a kérelem
elõterjesztésének módjáról és megküldi vagy átadja részé-
re a nyomtatványt. Nincs szükség a nyomtatvány megkül-
désére, ha a rendelkezésre álló adatok alapján a kérelmet
érdemi vizsgálat nélkül el kell elutasítani.

(2) Nem kell a kérelmet a nyomtatványon elõterjeszteni,
ha a fél a kérelmét az Európai Bizottságnak a határon át-
nyúló vonatkozású jogviták esetén az igazságszolgáltatás-
hoz való hozzáférés megkönnyítése érdekében az ilyen
ügyekben alkalmazandó költségmentességre vonatkozó

közös minimumszabályok megállapításáról szóló
2003/8/EK tanácsi irányelv alapján a költségmentesség
iránti kérelem benyújtásához használandó formanyomtat-
vány kidolgozásáról szóló 2004/844/EK határozatával
megállapított nyomtatványon terjesztette elõ, és azt az
Európai Unió másik tagállamának (a továbbiakban: másik
tagállam) továbbító hatósága az Európai Bizottságnak a
2003/8/EK tanácsi irányelv alapján a költségmentesség
iránti kérelem továbbításához használandó formanyomtat-
vány kidolgozásáról szóló 2005/630/EK határozatával
megállapított nyomtatvánnyal együtt küldte meg a területi
hivatal részére.

7. §

(1) A területi hivatal a nyomtatványt a hozzá forduló fél
kérelmére ingyenesen rendelkezésére bocsátja.

(2) A központi hivatal a nyomtatványt díjmentesen le-
tölthetõ formában közzéteszi a honlapján.

8. §

(1) A nyomtatványt a fél tölti ki és látja el aláírásával;
cselekvõképtelen fél helyett a törvényes képviselõje tölti
ki és írja alá a nyomtatványt, a támogatás iránti ügyben ön-
álló eljárásra nem jogosult korlátozottan cselekvõképes fél
kérelméhez pedig csatolni kell, vagy a nyomtatványra rá
kell vezetni a törvényes képviselõje hozzájárulásáról szóló
nyilatkozatát.

(2) A kérelmet a fél önállóan is elõterjesztheti, ha a tá-
mogatás iránti ügyben önálló eljárásra jogosult vagy a tör-
vényes képviselõ ellenérdekû fél a jogvitában; az utóbbi
körülményre azonban a nyomtatvány Közlemény rovatá-
ban utalni kell.

9. §

(1) A területi hivatalnál ügyfélfogadáson személyesen
megjelent félnek – kérelmére – a területi hivatal alkalma-
zottja a nyomtatvány kitöltésében segítséget nyújt, õt a ki-
töltéshez szükséges információkkal ellátja. A fél kérésére
a területi hivatal alkalmazottja a nyomtatványt – a fél je-
lenlétében – helyette kitöltheti; ennek tényére a nyomtat-
vány Közlemény rovatában utalni kell.

(2) A hiánypótlási felhívásban a területi hivatal az
(1) bekezdés szerinti segítségnyújtás lehetõségérõl a félfo-
gadás helyének és idõpontjának megjelölésével tájékoztat-
ja a felet.
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10. §

(1) A félnek a nyomtatványt a személyazonosító igazol-
ványában vagy személyazonosságot igazoló más hatósági
igazolványában, továbbá egyéb, az adatot igazoló iratban
foglaltakkal megegyezõen kell kitöltenie.

(2) A területi hivatalnál személyesen megjelent fél sze-
mélyazonosító igazolványát, vagy személyazonosításra
szolgáló egyéb okmányát a területi hivatal alkalmazottja a
nyomtatványban feltüntetett adatok ellenõrzése céljából
megtekinti. Ha a fél annak átadását megtagadja, a területi
hivatal a kérelmet nem veheti át.

(3) Ha a területi hivatalnál személyesen megjelent fél
nem rendelkezik személyazonosításra szolgáló ok-
mánnyal, kérelme – a (4) bekezdésben foglaltak kivételé-
vel – nem vehetõ át, de a területi hivatal alkalmazottja tájé-
koztatja arról, hogy annak beszerzése érdekében mely ha-
tóságoknál, hogyan kell eljárnia.

(4) A Jst. 5. § (2) bekezdés d) pontja alapján rászorult fél
személyazonosító igazolványa vagy személyazonosításra
szolgáló egyéb okmánya felmutatása nélkül is elõterjeszt-
heti kérelmét.

11. §

(1) A kérelmet 30 napnál nem régebben kitöltött nyom-
tatványon, valamint ha ahhoz jogosultságot igazoló okira-
tot (a továbbiakban: igazolás) is csatoltak, 30 napnál nem
régebbi keltezésû igazolás csatolásával kell elõterjeszteni
a területi hivatalhoz. A 6. § (2) bekezdése szerint elõter-
jesztett kérelem esetében a kérelem benyújtása idõpontjá-
nak a másik tagállam továbbító hatóságához történt be-
nyújtás idõpontját kell tekinteni.

(2) Meghatározott idõszakra valamely ellátásra jogot
biztosító igazolás (vagy másolata) az igazolás érvényessé-
gi ideje alatt az (1) bekezdésben foglalt határidõn túl is el-
fogadható a nyomtatvány mellékleteként. Ha az igazolást
meghatározott idõszakonként állítja ki az erre jogosult ha-
tóság, az – annak érvényességi ideje alatt – elfogadható a
nyomtatvány mellékleteként.

12. §

A nyomtatvány által elõírt adatokról a félnek nyilatkoz-
nia kell, ha pedig azt e rendelet elõírja, vagy a felet arra a
területi hivatal – az igazolásra szolgáló okirat és az igazo-
lás határidejének megjelölésével – felhívja, az adatot iga-
zolnia is kell.

13. §

Ha a nyomtatványban nincs elegendõ hely a nyilatkoza-
tok megtételéhez, vagy a nyomtatvány rovatainak száma
nem elegendõ ahhoz, a félnek pótlapon kell folytatnia a ké-
relmét a nyomtatvány szerinti tartalommal.

14. §

Ha a nyomtatványon vagy az ahhoz csatolt igazolásban
feltüntetett adataiban változás következett be és a Jst. alap-
ján a fél köteles annak bejelentésére, azt 3 munkanapon
belül írásban kell bejelentenie a területi hivatalnak a szük-
séges igazolás egyidejû csatolása mellett.

15. §

A támogatás utólagos engedélyezésére irányuló kérel-
met (Jst. 43–45. §) is a nyomtatvány kitöltésével kell elõ-
terjeszteni, melyet a jogi segítõ küld meg a területi hivatal-
nak. E kérelem a kitöltéstõl számított 30 napon túl, de
90 napon belül is benyújtható a területi hivatalhoz, de csak
a kitöltésének idõpontjához képest 30 napnál nem régebbi
igazolással.

A nyomtatvány kitöltésének részletes szabályai

16. §

(1) A félnek a nyomtatvány A) részét (Személyi adatok,
jövedelmi, vagyoni helyzet) mind magára, mind – a nyom-
tatvány szerinti tartalommal – a vele közös háztartásban
élõ személyekre vonatkozóan ki kell töltenie.

(2) A féllel közös háztartásban élõ nagykorú, cselekvõ-
képes személynek – kivéve, ha a jogvitában vagy a bírósá-
gi, hatósági eljárásban ellenérdekû fél – a nyomtatvány
erre szolgáló részét aláírásával kell ellátnia. Ha az aláírás-
nak akadálya van, ennek okát a nyomtatvány Közlemény
rovatában fel kell tüntetni.

17. §

(1) A nyomtatványon minden, a munkaviszony, köz-
szolgálati és közalkalmazotti jogviszony, egyéb szolgálati
jogviszony, tagsági viszony, munkavégzésre irányuló
egyéb jogviszony alapján elért jövedelemrõl és társada-
lombiztosítási vagy egyéb jogviszonyon alapuló járandó-
ságról, munkanélküli-ellátásról (a továbbiakban együtt:
jövedelem) nyilatkozni kell.
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(2) A kérelem elõterjesztésekor fennálló jövedelem iga-
zolásakor (nyomtatvány II. és III. pont) a rendszeres havi
nettó (adó, adóelõleg, egészségbiztosítási és nyugdíjjáru-
lék, magán-nyugdíjpénztári tagdíj, egyéb járulékok levo-
nása után fennmaradó) jövedelemrõl kell nyilatkozni.

18. §

(1) A fél (más, a nyilatkozatban szereplõ személy) jöve-
delmét a munkáltatója, vagy a kifizetést teljesítõ, illetve a
járandóságot folyósító szerv (a továbbiakban együtt: mun-
káltató) igazolja a nyomtatvány megfelelõ rovatának kitöl-
tésével és a nyilatkozat aláírásával, lebélyegzésével.

(2) Ha a jövedelemigazolás csak külön nyilatkozat for-
májában szerezhetõ be, azt – a nyomtatványnak megfelelõ
tartalommal – csatolni kell a nyomtatványhoz.

(3) A (2) bekezdés szerint kell eljárni akkor is, ha a fél-
nek nyugdíjat folyósítanak. Ilyenkor a nyomtatványhoz a
kérelem elõterjesztését megelõzõ havi postai nyugdíjszel-
vény vagy a legutolsó folyószámla-kivonat (másolata) is
csatolható igazolásként. E szabály megfelelõen alkalmaz-
ható a félnek folyósított egyéb járandóságok, szociális el-
látások igazolása esetén is.

19. §

(1) A vállalkozó (2) bekezdés szerinti éves adózott jöve-
delmét az állami adóhatóság igazolja; ezen összeg tizen-
ketted részét kell havi nettó jövedelemként feltüntetni a
nyomtatványon. Ha a fél a kérelme elõterjesztésének idõ-
pontjában adóbevallást még nem tett, az (2) bekezdés sze-
rinti jövedelmérõl nyilatkoznia kell a kérelemben.

(2) A vállalkozónak a kérelem elõterjesztését megelõzõ
naptári évben elért jövedelme alapján kell nyilatkoznia a
havi nettó jövedelmérõl (nyomtatvány II. és III. pont). Ez a
rendelkezés nem mentesíti a felet a 17. § szerinti egyéb jö-
vedelmének igazolása alól.

(3) Ha a mezõgazdasági õstermelõ fél a kérelem elõter-
jesztését megelõzõ naptári évben adóbevallásra és egysze-
rûsített adóbevallási nyilatkozat tételére sem volt köteles
(Szjatv. 23. §, 78/A. §), ennek tényét jeleznie kell a nyom-
tatvány megfelelõ rovatában (nyomtatvány I.11. pont).
Ilyen esetben a kérelem elõterjesztését megelõzõ naptári
évben megszerzett jövedelem tizenketted részét kell – kü-
lön igazolás csatolása nélkül – havi nettó jövedelemként
feltüntetni a nyomtatványon.

20. §

(1) Ha a fél a Jst. 5. §-ának (2) bekezdésében foglaltakra
tekintettel kéri a támogatás engedélyezését, úgy – a (2) be-
kezdésben foglaltak kivételével – az ennek alapjául szol-

gáló ellátásról vagy ellátásra jogosultságról igazolást vagy
másolatát kell csatolnia, és a nyomtatványnak elegendõ
csak a személyi adatokra vonatkozó részét (I. pont) kitölte-
nie.

(2) A Jst. 5. § (2) bekezdésének d) pontja alá tartozó,
menekültkénti vagy menedékeskénti elismerését kérõ, to-
vábbá a kiegészítõ védelemben részesítését kérõ személy
rászorultságát a menekültügyi hatóság elõzetes vizsgálati
eljárása alatt humanitárius célú tartózkodási engedélyével,
az érdemi eljárás alatt humanitárius célú tartózkodási en-
gedélyével, valamint a menekültügyi hatóság érdemi eljá-
rásra utaló végzésével igazolhatja.

(3) A Jst. 5. §-a (2) bekezdésének e) pontja alapján elõ-
terjesztett kérelem esetében a nyomtatványhoz csatolni
kell a fél felmenõjének magyar állampolgárságát igazoló
okirat (pl. születési, házassági anyakönyvi kivonat, állam-
polgársági bizonyítvány) másolatát. Mellõzhetõ az okirat
csatolása, ha a beszerzése a fél számára aránytalanul nagy
nehézséget jelentene; ennek tényét a nyomtatvány Közle-
mény rovatában jelezni kell és meg kell jelölni a felmenõ
nevét, személyazonosításra alkalmas adatait, a rokoni kap-
csolatot és nyilatkozni kell a felmenõ magyar állampolgár-
ságáról.

21. §

A nyomtatványon a félnek nyilatkoznia kell vagyoná-
ról, kivéve a szokásos életszükségleti és berendezési tár-
gyakat, valamint az összesen 130 000 Ft-ot meg nem hala-
dó összegû készpénzt és pénzügyi intézménnyel szemben
fennálló követelést.

22. §

(1) E rendelet alkalmazásában szokásos életszükségleti
és berendezési tárgyaknak kell tekinteni különösen

a) azokat az ingóságokat, amelyek a bírósági végrehaj-
tásról szóló 1994. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Vht.)
szerint mentesek a végrehajtás alól,

b) az a) pontban foglaltakon túl azokat az ingóságokat,
amelyek nélkül a fél és a vele közös háztartásban élõ sze-
mélyek életvitele különösen megnehezülne.

(2) E rendelet alkalmazásában azt az ingatlant kell te-
kinteni a fél lakhatását szolgáló ingatlannak [Jst. 9. §
(2) bek. b) pont], amely a tulajdonát képezi, és amelyben a
bejelentett lakóhelye van.

23. §

A félnek a nyomtatvány „Közlemény” rovatában – in-
dokolással és a szükséges adatok megjelölésével, iratok
csatolásával – nyilatkoznia kell arról, ha
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a) a Jst. 8. §-ának (1) bekezdésben foglalt feltételek va-
lamelyike fennáll,

b) a feltüntetett vagyontárgy a fél és a vele közös ház-
tartásban élõ személyek nyomtatványban feltüntetett jöve-
delmének megszerzéséhez nélkülözhetetlen [Jst. 9. §
(2) bekezdésének d) pont],

c) korábban engedélyezett támogatásból eredõ, lejárt
határidejû, de meg nem fizetett tartozása van az állam felé,
és a Jst. 10. §-ának (3) bekezdése alapján kéri újabb támo-
gatás engedélyezését amiatt, mert jövedelmi, vagyoni
helyzetének megromlása nem teszi lehetõvé a korábbi tar-
tozás megfizetését,

d) a Jst. 3. §-a (1) bekezdésének i) pontja alá tartozó fél
korábban átmeneti vagy tartós nevelés alatt állt.

A támogatással érintett ügyre vonatkozó adatok
megjelölése

24. §

(1) A nyomtatvány B) részén (Peren kívüli jogi segítség-
nyújtás igénylése) meg kell jelölni azt, hogy milyen
üggyel kapcsolatban kéri a fél a támogatást.

(2) A nyomtatványon – a megfelelõ rovatok kitöltésével
– meg kell jelölni azt, hogy a kért támogatás jogi tanács-
adás vagy okiratkészítés, és meg kell határozni a jogi ta-
nácsadás tárgyát, illetve az okirat készítésének célját, fõbb
tartalmi elemeit is.

(3) Ha a fél a támogatásra vonatkozó adatokat nem a
nyomtatvány B), hanem más részén jelöli meg, de tartal-
mából egyértelmûen megállapítható az, hogy peren kívüli
jogi segítségnyújtás engedélyezését kéri, ezen okból
hiánypótlási felhívást nem kell kiadni.

25. §

(1) Ha a támogatás engedélyezése iránti kérelem szerzõ-
dés készítésére irányul és az érintett felek kérelmei elbírá-
lására más-más területi hivatal lenne illetékes, a felek – a
(2) bekezdésben foglaltak kivételével – a közös kérelmü-
ket megegyezésük szerint valamelyikük személye alapján
illetékes területi hivatalnál terjeszthetik elõ. A közös ké-
relmet a felek a nyomtatvány A) részét külön-külön példá-
nyon kitöltve és megküldve, míg a B) részt – legalább
egyikük példányán – mindkettõjük aláírásával ellátva ter-
jeszthetik elõ.

(2) A Jst. 3. §-a (1) bekezdésének i) pontja alá tartozó
félnek kérelmét az általános szabályok szerint kell elõter-
jeszteni.

III. Fejezet

A KÉRELEM ELINTÉZÉSE

A támogatás engedélyezése

26. §

(1) A szerzõdés készítését engedélyezõ határozatban – a
25. § (2) bekezdésében foglaltak kivételével – ugyanazon
jogi szolgáltatást kell engedélyezni a jogi szolgáltatás
nyújtására meghatározott óraszám felek közötti egyenlõ
megosztásával.

(2) A 25. § (2) bekezdésben foglaltak szerint elõterjesz-
tett, szerzõdés készítésére irányuló kérelmet önállóan kell
elbírálni a jogi szolgáltatás nyújtására vonatkozó teljes
óraszám meghatározása mellett.

27. §

(1) Ha a fél a támogatás engedélyezésével arra szerzett
jogosultságot, hogy a jogi segítõ díját az állam megelõle-
gezze [Jst. 2. § (2) bek.], a támogatást engedélyezõ határo-
zat a díj visszatérítésére vonatkozó kötelezettségét, a jogi
szolgáltatás igénybevétele esetén a visszatérítendõ legma-
gasabb összeget és azt az idõtartamot tartalmazza, amely
alatt a visszatérítést teljesíteni kell.

(2) Ha a területi hivatal a támogatást engedélyezõ hatá-
rozatban dönt a jogi segítõ kifizethetõ díjáról (a támogatás
utólagos engedélyezése esetén), a határozatban a visszaté-
rítendõ összeget és a teljesítési határidõ kezdõ és végsõ
idõpontját is megjelöli.

28. §

(1) A támogatást engedélyezõ határozatot két példány-
ban kell kézbesíteni a félnek.

(2) A határozat egyik kiadmányához a területi hivatal
– jogorvoslat elõterjesztése esetén a támogatást engedé-
lyezõ központi hivatal, a határozat bírósági felülvizsgálata
esetén a bíróság – a rendelet 2. melléklete szerinti, a jogi
szolgáltatás nyújtásának igazolására (a továbbiakban: tel-
jesítés igazolása) szolgáló nyomtatványt csatol.

(3) Ha a fél részére a Jst. 9/A. §-a alapján engedélyeztek
támogatást, a területi hivatal az errõl szóló jogerõs határo-
zat-másolatát a jogerõre emelkedésétõl számított 8 munka-
napon belül megküldi annak az áldozatsegítõ szolgálat-
nak, amely megállapította azt, hogy a fél bûncselekmény
áldozataként jogosult az áldozatsegítési szolgáltatások
igénybevételére.
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Támogatások nyilvántartása

29. §

A területi hivatal a támogatások számítógépes nyilván-
tartásába (a továbbiakban: támogatások nyilvántartása) a
Jst. 34. §-ában meghatározott adatokat a bejegyzés alapját
képezõ irat kézhezvételét követõen legkésõbb három mun-
kanapon belül jegyzi be.

30. §

A területi hivatal a támogatás engedélyezésére vonatko-
zó határozat meghozatala elõtt és a támogatás felülvizsgá-
lata során tájékozódik a támogatások nyilvántartásának a
félre vonatkozó adatairól, és szükség esetén megkeresi a
másik területi hivatalt a támogatás engedélyezésére vonat-
kozó iratok megküldése érdekében.

31. §

A támogatások nyilvántartásában biztosítani kell a nyil-
vántartott adatok szerinti keresés lehetõségét.

IV. Fejezet

A TÁMOGATÁS IGÉNYBEVÉTELE

A jogi szolgáltatás igénybevétele

32. §

(1) A jogi segítõnél a támogatást engedélyezõ határo-
zatban a jogi szolgáltatás igénybevételének megkezdésére
megállapított határidõben [Jst. 42. §] megjelent fél a szol-
gáltatás igénybevétele elõtt köteles a jogi segítõ számára
átadni a támogatást engedélyezõ jogerõs határozatnak a
teljesítés igazolására szolgáló nyomtatvánnyal ellátott pél-
dányát, és személyazonosító okmánnyal igazolni azt, hogy
a támogatást részére engedélyezték.

(2) Ha az engedélyezett támogatás szerzõdés készítésé-
re irányul, ez a jogi szolgáltatás – a 25. § (2) bekezdésében
foglaltak kivételével – akkor vehetõ igénybe, ha vala-
mennyi szerzõdõ fél rendelkezik a támogatást engedélye-
zõ határozat kiadmányával és azokat az (1) bekezdés sze-
rint átadták ugyanannak a jogi segítõnek.

(3) Ha a jogi segítõ elõtt a támogatásban részesült fél
meghatalmazottja vagy törvényes képviselõje jelenik meg,
személyét az (1) bekezdés szerint kell igazolnia és a meg-
hatalmazást tartalmazó okiratot is át kell adnia a jogi segí-
tõnek.

33. §

(1) Nem vállalhatja el a jogi segítõ a jogi szolgáltatás
nyújtását, ha a fél annak érdekében a Jst. 42. §-ában meg-
határozott határidõ lejártát követõen keresi fel.

(2) Meg kell tagadnia a jogi segítõnek a szolgáltatás tel-
jesítését vagy a teljesítés folytatását, ha az iratok áttanul-
mányozása, a fél nyilatkozata alapján vagy más módon
megállapítja, hogy a fél nem az engedélyezõ határozatban
megjelölt ügyben kéri a jogi szolgáltatást vagy az ott meg-
határozottól eltérõ szolgáltatást igényel.

(3) Ha a jogi segítõ a jogi szolgáltatás nyújtását a Jst.
70. §-ának (1) bekezdésében foglalt valamely okból meg-
tagadja, azt – a megtagadás okának megjelölésével – hala-
déktalanul be kell jelentenie a támogatást engedélyezõ te-
rületi hivatalnak. Ez a bejelentési kötelezettség a (2) és
(3) bekezdés szerinti megtagadásra nem vonatkozik.

Adattovábbítás a jogi segítõi névjegyzékbe

34. §

(1) A jogi segítõ a jogi szolgáltatás megkezdését köve-
tõen – az ügy elvállalása hónapjának megjelölésével – ha-
ladéktalanul értesítést küld a központi hivatalnak arról,
hogy a jogi segítségnyújtás keretébe tartozó ügyet vállalt
el. A központi hivatal az elvállalt ügyet a jogi segítõi név-
jegyzékbe az értesítés idõpontja szerinti hónap ügyei közé
haladéktalanul bejegyzi [Jst. 65. § (1) bekezdés f) pont].

(2) Ha a jogi szolgáltatás szerzõdés készítésére irányult,
a szerzõdõ felek számától függetlenül egy ügyként kell je-
lenteni azt a központi hivatalnak.

(3) Az (1) bekezdés szerinti értesítést írásban kell – pos-
tai úton, telefaxon vagy elektronikus levélben – elküldeni
a központi hivatalnak.

A jogi szolgáltatás nyújtásának igazolása

35. §

(1) A jogi segítõ a jogi szolgáltatás nyújtásának befeje-
zését követõen a teljesítés igazolására szolgáló, a fél által
is aláírt nyomtatvány megküldésével igazolja a támogatást
engedélyezõ területi hivatalnak azt, hogy a jogi szolgálta-
tás nyújtását elvégezte.

(2) Ha a jogi szolgáltatás szerzõdés készítésére irányult,
a teljesítést minden, a jogi segítõ részére átadott határoza-
ton igazolni kell. Ilyen esetben a teljesítés igazolására
szolgáló nyomtatvány Közlemény rovatában – a támoga-
tást engedélyezõ határozat számára történõ utalással – meg
kell jelölni azt, hogy a jogi szolgáltatás nyújtásáról a másik
szerzõdõ fél ügyében is megtörtént a teljesítés igazolása.
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36. §

(1) A támogatás utólagos engedélyezése mellett nyújtott
jogi szolgáltatás igénybevétele elõtt a fél köteles a jogi se-
gítõnek nyilatkozni arról, hogy az ügyben más jogi segítõ
közremûködését nem vette igénybe.

(2) A teljesítés igazolása a támogatás utólagos engedé-
lyezése esetén a 35. § (1) bekezdése szerinti teljesítés-iga-
zolás tartalmának megfelelõ nyilatkozat területi hivatal-
nak történõ megküldésével történik.

(3) A jogi segítõnek a (2) bekezdés szerinti nyilatkoza-
tában kifejezetten jeleznie kell, ha a jogi szolgáltatást az
ügy sürgõssége miatt nyújtotta a támogatás utólagos enge-
délyezése mellett és az ezt alátámasztó iratokat is csatolnia
kell a nyilatkozatához.

Hosszabbítás

37. §

(1) Ha a jogi segítõ a jogi szolgáltatás nyújtására a terü-
leti hivatal által engedélyezett idõtartamot (óraszámot) fel-
használta, de a jogi szolgáltatást igénybe vevõ féllel közös
álláspontja szerint további közremûködése szükséges a
jogi szolgáltatás nyújtásának befejezéséhez, az addig
nyújtott jogi szolgáltatás teljesítésének igazolása mellett
az újabb idõtartam engedélyezése iránti közös kérelmet
kell elõterjeszteni a területi hivatalhoz.

(2) A támogatást engedélyezõ határozat jogerõre emel-
kedésétõl számított 90 napon belül elõterjesztett közös ké-
relemhez a nyomtatványt nem kell kitölteni, az ezt köve-
tõen elõterjesztett kérelemben a félnek nyilatkoznia kell,
hogy vagyoni, jövedelmi helyzete nem változott, változás
esetén pedig a 16–23. §-ok szerint a rászorultságát ismétel-
ten igazolni kell.

(3) A jogi segítõnek a kérelemben részletesen nyilatkoz-
nia kell az engedélyezett idõtartam alatt tett intézkedései-
rõl, azok idõigényességérõl és javaslatot kell tennie arra,
hogy milyen további intézkedések szükségesek a jogi szol-
gáltatás nyújtásának befejezéséhez és e célból milyen idõ-
tartamú jogi szolgáltatás engedélyezése szükséges.

(4) A közös kérelmet a támogatás engedélyezésére vo-
natkozó szabályok szerint kell elbírálni azzal az eltéréssel,
hogy a támogatás meghosszabbítása esetén csak a koráb-
ban engedélyezett jogi szolgáltatás nyújtásának befejezé-
séhez szükséges további engedélyezett óraszámot és a jogi
szolgáltatás igénybevételének határidejét kell meghatá-
rozni. A határozatban a jogi szolgáltatást nyújtó jogi segí-
tõt is meg kell jelölni.

(5) A jogi segítõ a jogi szolgáltatás befejezését követõen
a 35. § rendelkezései szerint igazolja a (4) bekezdés szerint
engedélyezett jogi szolgáltatás teljesítését.

(6) E § szerint kell eljárni akkor is, ha a jogi segítõ az en-
gedélyezett idõtartam (óraszám) eltelte után – az (1) be-
kezdésben foglalt okból – a támogatás utólagos engedélye-
zésére vonatkozó szabályok szerint nyújt jogi szolgáltatást
további, legfeljebb két óra idõtartamban (folytatja a jogi
szolgáltatás nyújtását). A teljesítés-igazolásban ebben az
esetben a jogi szolgáltatás nyújtására fordított összes órát
kell feltüntetni.

V. Fejezet

A JOGI SEGÍTÕI DÍJ KIFIZETÉSE
ÉS VISSZATÉRÍTÉSE

Intézkedés a jogi segítõi díj megfizetése és a díj
visszatérítésére irányuló követelés elõírása iránt

38. §

(1) Ha a fél a támogatás engedélyezésével arra szerzett
jogosultságot, hogy helyette a jogi szolgáltatás díját az ál-
lam viselje [Jst. 2. § (1) bek.], a területi hivatal a jogi segítõ
díjigényének ellenõrzését követõen intézkedik a jogi segí-
tõi díj megfizetése iránt.

(2) A területi hivatal az (1) bekezdés szerinti ellenõrzést
követõen a központi hivatalt keresi meg a jogi segítõi díj
kifizetése érdekében.

39. §

(1) Ha a fél a támogatás engedélyezésével arra szerzett
jogosultságot, hogy a jogi szolgáltatás díját az állam meg-
elõlegezze [Jst. 2. § (2) bek.], a területi hivatal a 38. §-ban
foglaltak szerint jár el azzal, hogy külön határozatban
megállapítja a visszatérítendõ összeget és a jogi segítõi díj
visszatérítésére meghatározott teljesítési határidõ kezdetét
és lejártát.

(2) A támogatás utólagos engedélyezése esetén külön
határozatot nem kell hozni a visszatérítési kötelezettség-
rõl; azt – a visszatérítendõ összeg, valamint a teljesítési ha-
táridõ kezdetének és lejárta idõpontjának megjelölésével –
a támogatást engedélyezõ határozatba kell foglalni.

40. §

(1) A jogi segítõi díj kifizetése és a díj visszatérítésére
irányuló követelés elõírása érdekében a területi hivatal he-
tente egy alkalommal küldi meg a kifizetendõ összegek
listáját a központi hivatalnak, amely – ügyenkénti bontás-
ban – legalább a következõ adatokat tartalmazza:

a) a kifizetendõ összeget,
b) a jogi segítõ nevét,
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c) a számla sorszámát,
d) a jogi segítõ bankszámlájának számát,
e) a támogatás engedélyezése iránti eljárás ügyszámát.

(2) Ha a fél a jogi segítõ díjának visszatérítésére köteles,
a kifizetendõ összegek listája az (1) bekezdésben foglalta-
kon túlmenõen tartalmazza

a) a visszatérítésre köteles fél nevét,
b) a visszatérítendõ összeget,
c) a teljesítési határidõt.

(3) A központi hivatal a kifizetendõ összegek listáján
szereplõ összeget a jogi segítõ részére a lista kézhezvételé-
tõl számított 8 munkanapon belül a „Jogi segítségnyújtás”
elnevezésû célelõirányzat (a továbbiakban: célelõirány-
zat) terhére utalja át.

41. §

(1) A visszatérítésre kötelezést követõen külön határo-
zattal engedélyezett halasztásról és részletfizetési kedvez-
ményrõl a területi hivatal a határozat egy példánya meg-
küldésével értesíti a központi hivatalt, egyúttal a változá-
sokat bejegyzi a támogatásoknak a félrõl vezetett nyilván-
tartásába.

(2) A 39. és 40. § megfelelõ alkalmazásával kell eljárni
akkor is, ha utóbb keletkezik a fél visszatérítési kötelezett-
sége [Jst. 27. § (2) bek.].

(3) Az (1) bekezdés szerint jár el a területi hivatal akkor
is, ha a támogatás visszatérítésére köteles fél személyében
jogutódlás folytán történõ változásról határozott.

(4) Ha a központi hivatal a visszatérítést elrendelõ hatá-
rozatot méltányossági eljárás lefolytatása során megvál-
toztatja, a visszatérítési kötelezettségben keletkezett válto-
zásokat átvezeti a támogatás visszatérítésére irányuló kö-
vetelések elõírására szolgáló pénzügyi nyilvántartásban.

Eljárás a támogatás visszatérítése esetén

42. §

(1) A visszatérítési kötelezettséget készpénz-átutalási
megbízással kell teljesíteni.

(2) A területi hivatal a visszatérítendõ összeget megálla-
pító határozat kézbesítésével együtt megküldi a félnek a
teljesítésre szolgáló, a (3) bekezdésben foglaltak szerint
kitöltött készpénz-átutalási megbízást.

(3) A készpénz-átutalási megbízáson a területi hivatal
feltünteti a visszatérítendõ összeget (részlet összegét), a
teljesítési határidõt és a visszatérítendõ összeget megálla-
pító határozat sorszámát.

(4) A (2) és (3) bekezdés megfelelõ alkalmazásával kell
eljárni akkor is, ha a területi hivatal a visszatérítésre köte-

lezést követõen külön határozattal halasztást vagy részlet-
fizetést engedélyez a félnek.

43. §

(1) A befizetett összeget a központi hivatal a célelõ-
irányzat javára írja jóvá.

(2) Az e rendelet szerinti beazonosíthatatlan befizetést a
központi hivatal a befizetés beazonosításáig, de legfeljebb
5 évig függõ tételként kezeli, majd jóváírja a célelõirány-
zat javára.

A célelõirányzat javára történt ki- és befizetések
visszaigazolása

44. §

A jogi segítõi díjról kiállított számlák kiegyenlítésérõl a
központi hivatal az átutalást követõ hónap 10. napjáig ér-
tesítést küld a területi hivatal részére a 40. § (1) bekezdésé-
ben meghatározott adatok megjelölésével.

45. §

(1) A központi hivatal a fél visszatérítési kötelezettségé-
nek teljesítésérõl a teljesítés idõpontját követõ hónap
10. napjáig a 40. § (2) bekezdése szerinti adatok megjelö-
lésével összesítést küld a visszatérítést elrendelõ területi
hivatalnak. Ha a visszatérítési kötelezettséget a fél csak
részben teljesítette, az értesítésben meg kell jelölni a befi-
zetett összeget is.

(2) Ha a visszatérítési kötelezettséget nem teljesítik, en-
nek tényérõl a központi hivatal a teljesítési határidõ szerin-
ti naptári negyedévet követõ hónap 30. napjáig – a 40. §
(2) bekezdésében megjelölt adatok feltüntetésével – küld
összesítést a területi hivatalnak.

46. §

(1) A területi hivatal a 45. § (2) bekezdése szerinti érte-
sítés kézhezvételét követõen 30 napos határidõ tûzésével
felhívja az ügyfelet a támogatás visszatérítésére, e határidõ
eredménytelen elteltét követõen pedig – ha nem kerül sor
részletfizetés vagy halasztás engedélyezésére (Jst. 37. §) –
a támogatás behajtása érdekében megkeresi az illetékes
adóhatóságot az adózás rendjérõl szóló 2003. évi XCII.
törvény 161. §-ában foglaltak szerint.

(2) A behajtás iránti intézkedés megtételének tényét a
területi hivatal bejegyzi a támogatások nyilvántartásába.
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HARMADIK RÉSZ

A HATÁRON ÁTNYÚLÓ JOGVITÁK
RENDEZÉSÉHEZ BIZTOSÍTOTT TÁMOGATÁSOK

VI. Fejezet

A JOGI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS IRÁNTI KÉRELEM
TOVÁBBÍTÁSA AZ EURÓPAI UNIÓ MÁSIK

TAGÁLLAMÁBA

47. §

(1) A jogi segítségnyújtás iránti kérelemnek a másik
tagállamba történõ továbbítása iránti eljárás (Jst. 60. §) so-
rán az e rendeletben foglalt rendelkezéseket az e §-ban
foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

(2) A kérelem benyújtása céljából a félfogadáson sze-
mélyesen megjelent ügyfelet a területi hivatal tájékoztatja
az eljárás menetérõl, a kérelem lefordításával járó fordítási
költségek várható nagyságrendjérõl, és arról, hogy a fordí-
tási költségek viselésére mely esetben kötelezhetõ.

(3) Az eljárás lefolytatása iránti kérelmet a 6. § (2) be-
kezdése szerinti nyomtatványon (a továbbiakban e §-ban:
nyomtatvány) és a nyomtatvány szerinti mellékletek be-
nyújtásával kell elõterjeszteni az illetékes területi hivatal-
nál. A kérelem továbbításáról határozatot nem hoz a terü-
leti hivatal.

(4) Ha a fél a kérelmét a másik tagállam által a kérelmek
fogadására megjelölt nyelven kívánja benyújtani és ahhoz
kifejezetten ilyen nyelvû nyomtatványt kér, a területi hiva-
tal azt a fél rendelkezésére bocsátja; ebben az esetben a ké-
relmet és mellékleteit a területi hivatal nem fordítja le.

VII. Fejezet

SZAKFORDÍTÓ KIRENDELÉSE ÉS DÍJÁNAK
MEGFIZETÉSE A TOVÁBBÍTÁSI ELJÁRÁSBAN

Szakfordító kirendelése

48. §

(1) Ha a kérelemnek és a mellékleteinek a másik tagál-
lam által a kérelmek fogadására megjelölt nyelvre történõ
lefordítása válik szükségessé, a területi hivatal szakfordí-
tót rendel ki, ha pedig van megfelelõ nyelvtudású alkalma-
zottja, azokat maga is lefordíthatja. A szakfordító kirende-
lésérõl szóló végzésben a területi hivatal határidõt szab a
fordítás elkészítésére, a határozattal együtt megküldi a
szakfordítónak a kitöltött nyomtatványt és mellékleteit,
valamint tájékoztatja a szakfordítót a fordítási költségek
kifizetésének rendjérõl.

(2) A fordítást egy példányban kell elkészíteni; azt – a
továbbításra szolgáló, kitöltött nyomtatvánnyal együtt – a
kézhezvételét követõ 15 napon belül megküldi a területi
hivatal a másik tagállam fogadó hatóságához, másolatát
pedig az ügy iratai között helyezi el.

(3) Szakfordító kirendelése esetén a területi hivatal a fél
és a részére nyújtott támogatás adatait – a 29. § és a Jst.
32–34. §-aiban foglaltak megfelelõ alkalmazásával – be-
jegyzi a támogatások nyilvántartásába.

A szakfordító díjának megfizetése

49. §

(1) A szakfordító díját a központi hivatal fizeti meg; a
kifizetés érdekében a területi hivatalt kell a szakfordítónak
megkeresnie. A szakfordító díjának kifizetése a szakfordí-
tó által a fordítás elkészítésével egyidejûleg kiállított
számla kézhezvételét, számlaadásra nem köteles szakfor-
dító esetében pedig a kifizetés iránti igényének elõterjesz-
tését követõ 30 napon belül történik meg.

(2) A számlán fel kell tüntetni a kirendelõ határozat szá-
mát is, ha pedig a szakfordító számlaadásra nem köteles,
írásban, a következõ adatok megjelölésével kell a díja kifi-
zetése iránt megkeresnie a területi hivatalt:

a) a szakfordító neve,
b) a kirendelõ határozat száma,
c) a díj összege,
d) a díjat terhelõ adóelõleg levonásához szükséges ada-

tok,
e) átutalás esetén a szakfordító bankszámlájának szá-

ma, kiutalás esetén pedig a címe.

(3) A területi hivatal ellenõrzi a számlán feltüntetett
adatokat; ha azon hiányosságot, elírást észlel, a számlát
ennek megjelölésével visszaküldi a számlát kiállítónak és
felhívja a számla kiegészítésére vagy új számla kiállításá-
ra. Ebben az esetben az új számla beérkezésétõl számított
30 napon belül kerül sor a díj kifizetésére. Eszerint kell el-
járni a számlaadásra nem kötelezett szakfordító által a kifi-
zetés érdekében küldött megkeresésben foglaltak ellenõr-
zése során is.

(4) A számlán, megkeresésen szereplõ összeg elfogadá-
sáról a területi hivatal határozatot nem hoz; ha az ellenõr-
zés eredményeként a kifizetés teljesíthetõ, a területi hiva-
tal megküldi a központi hivatalnak a kifizetendõ összegre
vonatkozó következõ adatokat:

a) a kifizetendõ összeget (ha adóelõleg levonására ke-
rül sor, a levonást követõen fennmaradó összeget),

b) a jogosult nevét,
c) a számla sorszámát,
d) átutalás esetén a jogosult bankszámlájának számát,

kiutalás esetén címét,
e) a kirendelõ határozat számát.
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(5) A központi hivatal a szakfordító díját a célelõirány-
zat terhére utalja át vagy utalja ki, a kifizetésrõl pedig a
(4) bekezdésben foglalt adatok feltüntetésével értesítést
küld a területi hivatalnak.

(6) Ha a fél a másik tagállam hatóságának a jogi segít-
ségnyújtást engedélyezõ határozatát vagy annak másolatát
benyújtja a területi hivatalhoz, a területi hivatal külön ha-
tározat hozatala nélkül, hivatalos feljegyzés készítésével
megállapítja azt, hogy a fordítási költséget az állam viseli
és ennek tényét bejegyzi a támogatások nyilvántartásába.

(7) Ha a fél a szakfordító díjának visszatérítésére köte-
les [Jst. 60. § (6) bek.], a területi hivatal a visszatérítési kö-
telezettségrõl határozatot hoz. Ha a fél nem igazolja a má-
sik tagállam hatósága által a jogi segítségnyújtás iránti ké-
relmét elutasító határozat kézhezvételének idõpontját, a
területi hivatal a késedelmi pótlékot a másik tagállam ható-
ságának jogerõs határozata keltétõl számított 60. naptól
számítja fel.

NEGYEDIK RÉSZ

JOGI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS POLGÁRI ÜGYBEN

VIII. Fejezet

A TÁMOGATÁS ENGEDÉLYEZÉSE IRÁNTI KÉRELEM
ELÕTERJESZTÉSE

Polgári eljárásban biztosított támogatások

50. §

A bíróság, valamint a Hivatal a polgári eljárásban bizto-
sított támogatással (a továbbiakban e Részben: támogatás)
kapcsolatos ügyben e rendelet szerint jár el.

A nyomtatványok használata

51. §

A támogatás engedélyezése iránti kérelmet (a továb-
biakban e fejezetben: kérelem) a nyomtatvány A) és C) ré-
szének kitöltésével kell elõterjeszteni a területi hivatalnál.

52. §

A nyomtatvány kitöltésére megfelelõen alkalmazni kell
a 3–15. §-ban foglalt rendelkezéseket.

A személyi adatokra, jövedelmi és vagyoni helyzetre
vonatkozó adatok megjelölése

53. §

A nyomtatvány A) részét a 16–23. § rendelkezései sze-
rint kell kitölteni.

54. §

(1) Ha a végrehajtást kérõ fél csak
a) a polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról,

valamint a határozatok elismerésérõl és végrehajtásáról
szóló 44/2001/EK tanácsi rendelet (a továbbiakban:
44/2001/EK tanácsi rendelet) 50. cikke alapján, vagy

b) a házassági ügyekben és a szülõi felelõsségre vonat-
kozó eljárásokban a joghatóságról, valamint a határozatok
elismerésérõl és végrehajtásáról, illetve az 1347/2000/EK
rendelet hatályon kívül helyezésérõl szóló 2201/2003/EK
tanácsi rendelet (a továbbiakban: 2201/2003/EK tanácsi
rendelet) 50. cikke alapján
arra tekintettel kéri támogatás engedélyezését, hogy a vég-
rehajtást megelõzõ, másik tagállam hatósága elõtti eljárás-
ban költségkedvezményben vagy illetékmentességben ré-
szesült, a nyomtatvány A) részének csak a személyi ada-
tokra vonatkozó részét (I. pont) kell kitöltenie.

(2) Az (1) bekezdés szerinti kérelemhez csatolni kell a
végrehajtás alapjául szolgáló határozatról a 44/2001/EK
tanácsi rendelet V. Melléklete vagy a 2201/2003/EK taná-
csi rendelet I., II. vagy IV. Melléklete szerint a másik tag-
állam hatósága által kiállított tanúsítványt, igazolást is.

55. §

(1) Nem kell kitöltenie a végrehajtást kérõ vagy rendkí-
vüli jogorvoslati eljárást kezdeményezõ félnek a nyomtat-
vány A) részének a személyi adatokra vonatkozó részén
(I. pont) kívüli részét, ha a per során már részesült támoga-
tásban és ennek további engedélyezését kéri a végrehajtási
vagy a rendkívüli jogorvoslati eljárásra.

(2) A jövedelmi, vagyoni helyzetre vonatkozó igazolá-
sokat a félnek az (1) bekezdés szerinti esetben is csatolnia
kell a kérelméhez a 11. §-ban foglaltaknak megfelelõen, és
nyilatkoznia kell arról, hogy a korábbi nyomtatványon fel-
tüntetett adatok közül melyekben következett be változás.

A támogatással érintett ügyre vonatkozó adatok
megjelölése

56. §

A nyomtatvány C) részén (ezen alcím alatt a továbbiak-
ban: nyomtatvány) a félnek a per tárgya, az ellenfél neve és
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lakóhelye (székhelye), az eljáró vagy az eljárás lefolytatá-
sára hatáskörrel és illetékességgel rendelkezõ bíróság, va-
lamint – ha már ismert – az ügy száma megjelölésével fel
kell tüntetnie, hogy mely perben kéri a pártfogó ügyvédi
képviselet biztosítását, továbbá azt, hogy az eljárás mely
szakaszában (elsõ fokú, másodfokú eljárásban, felülvizs-
gálati, illetve perújítási eljárásban, hatályon kívül helyezés
folytán megismételt eljárásban) igényli a támogatást, és
meg kell jelölnie eljárásjogi helyzetét.

57. §

A bíróság által a Jst. 14. § b) pontja szerint költségmen-
tességben részesített, továbbá a Jst. 15. § c) és d) pontja
alapján rászorultnak tekintendõ félnek a nyomtatvány A)
részének II–V. pontjait nem kell kitöltenie, de a nyomtat-
ványon jeleznie kell ennek tényét. A költségmentes fél a
bíróság határozatát, a Jst. 15. § d) pontban meghatározott
szervezet pedig alapító okiratának másolatát köteles csa-
tolni a kérelemhez.

58. §

(1) Ha a végrehajtást kérõ vagy rendkívüli jogorvoslati
eljárást kezdeményezõ fél a per során már részesült támo-
gatásban és ennek további engedélyezését kéri a végrehaj-
tási vagy a rendkívüli jogorvoslati eljárásra, a nyomtatvá-
nyon meg kell jelölnie a támogatás engedélyezése ügyé-
ben eljárt területi hivatalt és a támogatást engedélyezõ ha-
tározat számát.

(2) Ha a végrehajtást kérõ fél csak a 44/2001/EK tanácsi
rendelet 50. cikke vagy a 2201/2003/EK tanácsi rendelet
50. cikke alapján kéri költségmentesség engedélyezését a
végrehajtás elrendelése iránti eljárásra, ennek tényét meg
kell jelölnie a nyomtatvány erre vonatkozó részén.

(3) Ha a végrehajtást kérõ fél korábban nem részesült tá-
mogatásban kérelmét az általános szabályok szerint kell
elõterjesztenie.

59. §

Ha a fél a támogatásra vonatkozó adatokat nem az
1. számú melléklet szerinti nyomtatvány C), hanem B)
vagy D) részén, illetve más rovatban jelöli meg, de tartal-
mából egyértelmûen megállapítható az, hogy a polgári el-
járásban biztosított támogatás engedélyezését kéri, ezen
okból hiánypótlási felhívást nem kell kiadni.

60. §

(1) A felperes félnek csatolnia kell kérelméhez a kere-
setlevelét vagy a bírósági eljárás lefolytatása iránti kérel-
mét (a továbbiakban együtt: keresetlevél). A keresetlevél

alapján – az egyéb jogszabályi feltételek fennállása esetén
– a támogatást csak akkor lehet engedélyezni, ha abból a
per tárgya, az eljáró vagy az eljárás lefolytatására hatás-
körrel és illetékességgel rendelkezõ bíróság és az ellenfél
személye egyértelmûen megállapítható és megegyezik a
nyomtatványon feltüntetett adatokkal.

(2) Ha a felperes fél a keresetlevelét már benyújtotta bí-
rósághoz, a bíróság által érkeztetett, ügyszámmal ellátott
iratot kell csatolnia a kérelemhez.

61. §

Az alperes félnek a kérelméhez a bíróság által érkezte-
tett, ügyszámmal ellátott keresetlevél másolatát kell csa-
tolnia.

62. §

A beavatkozó félnek a beavatkozást tartalmazó – ha azt
a bírósághoz már benyújtotta, a bíróság által érkeztetett,
ügyszámmal ellátott – nyilatkozatát, ha pedig kérelmét ké-
sõbb terjeszti elõ, a beavatkozást megengedõ bírósági ha-
tározat másolatát kell csatolnia kérelméhez. Ugyancsak
csatolnia kell kérelméhez a keresetlevél másolatát.

63. §

A perbehívott félnek a perbehívóhoz való csatlakozást
tartalmazó, – ha azt a bírósághoz már benyújtotta – a bíró-
ság által érkeztetett, ügyszámmal ellátott nyilatkozatát, ha
pedig kérelmét késõbb terjeszti elõ, a perbehívóhoz való
csatlakozást megengedõ bírósági határozat másolatát kell
csatolnia a kérelméhez. Csatolni kell a kérelemhez a kere-
setlevél másolatát is.

64. §

A végrehajtást kérõ félnek csatolnia kell kérelméhez a
végrehajtási kérelmét és – ha az korábban még nem került
csatolásra az iratokhoz – a végrehajtás alapjául szolgáló
határozat rendelkezõ részének másolatát.

IX. Fejezet

A TÁMOGATÁS ENGEDÉLYEZÉSE
ÉS NYILVÁNTARTÁSA

A támogatás iránti kérelem elbírálása

65. §

A támogatás engedélyezésére vonatkozó döntést a terü-
leti hivatal a kérelem és mellékletei, a támogatások nyil-
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vántartásának a félre vonatkozó adatai és – szükség esetén
– a fél vagy ellenfele személyes meghallgatása során tett
nyilatkozatai alapján hozza meg.

66. §

(1) Ha a fél ugyanazon (összefüggõ) ügyben peren kívü-
li és polgári eljárásban biztosított támogatás engedélyezé-
sét is kéri, a kérelmet két ügyként kell kezelni és csatoltan
elintézni.

(2) Ha az (1) bekezdésben foglalt kérelem peren kívüli
támogatásként per elõtti tanácsadás nyújtására vagy kere-
setlevél készítésére irányul, a területi hivatal a peren kívüli
támogatás engedélyezése esetén a külön számon kezelt,
polgári eljárásban biztosított támogatás tárgyú ügyben
– legfeljebb 90 napos – határidõ tûzésével felhívja a felet,
hogy a peren kívüli támogatás igénybevételét követõen ké-
relmét a 60–64. §-ban foglaltaknak megfelelõen egészítse
ki.

(3) A (2) bekezdésben foglalt határidõ elmulasztása ese-
tén a polgári eljárásban biztosított támogatás iránt a félnek
az általános szabályok szerint új kérelmet kell benyújtania.

67. §

Ha a perben a jogi képviselet nem kötelezõ, a területi hi-
vatal a fél személyes meghallgatásával gyõzõdik meg ar-
ról, hogy a pártfogó ügyvédi képviselet engedélyezésének
a Jst. 12. §-ának a) pontjában foglalt feltételei fennáll-
nak-e. A személyes meghallgatás mellõzhetõ, ha a rendel-
kezésre álló adatok alapján e nélkül is megállapítható a
pártfogó ügyvédi képviselet engedélyezésének szükséges-
sége.

68. §

(1) A területi hivatal a tárgyi költségfeljegyzési jog
fennálltát hivatalból vizsgálja, tekintet nélkül arra, hogy a
fél a kérelmében hivatkozik-e arra, vagy sem.

(2) Ha a felet a tárgyi költségfeljegyzési jog mellett rá-
szorultsága alapján kedvezõbb támogatási forma [Jst. 14. §
a) pont] is megilletheti a kérelemhez csatolt igazolások
szerint, a területi hivatal a fél részére az utóbbi támogatási
formát engedélyezi, ha pedig a rendelkezésre álló adatok
alapján csak valószínûsíthetõ a személyes jogosultság fel-
tételeinek fennállta, felhívja a felet vagyoni jövedelmi vi-
szonyainak igazolására.

69. §

(1) Ha a fél kérelmébõl vagy a mellékleteként csatolt ke-
resetlevélbõl nem állapíthatóak meg a támogatással érin-
tett ügyre vonatkozó adatok és a kibocsátott hiánypótlás

sem vezetett eredményre, továbbá az ügy összes körülmé-
nyeire tekintettel alaposan feltehetõ, hogy azok pótlása
csak jogi segítõ közremûködésével lehetséges, a területi
hivatal a fél részére ebbõl a célból – kérelmétõl eltérõen, az
egyéb jogszabályi feltételek megléte esetén – peren kívüli
támogatást engedélyezhet, melynek igénybevételi határ-
ideje nem lehet hosszabb 30 napnál.

(2) Az (1) bekezdés szerinti jogi szolgáltatás igénybevé-
telét követõ 15 napon belül a fél újabb nyomtatvány kitöl-
tése és igazolások beszerzése nélkül kérheti a támogatás
engedélyezését, ha a nyomtatványban foglalt adataiban
változás nem következett be. A kérelemben a peren kívüli
támogatás engedélyezésére utalni kell.

A támogatást engedélyezõ határozat

70. §

Ha a végrehajtást kérõ fél részére csak a 44/2001/EK ta-
nácsi rendelet 50. cikke vagy a 2201/2003/EK tanácsi ren-
delet 50. cikke alapján engedélyezhetõ támogatás, a támo-
gatást engedélyezõ határozatban meg kell jelölni azt, hogy
a támogatás hatálya csak a végrehajtás elrendelése iránti
eljárásra terjed ki.

71. §

Ha a kérelemhez bíróság által érkeztetett, ügyszámmal
ellátott keresetlevél (kérelem, beavatkozást tartalmazó
nyilatkozat, perbehívó nyilatkozat, végrehajtási kérelem)
került csatolásra, a határozat tartalmazza azt is, hogy a tá-
mogatást melyik perben engedélyezik a félnek; egyéb ese-
tekben a per a kérelemben megjelölt bíróság, a felek és ügy
tárgyának megjelölésével kerül meghatározásra.

A támogatás nyilvántartása

72. §

A támogatás engedélyezése iránti ügyben eljárt területi
hivatal a támogatás engedélyezése iránti kérelmek intézé-
sérõl a 29–31. §-ok alkalmazásával vezet nyilvántartást.

73. §

A támogatások nyilvántartása a Jst. 34. és 59. §-ában
meghatározott adatokon túlmenõen tartalmazza

a) a költségmentes fél esetében a költségmentesség
mértékét,

b) a meghatalmazást elfogadó jogi segítõ nevét és nyil-
vántartási számát, a képviselet ellátásának kezdõ idõpont-
ját,
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c) kirendelés esetén a kirendelt ügyvéd (ügyvédi iroda)
nevét és a kirendelés idõpontját,

d) ha a támogatás hatálya alatt szûnik meg pártfogó
ügyvédi képviselet, a megszûnés idõpontját.

Intézkedések a támogatás engedélyezését követõen

74. §

(1) Pártfogó ügyvédi képviselet engedélyezése esetén a
területi hivatal – a példányszámok feltüntetésével – két
példányban kézbesíti a fél részére a támogatást engedélye-
zõ határozatot, a rendelet 3. melléklete szerinti, a pártfogó
ügyvéd meghatalmazására szolgáló nyomtatványt
(a továbbiakban: meghatalmazás nyomtatvány) pedig a
(2) bekezdés szerint, három példányban küldi meg.

(2) A területi hivatal a meghatalmazás nyomtatványt
a) az elsõ fokú határozat jogerõre emelkedését köve-

tõen,
b) fellebbezés felterjesztése esetén a másodfokú hatá-

rozattal együtt,
c) a támogatást engedélyezõ határozat bírósági felül-

vizsgálata esetén a bíróság határozatának kézhezvételét
követõen haladéktalanul kézbesíti a fél részére.

X. Fejezet

A TÁMOGATÁS IGÉNYBEVÉTELE

Pártfogó ügyvédi képviselet igénybevétele

75. §

A fél a jogerõs engedélyezõ határozat egy (jogi segítõi)
és a meghatalmazás nyomtatvány két példányát adja át a
jogi segítõ részére.

76. §

(1) A meghatalmazást a jogi segítõ köteles bejelenteni a
perben eljáró bíróságnak, a pártfogó ügyvédi képviseletet
engedélyezõ területi hivatalnak [Jst. 61. § (5) bek.], és – a
34. § megfelelõ alkalmazásával – a központi hivatalnak.

(2) A központi hivatal az elvállalt ügyet a jogi segítõi
névjegyzékbe az értesítés idõpontja szerinti hónap ügyei
közé haladéktalanul bejegyzi [Jst. 65. § (1) bek. f) pont].

(3) Ha a jogi segítõ a pártfogó ügyvédi képviseletet a
Jst. 70. §-ának (1) bekezdésében foglalt valamely okból
nem vállalja, azt 3 munkanapon belül – a megtagadás oká-
nak megjelölésével – ugyancsak be kell jelentenie a pártfo-
gó ügyvédi képviseletet engedélyezõ területi hivatalnak.

77. §

(1) Ha a pártfogó ügyvédi képviseletre a fél a felkeresett
jogi segítõnek meghatalmazást adott, ugyanezen ügyben
– az e rendeletben foglalt kivételekkel – pártfogó ügyvédi
képviselet igénybevétele érdekében más jogi segítõhöz
nem fordulhat.

(2) A fél másik jogi segítõ meghatalmazására akkor jo-
gosult, ha

a) a jogi segítõ a fél képviseletét a Jst. 70. §-a (1) bekez-
désének a), c) vagy d) pontjában foglalt körülményre hi-
vatkozással felmondja vagy

b) a pártfogó ügyvédi képviselet ellátásának az ügyvé-
dekrõl szóló 1998. évi XI. törvény 34. §-ának (1) bekezdé-
sében foglalt valamely okból van akadálya.

78. §

(1) A fél a jogi segítõ felmondását tartalmazó irat máso-
latának csatolásával vagy az egyéb körülmény fennállásá-
nak valószínûsítésével kérheti más ügyvéd meghatalmazá-
sának engedélyezését.

(2) A területi hivatal – szükség esetén a bejelentett ada-
toknak a jogi segítõvel vagy az illetékes ügyvédi kamará-
val rövid úton történõ egyeztetését követõen – a fél részére
ismételten kiadja az engedélyezõ határozat egy kiadmá-
nyát és a meghatalmazás nyomtatvány három példányát. A
további eljárásra a 75. és 76. § rendelkezései irányadóak.

79. §

Ha a fél a 77. § (2) bekezdésében nem szereplõ okból
kéri más jogi segítõ meghatalmazásának engedélyezését, a
kérelme csak akkor teljesíthetõ, ha a pártfogó ügyvédi
képviselet ellátásának elháríthatatlan akadálya van.

Pártfogó ügyvéd kirendelése

80. §

(1) A támogatásban részesült fél pártfogó ügyvéd kiren-
delését kérheti a területi hivataltól, ha a képviseletét párt-
fogó ügyvédként jogi segítõ nem vállalja, és ez a határ-
idõkre tekintettel jogainak sérelmével járhat [Jst. 61. §
(2) bek.].

(2) Az (1) bekezdés szerinti kérelem alapján a területi
hivatal soron kívül, de legfeljebb 3 munkanapon belül el-
járva pártfogó ügyvédet rendel ki a fél képviseletére; a ki-
rendelõ végzésben megjelöli

a) a fél adatait,
b) a támogatást engedélyezõ jogerõs határozat számát,
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c) az eljáró bíróságot és – ha rendelkezésre áll – a per
számát,

d) az ügy tárgyát,
e) a kirendelt pártfogó ügyvéd nevét és irodájának cí-

mét.

(3) A kirendelõ határozatot a félnek és a kirendelt párt-
fogó ügyvédnek kell kézbesíteni.

81. §

(1) A területi hivatal pártfogó ügyvédként elsõsorban a
bíróság székhelyén, vagy ha ezt a fél körülményei indokol-
ják, lakóhelyén, tartózkodási helyén mûködõ, a szolgálta-
tási szerzõdésben polgári és közigazgatási szakterületet
vállalt jogi segítõt rendel ki.

(2) Az (1) bekezdés szerinti jogi segítõ hiányában a te-
rületi hivatal

a) a bíróság székhelyéhez közeli településen mûködõ, a
szolgáltatási szerzõdésben polgári és közigazgatási szak-
területet vállalt jogi segítõt,

b) kivételesen indokolt esetben a bíróság székhelye
szerinti megyén kívül mûködõ, a szolgáltatási szerzõdés-
ben polgári és közigazgatási szakterületet vállalt jogi segí-
tõt,

c) ha a bíróság székhelyéhez legközelebbi jogi segítõ is
aránytalanul messze mûködik, a bíróság székhelyén mû-
ködõ, az ügyvédi kamara nyilvántartása szerint kirendel-
hetõ ügyvédet, ügyvédi irodát
rendel ki.

Eljárás a támogatás megvonása esetén

82. §

(1) A támogatás megvonása esetén az errõl szóló jog-
erõs határozatról értesíti a területi hivatal

a) a perben eljáró bíróságot,
b) a bírósági végrehajtót, ha a bírósági végrehajtás fo-

ganatosítása már folyamatban van,
c) a fél képviseletét ellátó pártfogó ügyvédet.

(2) A területi hivatal a támogatások nyilvántartásában a
támogatás megvonása körében feltünteti

a) a támogatást megvonó hatóságot és határozatának
számát,

b) a támogatás megvonásának idõpontját,
c) a megvonás visszamenõleges hatályát és azt, ha an-

nak oka valótlan adatok szolgáltatása.

83. §

(1) A pártfogó ügyvéd által képviselt fél költségmentes-
ségének a pártfogó ügyvédi képviseletet is érintõ megvo-

násáról, a tárgyi költségmentesség vagy a tárgyi költség-
feljegyzési jog fenn nem állásáról szóló bírósági határozat
kézhezvételét követõen a területi hivatal haladéktalanul
felhívja a felet rászorultságának a Jst. 5–9. §-a szerinti iga-
zolására.

(2) Ha a fél a rászorultságát nem igazolja, vagy az iga-
zolt jövedelmi, vagyoni viszonyai alapján rászorultnak
nem minõsül, a hivatal a támogatást megvonja.

XI. Fejezet

A PÁRTFOGÓ ÜGYVÉDI DÍJ MEGÁLLAPÍTÁSA
ÉS KIFIZETÉSE

84. §

Az elsõ fokon eljárt bíróság a támogatás engedélyezése
iránti ügyben eljárt területi hivatalnak megküldi a jogerõs
határozatnak a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi
III. törvény (a továbbiakban: Pp.) 87. §-ának (2) bekezdé-
sében foglalt adatokat tartalmazó kivonatát (a továbbiak-
ban: kivonat).

A támogatás iránti ügyek egyesítése

85. §

A területi hivatal a kivonat kézhezvételét követõen a tá-
mogatások nyilvántartása és az ügy iratai alapján megvizs-
gálja azt, hogy a perben a félen kívül más személy része-
sült-e támogatásban.

86. §

(1) Ha a félen kívül más személy is részesült támogatás-
ban és

a) a másik személy kérelmét is ez a területi hivatal in-
tézte, az ügyeket egyesíti,

b) a fél kérelmét másik területi hivatal intézte, az ügy
iratait a területi hivatal annak a területi hivatalnak küldi
meg további ügyintézés céljából, amely elõtt az eljárás ko-
rábban indult meg; ez a területi hivatal az ügyeket az
a) pont szerint egyesíti.

(2) A területi hivatal a másik területi hivatalhoz megkül-
dött ügyben a pártfogó ügyvéd által elõterjesztett díjigényt
vagy számlát a kézhezvételét követõen haladéktalanul to-
vábbítja annak a területi hivatalnak, amelynek az ügy ira-
tait megküldte.
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Az állam által kifizetendõ pártfogó ügyvédi díj
megállapítása

87. §

(1) Ha a Jst. 11/A. §-a szerinti támogatásban részesült
felet képviselõ pártfogó ügyvéd díjának viselésére a kivo-
nat szerint a fél perbeli ellenfele sem köteles, a támogatás
engedélyezése ügyében eljárt, vagy a 86. § szerinti területi
hivatal a pártfogó ügyvéd kérelmére határozattal állapítja
meg a pártfogó ügyvéd díját, és a határozatot kézbesíti a
pártfogó ügyvédnek. Ha az ügyben több pártfogó ügyvéd
járt el, díjukat egy határozatban kell megállapítani.

(2) Ha Jst. 11/B. §-a szerinti támogatásban részesült fe-
let képviselõ pártfogó ügyvéd díjának viselésére a kivonat
szerint a fél köteles, a területi hivatal az (1) bekezdésben
foglaltak szerint jár el azzal, hogy a pártfogó ügyvédi díjat
megállapító határozatát a félnek is megküldi.

A pernyertes felet képviselõ pártfogó ügyvéd díjának
megállapítása

88. §

(1) Ha a Jst. 11/A. §-a szerinti támogatásban részesült
felet képviselõ pártfogó ügyvéd díjának viselésére a kivo-
nat szerint a fél perbeli ellenfele köteles, a támogatás enge-
délyezése ügyében eljárt, vagy a 86. § szerinti területi hi-
vatal a pártfogó ügyvéd kérelmére határozattal állapítja
meg a pártfogó ügyvéd díját, és a határozatot a pártfogó
ügyvédnek és a perbeli ellenfélnek is megküldi.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltak szerint kell eljárni ak-
kor is, ha a pártfogó ügyvéd díjának viselésére a kivonat
szerint a fél perbeli ellenfele köteles, és a fél a Jst.
11/B. §-a szerinti támogatásban részesült.

89. §

A területi hivatal a pernyertes felet képviselõ pártfogó
ügyvéd díját megállapító határozatban

a) a pártfogó ügyvéd megállapítja a pártfogó ügyvédi
díjelõleg összegét is,

b) kötelezi a fél perbeli ellenfelét, hogy a határozat jog-
erõre emelkedését követõ 30 napon belül a pártfogó ügy-
védi díjnak a díjelõleget meghaladó részét a pártfogó ügy-
véd számára fizesse meg.

A pártfogó ügyvédi díj kifizetése

90. §

(1) A pártfogó ügyvéd a díját (díjelõlegét) megállapító
jogerõs határozat kézhezvételét követõ 30 napon belül kö-

teles az államot terhelõ pártfogó ügyvédi díjról (díjelõleg-
rõl) kiállított számlát a területi hivatalnak megküldeni. Ha
a határozat ellen fellebbezést nem terjesztettek elõ, a terü-
leti hivatal a határozat jogerõre emelkedésérõl értesíti a
pártfogó ügyvédet, és a számla megküldésének határideje
az értesítés kézhezvételét követõ napon veszi kezdetét.

(2) A számlán fel kell tüntetni a pártfogó ügyvédi díjat
(díjelõleget) megállapító területi hivatalt és a határozat
számát.

91. §

A területi hivatal a pártfogó ügyvéd által kiállított szám-
la kézhezvételét követõen intézkedik a pártfogó ügyvédi
díj (díjelõleg) 30 napon belüli kifizetése iránt.

92. §

A területi hivatal ellenõrzi a kiállított számlán feltünte-
tett adatokat. Ha azon hiányosságot, elírást, a pártfogó
ügyvédi díj összegét megállapító határozattal össze nem
egyeztethetõ adatot észlel, a számlát ennek megjelölésével
visszaküldi a kiállítónak és felhívja a számla kiegészíté-
sére vagy új számla kiállítására. Ebben az esetben az új
számla beérkezésétõl számított 30 napon belül kerül sor a
pártfogó ügyvédi díj kifizetésére.

93. §

(1) A számlán szereplõ összeg elfogadásáról a területi
hivatal határozatot nem hoz; ha az ellenõrzés eredménye-
ként a számla vagy a megkeresés alapján a kifizetés telje-
síthetõ, a területi hivatal megküldi a központi hivatalnak a
kifizetendõ összegre vonatkozó következõ adatokat:

a) a kifizetendõ pártfogó ügyvédi díj vagy díjelõleg
összegét (ha adóelõleg levonására kerül sor, a levonást
követõen fennmaradó összeget),

b) a jogosult nevét,
c) a számla sorszámát,
d) a jogosult bankszámlájának számát, ennek hiányá-

ban címét,
e) a támogatás engedélyezése iránti eljárás ügyszámát.

(2) A területi hivatal az (1) bekezdés szerinti adatokat
hetente egy alkalommal összevontan is megküldheti a köz-
ponti hivatalnak.

94. §

(1) A pártfogó ügyvédi díj összegének kifizetésérõl a
központi hivatal a kifizetést követõ hónap 10. napjáig érte-
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sítést küld a területi hivatal részére a 93. § (1) bekezdésé-
ben meghatározott adatok megjelölésével.

(2) A területi hivatal a pártfogó ügyvédi díjat annak kifi-
zetésérõl a központi hivatal által küldött értesítés kézhez-
vételét követõen jegyzi be a támogatások nyilvántartásába

XII. Fejezet

A PÁRTFOGÓ ÜGYVÉDI DÍJ VISELÉSE
ÉS VISSZATÉRÍTÉSE

Általános szabályok

95. §

(1) Ha több fél vagy perbeli ellenfele (ellenfelei) kötele-
sek a pártfogó ügyvédi díj visszatérítésére, a visszatérítési
kötelezettségrõl egy határozatban kell dönteni.

(2) A területi hivatal a pártfogó ügyvédi díj és díjelõleg
visszatérítésére kötelezõ határozatát a díj pártfogó ügyvéd
részére történõ kifizetését követõen hozza meg.

96. §

Ha a fél (ellenfele) a pártfogó ügyvédi díj valamely há-
nyadának visszatérítésére köteles, vagy az állam viseli an-
nak valamely hányadát, e hányadot összegszerûen, szük-
ség esetén forintra kerekítve kell meghatározni.

Kötelezés az államot terhelõ pártfogó ügyvédi díj
és pártfogó ügyvédi díjelõleg visszatérítésére

97. §

A Jst. 11/A. §-a szerinti támogatásban részesült felet a
területi hivatal akkor sem kötelezi a helyette, vagy az
ugyancsak támogatásban részesült perbeli ellenfele helyett
kifizetett, államot terhelõ pártfogó ügyvédi díj visszatérí-
tésére, ha a kivonat szerint a fél perbeli ellenfele sem köte-
les a pártfogó ügyvédi díj viselésére.

98. §

A Jst. 11/B. §-a szerinti támogatásban részesült, a kivo-
nat szerint a pártfogó ügyvédi díj viselésére köteles felet a
területi hivatal – a perköltségviselés arányában – határo-
zattal kötelezi a helyette, továbbá az ugyancsak támoga-

tásban részesült perbeli ellenfele helyett kifizetett, államot
terhelõ pártfogó ügyvédi díj visszatérítésére.

99. §

A pártfogó ügyvédi díj viselésére is kiterjedõ, részleges
költségmentességben részesülõ pervesztes felet a területi
hivatal – a perköltségviselés arányában – határozattal kö-
telezi a helyette, továbbá az ugyancsak támogatásban ré-
szesült perbeli ellenfele helyett kifizetett pártfogó ügyvédi
díj azon részének (hányadának) visszatérítésére, melyre a
részleges költségmentesség nem terjed ki.

100. §

Ha a felet képviselõ pártfogó ügyvéd díjának viselésére
a kivonat szerint a perbeli ellenfél köteles, a területi hivatal
határozattal kötelezi a kifizetett pártfogó ügyvédi díjelõleg
visszatérítésére.

101. §

Ha a kifizetett pártfogó ügyvédi díj visszatérítésére más
személyt kötelezni nem lehet, azt az állam viseli; ha a kifi-
zetett pártfogó ügyvédi díj egy részének visszatérítésére
más személy kötelezhetõ, csak a visszatérítendõ összegen
felüli összeget viseli az állam.

A visszatérítési kötelezettség bejegyzése a támogatások
nyilvántartásába

102. §

(1) Ha a területi hivatal senkit sem kötelez visszatérítés-
re, a pártfogó ügyvédi díj állam általi viselésérõl határoza-
tot nem kell hozni, annak tényét a területi hivatal feljegy-
zésben rögzíti és bejegyzi a támogatások nyilvántartásába.

(2) Ha a perben több fél is részesült támogatásban, a tá-
mogatások félre vonatkozó nyilvántartásába annak az
összegnek az állam általi viselését kell bejegyezni, amely-
nek elõlegezésére a fél helyett került sor.

103. §

A pártfogó ügyvédi díj visszatérítésének kötelezettségét
a területi hivatal bejegyzi a támogatások nyilvántartásába
az összegnek, a visszatérítésre kötelezõ határozat számá-
nak, a visszatérítési határidõnek, és ha a visszatérítésre
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nem a fél köteles, a visszatérítésre köteles személy adatai-
nak feltüntetésével.

104. §

Ha az ügyben a pártfogó ügyvédi díj egy részének
visszatérítésére kerül sor, másik részét pedig az állam vise-
li, ezekrõl a területi hivatal egy határozatban dönt és mind
a díj érintett részének állam általi viselését, mind pedig a
visszatérítési kötelezettséget bejegyzi a támogatások nyil-
vántartásába.

Eljárás a támogatás megvonása esetén

105. §

(1) Ha a támogatás megvonására azért kerül sor, mert az
engedélyezés feltételei utóbb szûntek meg, a területi hiva-
tal határozatában dönt a támogatás megvonásáról, de nem
kötelezi a felet a helyette kifizetett pártfogó ügyvédi díj
visszatérítésére.

(2) Ha a támogatás megvonására azért kerül sor, mert az
igénybevételének feltételei már a támogatási kérelem elõ-
terjesztésekor sem álltak fenn, a területi hivatal a támoga-
tást megvonó határozatban kötelezi a felet a helyette kifi-
zetett pártfogó ügyvédi díj visszatérítésére.

106. §

(1) A támogatást megvonó határozatban a területi hiva-
tal tájékoztatja a felet arról, hogy ha késõbb kerül sor a
pártfogó ügyvédi díj kifizetésére, annak visszatérítésérõl
külön határozatban fog rendelkezni.

(2) A támogatás bírósági eljárás befejezése elõtt történõ
megvonása esetén a pártfogó ügyvéd az államot terhelõ
pártfogó ügyvédi díjra jogosult. A területi hivatal a támo-
gatás megvonásáról szóló értesítésben felhívja a pártfogó
ügyvédet a díjigénye bejelentésére. A pártfogó ügyvédi dí-
jat annak kifizetését követõen a területi hivatal a támoga-
tás-nyilvántartásba bejegyzi, és határozattal kötelezi a fe-
let a visszatérítésére.

A támogatás visszatérítése

107. §

A támogatás visszatérítése, visszatérítésének vagy el-
maradásának visszaigazolása, és behajtása során megfele-
lõen alkalmazni kell a 38–46. §-ok rendelkezéseit.

ÖTÖDIK RÉSZ

JOGI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS BÜNTETÕÜGYBEN

XIII. Fejezet

A KÉRELEM ELÕTERJESZTÉSE ÉS A TÁMOGATÁS
ENGEDÉLYEZÉSE

A büntetõeljárásban biztosított támogatások

108. §

A büntetõügyben eljáró bíróság, valamint a Hivatal a
büntetõeljárásban biztosított támogatással (a továbbiak-
ban e Részben: támogatás) kapcsolatos ügyben e rendelet
szerint jár el.

A nyomtatványok használata

109. §

(1) A támogatás engedélyezése iránti kérelmet (a továb-
biakban e fejezetben: kérelem) a nyomtatvány A) és D) ré-
szének kitöltésével kell elõterjeszteni.

(2) A nyomtatvány kitöltésére megfelelõen alkalmazni
kell a 3–15. §-ban foglalt rendelkezéseket.

110. §

(1) A nyomtatvány A) részét a 16–23. § rendelkezései
szerint kell kitölteni.

(2) Ha kiskorú sértett vagy kiskorú magánfél pártfogó
ügyvédi képviselet engedélyezését kéri, a nyomtatvány
A) részének csak a személyi adatokra vonatkozó részét
(I. pont) kell kitöltenie.

111. §

(1) A nyomtatvány D) részén a félnek fel kell tüntetnie
az eljárás lefolytatására hatáskörrel és illetékességgel ren-
delkezõ (eljáró) bíróság megnevezését, a büntetõügy szá-
mát, a büntetõ ügy tárgyaként azt, hogy milyen bûncselek-
mény miatt indult eljárás, továbbá azt, hogy az eljárás
mely szakaszában (elsõ fokú, másod- vagy harmadfokú el-
járásban, felülvizsgálati, illetve perújítási eljárásban, hatá-
lyon kívül helyezés folytán megismételt eljárásban) kér tá-
mogatást, és meg kell jelölnie eljárásjogi helyzetét (sértett,
magánfél, magánvádló, egyéb érdekelt, pótmagánvádló)
is.

(2) A nyomtatványon a pótmagánvádlónak meg kell je-
lölnie, hogy személyes költségmentességet vagy emellett
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pártfogó ügyvédi képviselet engedélyezését is kéri. A pót-
magánvádló pártfogó ügyvédi képviselet engedélyezését
csak személyes költségmentesség engedélyezése mellett
kérheti.

(3) A büntetõeljárásban érdekelt egyéb félnek [a bünte-
tõeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény (a továbbiakban:
Be.) 55. §] a nyomtatvány Közlemény rovatában meg kell
jelölnie azt is, hogy a pártfogó ügyvédi képviseletre mi-
lyen igényének érvényesítése céljából van szüksége.

112. §

Ha a fél a támogatásra vonatkozó adatokat nem a nyom-
tatvány D), hanem a B) vagy C) részén, illetve más rovat-
ban jelöli meg, de tartalmából egyértelmûen megállapítha-
tó az, hogy büntetõeljárásban biztosított valamely támoga-
tás engedélyezését kéri, ezen okból hiánypótlási felhívást
nem kell kiadni.

113. §

(1) A kérelemhez csatolni kell
a) a magánfél és sértett fél esetén a feljelentés érkezte-

tett példányának másolatát, vagy annak átvételérõl szóló
hatósági igazolás másolatát, ha a feljelentést a magánfél
vagy a sértett tette,

b) a magánfél és sértett fél esetén, ha a feljelentést nem
a sértett vagy a magánfél tette, vagy az eljárás hivatalból
indult, valamint az egyéb érdekelt fél esetében a büntetõel-
járás megindulásának, illetve folyamatban létének igazo-
lására alkalmas, a büntetõügyben eljáró nyomozó hatóság,
ügyész vagy bíróság által kiállított okirat (pl. határozat
nyomozás elrendelésrõl, idézés, értesítés),

c) a pótmagánvádló fél esetén a vádindítvány egy pél-
dányát, vagy ha már azt benyújtotta a bírósághoz, a bíróság
által érkeztetett, ügyszámmal ellátott példányának másola-
tát.

(2) Ha a magánvádló már feljelentést tett, a bíróság által
érkeztetett, ügyszámmal ellátott feljelentés másolatát kell
a kérelemhez csatolnia. Ha a fél még nem tett feljelentést, a
kérelemben meg kell jelölnie az eljárás lefolytatásra hatás-
körrel és illetékességgel rendelkezõ bíróság megnevezé-
sét, az eljárás alapjául szolgáló bûncselekményt, ha ismert
a feljelenteni kívánt személy, annak nevét és lakó- vagy
tartózkodási helyét. A bírósági ügyszám ismertté válásával
pedig azt be kell jelentenie a területi hivatalhoz.

114. §

(1) Ha a bûncselekmény sértettje ugyanazon bûncselek-
ménnyel összefüggésben kéri újabb támogatás (pl. felje-
lentéshez adott peren kívüli segítségnyújtást követõen

pártfogó ügyvédi képviselet, magánfél pártfogó ügyvédi
képviselete stb.) engedélyezését, az elsõ kérelme elõter-
jesztésétõl számított 6 hónapon belül elõterjesztett újabb
kérelméhez a nyomtatvány A) részét nem kell ismételten
kitöltenie.

(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben a félnek nyilatkoz-
nia kell kérelmében arról, hogy a korábban a nyomtatvány
A) részében megjelölt adataiban milyen változás követke-
zett be és a jövedelmi, vagyoni helyzetre vonatkozó, iga-
zolásokat is csatolnia kell a 11. §-ban foglaltaknak meg-
felelõen, valamint nyilatkoznia kell arról, hogy a korábbi
nyomtatványon feltüntetett adatok közül melyekben kö-
vetkezett be változás.

A támogatás engedélyezése

115. §

A támogatás engedélyezése során – a Jst.-ben foglalt el-
térésekkel – megfelelõen alkalmazni kell a IX. Fejezetben
foglalt rendelkezéseket.

116. §

A támogatás engedélyezése során a félen kívül más sze-
mély meghallgatására nem kerül sor.

117. §

A jogi szakvizsgával nem rendelkezõ, személyes költ-
ségmentességben részesülõ pótmagánvádló, továbbá a kis-
korú sértett és magánfél fél részére a pártfogó ügyvédi
képviseletet további vizsgálódás nélkül – ide nem értve
azt, hogy a jogi képviselet költségeit vagy a tényleges jogi
képviseletet más állami támogatási rendszerben már meg-
kapta-e – engedélyezni kell.

XIV. Fejezet

A TÁMOGATÁS IGÉNYBEVÉTELE,
VALAMINT A PÁRTFOGÓ ÜGYVÉDI DÍJ

MEGÁLLAPÍTÁSA, KIFIZETÉSE ÉS VISSZATÉRÍTÉSE

Pártfogó ügyvédi képviselet igénybevétele

118. §

A fél a X. Fejezetben foglalt rendelkezéseknek megfele-
lõen veszi igénybe a pártfogó ügyvédi képviseletet, és az
abban foglalt rendelkezések irányadóak a pártfogó ügyvéd
bejelentési kötelezettségére is.
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Pártfogó ügyvéd kirendelése

119. §

A pártfogó ügyvéd büntetõeljárásban történõ kirendelé-
sére a 80. és 81. § rendelkezéseit kell alkalmazni azzal,
hogy a jogi segítõk közül kirendelni csak azt lehet, aki a
szolgáltatási szerzõdésben büntetõügyek szakterületet vál-
lalt, a kirendelõ határozatban pedig az ügy tárgya helyett a
büntetõeljárás alapjául szolgáló bûncselekmény megneve-
zését kell feltüntetni.

A pártfogó ügyvédi díj megállapítása és kifizetése

120. §

A pártfogó ügyvéd a külön jogszabály szerinti, az álla-
mot terhelõ pártfogó ügyvédi díjra jogosult.

121. §

A pártfogó ügyvéd díjának megállapítására és kifizeté-
sére értelemszerûen alkalmazni kell a polgári perben kép-
viseletet ellátó pártfogó ügyvéd díjának megállapítására és
kifizetésére vonatkozó rendelkezéseket.

A pártfogó ügyvédi díj visszatérítése

122. §

(1) Ha a pártfogó ügyvéd díjának viselésére a vádlott
köteles, a területi hivatal határozattal kötelezi a kifizetett
pártfogó ügyvédi díj visszatérítésére. A visszatérítésre kö-
telezésre és a visszatérítési kötelezettségre megfelelõen al-
kalmazni kell az V. Fejezetben foglalt szabályokat.

(2) A bûnügyi költségek körébe tartozó pártfogó ügyvé-
di díj visszatérítésének elmulasztása esetén a területi hiva-
tal megkeresi a bûnügyi költség behajtására hatáskörrel
rendelkezõ hatóságot.

123. §

(1) Ha a vádlott nem köteles a pótmagánvádlót képvise-
lõ pártfogó ügyvédi díj viselésére, a területi hivatal a pót-
magánvádló felet határozattal kötelezi a pártfogó ügyvédi
díj visszatérítésére.

(2) Az (1) bekezdésben nem szabályozott esetben, ha a
vádlott nem köteles a pártfogó ügyvédi díj viselésére, a te-
rületi hivatal külön határozat hozatala nélkül megállapítja
a pártfogó ügyvédi díj állam általi viselését, és annak té-
nyét bejegyzi a támogatások nyilvántartásába.

HATODIK RÉSZ

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

XV. Fejezet

HATÁLYBALÉPÉS, ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK,
HATÁLYUKAT VESZTÕ ÉS MÓDOSULÓ

RENDELKEZÉSEK

Hatálybalépés

124. §

(1) E rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivé-
tellel – 2008. január 1-jén lép hatályba.

(2) A 131. § (2) bekezdése a kihirdetését követõ 46. na-
pon lép hatályba.

Átmeneti rendelkezések

125. §

(1) E rendelet rendelkezéseit – a (2)–(4) bekezdésben
meghatározott kivétellel – a folyamatban lévõ ügyekben is
alkalmazni kell.

(2) A IV. és V. Rész rendelkezéseit azokban az ügyek-
ben kell alkalmazni, amelyekben a támogatás iránti kérel-
met a rendelet hatálybalépését követõen nyújtották be.

(3) A költségmentesség alkalmazásáról a bírósági eljá-
rásban címû 6/1986. (VI. 26.) IM rendelet (a továbbiak-
ban: Kmr.) e rendelet hatálybalépésével egyidejûleg ha-
tályba lépõ 2. §-át, 3. §-át, 5. §-ának (2) bekezdését, 9. §-át,
11. §-ának (2) bekezdését, 13. §-ának (1), (2) és (7) bekez-
dését, 15. §-ának (6) bekezdését, 15/E. §-a (1) bekezdésé-
nek elsõ mondatát, valamint 15/E. §-ának (11) bekezdését
személyes költségmentesség engedélyezése esetén a ren-
delet hatálybalépését követõen elõterjesztett kérelmek el-
bírálása során, míg a tárgyi költségmentesség és tárgyi
költségfeljegyzési jog esetén a rendelet hatálybalépését
követõen indult ügyekben kell alkalmazni.

(4) A jogi segítõi névjegyzék vezetésének részletes sza-
bályairól szóló 42/2003. (XII. 12.) IM rendelet (a továb-
biakban: Nr.) e rendelet hatálybalépésével egyidejûleg ha-
tályba lépõ 2. §-a (1) bekezdésének a) pontját és 7. §-ának
(2) bekezdését e rendelet hatálybalépését követõen indult
ügyekben kell alkalmazni.

Hatályukat vesztõ rendelkezések

126. §

(1) Hatályát veszti
a) a jogi segítségnyújtás igénybevételének részletes

szabályairól szóló 10/2004. (III. 30.) IM rendelet,
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b) az áldozatsegítõ támogatások igénybevételének
részletes szabályairól szóló 1/2006. (I. 6.) IM rendelet
23–26. §-a,

c) az Igazságügyi Hivatal tevékenységével kapcsolatos
egyes igazságügy-miniszteri rendeletek módosításáról
szóló 12/2006. (III. 23.) IM rendelet 34. § (2) bekezdés
i) pontja,

d) a jogi segítségnyújtással kapcsolatos egyes igazság-
ügy-miniszteri rendeletek módosításáról szóló 22/2005.
(XI. 8.) IM rendelet 1–20. §-a,

e) a Kmr. 8. § (3) bekezdés d) pontja és 12. § (4) bekez-
désében az „– a 2. § (1) bekezdése f)–g) pontjában említet-
tek kivételével –” szövegrész,

f) a bírósági eljárásban megállapítható ügyvédi költsé-
gekrõl szóló 32/2003. (VIII. 22.) IM rendelet 1. § (2) be-
kezdésében a „pervesztes” szövegrész.

(2) A 130. § (1) bekezdése, valamint a 131–134. § e ren-
delet kihirdetését követõ 47. napon hatályát veszti.

Módosuló rendelkezések

127. §

(1) A Kmr. 2. §-a, valamint a 2. §-t megelõzõ alcím he-
lyébe a következõ rendelkezés és alcím lép:

„Tárgyi költségmentesség és tárgyi költségfeljegyzési jog

2. § (1) A feleket jövedelmi és vagyoni viszonyaikra te-
kintet nélkül a külön jogszabályban megállapított bírósági
eljárásokban költségmentesség (tárgyi költségmentesség)
illeti meg.

(2) Tárgyi költségmentesség esetén a feleket a Pp.
84. §-ában meghatározott teljes költségmentesség illeti
meg.”

(2) A Kmr. 3. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„3. § (1) A feleket jövedelmi és vagyoni viszonyaikra

tekintet nélkül költségfeljegyzési jog (tárgyi költségfel-
jegyzési jog) illeti meg a következõ perekben:

a) az apasági és a származás megállapítása iránti egyéb
per;

b) a szülõi felügyelet megszüntetése vagy visszaállítá-
sa iránti per;

c) a gondnokság alá helyezés iránti, valamint a Ptk.
14/A. §-ának (2) bekezdésében meghatározott egyéb, a
gondnoksággal kapcsolatos per;

d) a gyermek elhelyezésével és átadásával, valamint a
kapcsolattartással összefüggõ per;

e) a törvényen alapuló tartással kapcsolatos per, ideért-
ve a tartásdíjnak a kötelezett járandóságait folyósító szerv-
tõl vagy más személytõl való behajtása, a tartásdíj meg-
szüntetése vagy összegének megváltoztatása, továbbá a
tartásdíjra irányuló végrehajtás megszüntetése vagy korlá-
tozása iránti pert is;

f) a munkaviszonnyal, a közszolgálati és a közalkalma-
zotti jogviszonnyal, más szolgálati viszonnyal, valamint a
szövetkezeti tagsági viszony alapján létrejött munkavi-
szony jellegû jogviszonnyal kapcsolatos per (a továbbiak-
ban: munkaügyi per), kivéve azokat a munkaügyi pereket,
amelyekben a feleket tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti
meg;

g) a bányakár megtérítése iránti per;
h) bûncselekménnyel a személy életében, testi épségé-

ben vagy egészségében okozott kár megtérítése iránti
igény érvényesítése.

(2) Tárgyi költségfeljegyzési jog esetén a feleket – a
(3) bekezdésben foglalt kivétellel – a Pp. 85/A. §-ában
foglalt kedvezmények illetik meg.

(3) A tárgyi költségfeljegyzési jog a vértulajdon-
ság-vizsgálat és a származás megállapításához szükséges
más orvosszakértõi (élettani) vizsgálat költségének elõle-
gezése alól nem mentesít.”

(3) A Kmr. 5. §-a (2) bekezdésében a „Pp. 3. §-a (1) be-
kezdésének” szövegrész helyébe a „Pp. 7. §-a (2) bekezdé-
sének” szövegrész lép.

(4) A Kmr. 9. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„9. § Ha a felet pártfogó ügyvéd képviseli és a bíróság a

pártfogó ügyvédi képviselet költségeire is kiterjedõ költ-
ségmentességet megvonja, a bíróság errõl a határozat jog-
erõre emelkedését követõ 8 napon belül a határozat meg-
küldésével értesíti a pártfogó ügyvédi képviseletet engedé-
lyezõ jogi segítségnyújtó szolgálatot.”

(5) A Kmr. 11. §-a a következõ (2) bekezdéssel egészül
ki és a § eredeti szövegének számozása (1) bekezdésre vál-
tozik:

„(2) Ha az (1) bekezdés szerinti esetben a felet pártfogó
ügyvéd képviseli, a bíróság a tárgyi költségmentesség fenn
nem állásáról szóló határozat jogerõre emelkedését követõ
8 napon belül a határozat megküldésével értesíti a pártfogó
ügyvédi képviseletet engedélyezõ jogi segítségnyújtó
szolgálatot. Így kell eljárni akkor is, ha a bíróság a tárgyi
költségfeljegyzési jog fenn nem állását állapítja meg.”

(6) A Kmr. 13. §-ának (1) bekezdésében a „3. §
(2)–(3) bekezdésében foglalt kivételekkellel” szövegrész
helyébe a „(7) bekezdésben foglalt kivétellel” szövegrész,
(2) bekezdésében pedig a „290. § (2) bekezdése” szöveg-
rész helyébe a „290. § (4) bekezdése” szövegrész lép.

(7) A Kmr. 13. §-a a következõ (7) bekezdéssel egészül
ki:

„(7) A részleges költségmentességben részesült felet
nem lehet kötelezni a meg nem fizetett illeték és az állam
által elõlegezett költségek közül azok megfizetésére, ame-
lyekre a költségmentesség kiterjedt.”

(8) A Kmr. 15. §-ának (6) bekezdése helyébe a követke-
zõ rendelkezés lép:

„(6) A pártfogó ügyvéd díjának elõlegezése és megfize-
tése külön jogszabály rendelkezései szerint történik.”
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(9) A Kmr. 15/E. §-a (1) bekezdésének elsõ mondata he-
lyébe a következõ rendelkezés lép:

„A bírósági végrehajtási eljárásban a bíróság – külön in-
tézkedés nélkül – a végrehajtható okiraton (végrehajtási
lap, végrehajtási záradék) köteles feltüntetni a tárgyi költ-
ségmentesség, személyes költségmentesség, tárgyi költ-
ségfeljegyzési jog, személyes illetékmentesség, tárgyi és
személyes illetékfeljegyzési jog kedvezményét.”

(10) A Kmr. 15/E. §-ának (11) bekezdésében a „Pp.
85. §-a (6) bekezdésében” szövegrész helyébe a „Pp.
85/A. §-ának (5) bekezdésében” szövegrész lép.

128. §

(1) Az Nr. 2. §-a (1) bekezdésének a) pontja helyébe a
következõ rendelkezés lép:

[Ügyvéd és közjegyzõ kérelméhez mellékelni kell]
„a) a kamara 30 napnál nem régebben kiállított igazolá-

sát a kérelmezõ ügyvédi vagy közjegyzõi kamarai tagságá-
nak fennállásáról (európai közösségi jogász esetében ar-
ról, hogy a kérelmezõ szerepel az európai közösségi jogá-
szok névjegyzékében) és arról, hogy a kérelmezõ ügyvédi
tevékenységét vagy közjegyzõi szolgálatát nem szünetel-
teti, valamint fegyelmi eljárás során tevékenységének gya-
korlását nem függesztették fel, illetve szolgálatából nem
függesztették fel, valamint nem áll fegyelmi büntetés hatá-
lya alatt,”

(2) Az Nr. 7. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(2) A változások bejegyzésére, és a szolgáltatási szer-
zõdés meghosszabbítása alapján történõ bejegyzésre meg-
felelõen alkalmazni kell az 1–6. §-ban foglalt rendelkezé-
seket azzal, hogy a hivatal a szolgáltatási szerzõdés módo-
sításáról szóló szerzõdést küldi meg aláírásra a jogi segítõ-
nek.”

129. §

(1) Az igazságügyi szakértõi szakterületekrõl, valamint
az azokhoz kapcsolódó képesítési és egyéb szakmai felté-
telekrõl szóló 9/2006. (II. 27.) IM rendelet (a továbbiak-
ban: Iszr.) 22. §-ának a) pontja helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

[A névjegyzékbe való felvételnek nem feltétele a mér-
nökkamarai tagság igazolása]

„a) az 5. számú melléklet B) részének 33. és 37. pontjá-
ban megjelölt szakterületeken és”

(2) Az Iszr. 42. §-a a következõ (8) bekezdéssel egészül
ki:

„(8) Akit az igazságügyi és rendészeti miniszter környe-
zetszennyezést csökkentõ berendezések, technológiák
szakterületre az igazságügyi szakértõi névjegyzékbe 2007.
szeptember 30. napjáig felvett, a névjegyzékbõl való törlé-
séig [Szaktv. 8. § (1) bekezdése] e szakterületen igazság-
ügyi szakértõi tevékenységet végezhet.”

130. §

A büntetõügyekben hozott határozatok végrehajtása so-
rán a bíróságokra és egyéb szervekre háruló feladatokról
szóló 9/2002. (IV. 9.) IM rendelet 85/A. §-a a következõ
(2) bekezdéssel egészül ki, egyidejûleg a § eredeti szöve-
gének számozása (1) bekezdésre változik:

„(2) Ha a bíróság a Be. 344. §-a alapján a pótmagánvád-
lót a bûnügyi költség megfizetésére kötelezi, a határozatá-
ban felhívja a pótmagánvádlót, hogy a büntetõeljárás so-
rán keletkezett iratokról kiadott másolat illetékét a határo-
zat jogerõre emelkedésétõl számított tizenöt napon belül,
leletezés terhe mellett rója le.”

Dr. Takács Albert s. k.,
igazságügyi és rendészeti miniszter
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1. melléklet az 56/2007. (XII. 22.) IRM rendelethez
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F I G Y E L E M ! 
A kitöltés el tt feltétlenül olvassa el a Tájékoztatót! 

N Y O M T A T V Á N Y 

Jogi segítségnyújtás engedélyezése  
iránti kérelemhez 

A területi hivatal érkeztet  bélyegz je

A) SZEMÉLYI ADATOK, JÖVEDELMI, VAGYONI HELYZET 

I. A kérelmez  személyi adatai 
1. Neve: 2. Születési neve: 

3. Születési helye és ideje: 

4. Anyja születési neve: 

5. Személyi igazolványának (ha azzal nem rendelkezik, egyéb személyazonosító okmányának típusa 
megjelölésével) száma: 
6. Lakó- vagy tartózkodási helyének címe: 

7. Értesítési címe, telefonszáma, e-mail címe: 

8. Állampolgársága: 9. Családi állapota: 
10. Jogi szakvizsgával                                                     rendelkezik                                  nem rendelkezik 

11.  
Vállalkozási 

tevékenységet 
folytat 

társas vállalkozás tagjaként    egyéni vállalkozóként     mez gazdasági stermel ként 
mez gazdasági stermel ként és a kérelem el terjesztését megel z  naptári évben 

adóbevallásra és egyszer sített adóbevallási nyilatkozatra nem volt köteles 

12 . 

Ha a kérelmez  e pontban 
foglalt valamely ellátásra 

jogosult, ezt igazolnia kell és a 
nyomtatvány A) részének 
további rovatait nem kell 

kitöltenie!  

 rendszeres szociális segélyben részesül vagy rendszeres szociális segélyben 
részesül , a szociális ellátásokról és a szociális igazgatásról szóló 1993. évi III. 
törvény szerinti közeli hozzátartozójával és közös háztartásban 

közgyógyellátásban részesül vagy egészségügyi szolgáltatásra való  
jogosultságát állapították meg 

átmeneti szállást igénybevev  hajléktalan személy 
� menekült, menedékes, menekültkénti vagy menedékeskénti, illetve 
hontalankénti elismerését kér , továbbá az ideiglenes vagy kiegészít
védelemben részesítését kér  személy, és a jövedelmi és vagyoni helyzetér l
tett nyilatkozata alapján a számára biztosított ellátásra és támogatásra jogosult, 
� vízum kiadása, tartózkodási engedély vagy letelepedett jogállás 
megszerzése, illetve honosítás iránti üggyel kapcsolatban jogi segítségnyújtást 
kér  olyan személy, akinek a felmen je magyar állampolgár vagy az volt, 
továbbá a visszahonosításra irányuló eljárásban részt vev  személy 
� családjában olyan gyermeket gondoz, akinek a rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményre való jogosultságát megállapították 

kiemelked en közhasznú szervezet vagy munkavállalói érdek-képviseleti 
 szervezet, ha közérdekb l, külön jogszabály felhatalmazása alapján indít pert 

13. Az Áldozatsegít  Szolgálat határozata szerint b ncselekmény áldozataként jogosult vagyok az 
áldozatsegítési szolgáltatások igénybevételére és a b ncselekménnyel okozott kár vagy a 
b ncselekménnyel összefügg  érdeksérelem elhárításához szükséges eljárás megindításához kérek 
jogi segítséget  
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II. A kérelmez  jövedelme 
(Aki az A) I. 12. pontja, C) I. 7., valamint a 8.1 - 8.10. pontjai alapján kéri a támogatást, továbbá ha kiskorú 

sértett vagy kiskorú magánfél kéri a D) rész szerinti támogatást, vagyoni, jövedelmi viszonyait nem kell 
igazolnia és a nyomtatvány  A) részének II-V. rovatait nem kell kitöltenie!) 

1.1. A munkáltató (járandóságot folyósító szerv) neve: 

1.2. A munkáltató címe: 

1.3. Havi nettó jövedelem: 1.4. A munkáltató aláírása, bélyegz lenyomata, dátum: 

2.1. A munkáltató (járandóságot folyósító szerv) neve: 

2.2. A munkáltató címe: 

2.3. Havi nettó jövedelem: 2.4. A munkáltató aláírása, bélyegz lenyomata, dátum: 

3. A kérelmez  összes havi nettó jövedelme: 

III. A kérelmez vel közös háztartásban él k adatai
1.1. Házastárs, élettárs neve (születési név is): 

1.2. Születési helye és ideje: 
1.3. Anyja leánykori neve: 
1.4. Munkáltatójának neve és címe: 

1.5. Havi nettó jövedelme: 
1.6. A munkáltató aláírása, bélyegz lenyomata, dátum: 1.7. Házastárs (élettárs) aláírása: 

2.1. Gyermek neve (születési név is): 

2.2. Születési helye és ideje: 
2.3. Anyja leánykori neve: 
2.4. Munkáltatójának neve és címe: 

2.5. Havi nettó jövedelme: 
2.6. A munkáltató aláírása, bélyegz lenyomata, dátum: 2.7. Gyermek (törvényes képvisel ) aláírása: 

3.1. Gyermek neve (születési név is): 

3.2. Születési helye és ideje: 
3.3. Anyja leánykori neve: 
3.4. Munkáltatójának neve és címe: 

3.5. Havi nettó jövedelme: 
3.6. A munkáltató aláírása, bélyegz lenyomata, dátum: 3.7. Gyermek (törvényes képvisel ) aláírása: 

4.1. Egyéb hozzátartozó neve (születési név is): 

4.2. Születési helye és ideje: 
4.3. Anyja leánykori neve: 
4.4. Munkáltatójának neve és címe: 

4.5. Havi nettó jövedelme: 
4.6. A munkáltató aláírása, bélyegz lenyomata, dátum: 4.7. Egyéb hozzátartozó aláírása: 
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IV. A kérelmez nek a támogatás engedélyezésénél figyelembe vehet  jövedelme 
(A 2. pont kivételével a területi hivatal tölti ki!) 

1. A kérelmez  és a vele közös háztartásban él  személyek havi összes nettó jövedelme: 
Havonta fizetett tartásdíj vagy járadék összege: 
A tartásra jogosult neve: 

2.1. 
A tartásdíj fizetését elrendel  hatóság neve és a határozat száma: 

A lakáshitel havi törleszt  részletének összege: 

2.
Havi összes 

nettó 
jövedelemb l

levonható  
összegek 2.2. A lakáshitelt folyósító hitelintézet neve, címe: 

 3. Levonások után fennmaradó összeg: 
 4. A közös háztartásban él  személyek száma összesen: 
5. Egy f re es  havi nettó jövedelem: 

V. A kérelmez  vagyoni helyzete 
1.1. Lakhatását szolgáló ingatlanának adatai (cím vagy helyrajzi szám, tulajdoni hányad, 
alapterület, terhek): 

1.
Ingatlantulajdona 1.2. Egyéb ingatlanának adatai (cím, helyrajzi szám, m velési ág, tulajdoni hányad, alap-

terület, terhek, becsült forgalmi érték): 

2.1. Típusa, rendszáma, évjárata, becsült forgalmi értéke: 

2.
Gépjárm ve 2.2. Típusa, rendszáma, évjárata, becsült forgalmi értéke: 

3.
Egyéb vagyona 
(értékpapír, ingó 

vagyontárgy, követelés, 
vagyoni érték  jog, 

százharmincezer forintot 
meghaladó összeg
készpénz, pénzügyi 

intézménnyel szemben 
fennálló követelés) és a 

vagyon értéke: 
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B) PEREN KÍVÜLI JOGI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS IGÉNYLÉSE 

I. Tájékoztatás, tanácsadás
A jogvita (ügy, b ncselekmény) rövid leírása, a közigazgatási eljárás tárgya:

 jogvitával összefüggésben 
 közigazgatási (önkormányzati) 

eljárással kapcsolatban 
 jogszabályi rendelkezésr l
 peren kívüli közvetítéssel 

összefüggésben 
 b ncselekmény sértettjének

Milyen kérdésben kér tanácsadást:  

II. Okiratkészítés 

A jogvita, vitás ügy rövid leírása: 
1.

Keresetlevél, 
nemperes eljárás 
kezdeményezése 

iránti 
kérelem Ellenérdek  fél: 

A per (nemperes eljárás) tárgya: 

A pert lefolytató bíróság, a joger s határozat száma: 

2.
felülvizsgálati,  

perújítási  
kérelem 

Peres felek, eljárásban részt vev  személyek: 

Az eljárás tárgya (ha még nem indult meg, az eljárás megindításának szükségessége): 

Az eljárást lefolytató hatóság, és az ügy száma (ha az eljárás már folyamatban van): 

Az eljárásban részt vev  felek: 

3.
beadvány  

közigazgatási  
ügyben 

Beadvány tárgya: 

4.
feljelentés  
megtétele

A b ncselekmény leírása: 
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A szerz dés tárgya: 

5.
Szerz dés Másik szerz d  fél neve: 

6.
Egyéb

Az okirat készítésének célja, annak tartalma: 

C) PÁRTFOGÓ ÜGYVÉDI KÉPVISELET IGÉNYLÉSE POLGÁRI ELJÁRÁSBAN 

I. Polgári per, nemperes eljárás (továbbiakban: per)
1. Az eljáró (eljárásra illetékes) bíróság: 

2. A per ügyszáma:  A per még nem indult meg 
4. Az ügyben korábban kapott-e támogatást                                                                 igen                     nem 
5. A kérelmez  felperes (kérelmez )    alperes (kérelmezett)   beavatkozó, perbehívott    

 végrehajtást kér        a végrehajtást kér , ha a megel z  perben pártfogó ügyvéddel rendelkezett  
6. Ellenfél neve, címe: 

7. A bíróság a perben a pártfogó ügyvédi képviselet költségeire is kiterjed  költségmentességet engedélyezett 

8. A per tárgya 
(ha még nem 
indult meg, az 
érvényesítend

igény)  

8.1.  a nyugellátás, hozzátartozói nyugellátás iránti igények érvényesítésével kapcsolatos per 
8.2 .  az egészségbiztosítási igények érvényesítésével kapcsolatos per 
8.3.  az apasági és a származás megállapítása iránti egyéb per 
8.4. a szül i felügyelet megszüntetése vagy visszaállítása iránti per 
8.5. a gondnokság alá helyezés és a gondnokság alá helyezés megszüntetése iránti per 
8.6.  gyermek elhelyezésével és átadásával kapcsolatos per 
8.7. a törvényen alapuló tartással kapcsolatos per, ideértve a tartásdíjnak a kötelezett 
járandóságait folyósító szervt l vagy más személyt l való behajtása, a tartásdíj megszüntetése 
vagy összegének megváltoztatása, továbbá a tartásdíjra irányuló végrehajtás megszüntetése 
vagy korlátozása iránti pert is 
8.8. a munkaviszonnyal, a közszolgálati és a közalkalmazotti jogviszonnyal, más szolgálati 
viszonnyal, valamint a szövetkezeti tagsági viszony alapján létrejött munkaviszony jelleg
jogviszonnyal kapcsolatos per (a továbbiakban: munkaügyi per), kivéve azokat a munkaügyi 
pereket, amelyekben a feleket tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg 
8.9. a bányakár megtérítése iránti per 
8.10. b ncselekménnyel a személy életében, testi épségében vagy egészségében okozott kár 
megtérítése iránti igény érvényesítése 
8.11. � Egyéb:………………………………………………………………………….......... 

9. Az eljárás melyik szakaszában kéri a támogatást: 

D) JOGI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS IGÉNYLÉSE BÜNTET ELJÁRÁSBAN 

1. A büntet ügyben eljáró (eljárásra illetékes) bíróság:
2. A büntet ügy száma:
3. A büntet ügy tárgya: 

4. Az eljárás melyik szakaszában kéri a támogatást: 
5. Az ügyben korábban kapott-e támogatást                                                igen                     nem 
6. A kérelmez       sértett          magánvádló          magánfél       egyéb érdekelt       pótmagánvádló 

 pártfogó ügyvédi képviselet 
 személyes költségmentesség 

7.
Az igényelt 
támogatás 

pótmagánvádló részére 
 személyes költségmentesség és pártfogó ügyvédi képviselet  
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Mellékletek felsorolása 

1. …………………………………………………………………………………………………………………… 

2. …………………………………………………………………………………………………………………… 

3. …………………………………………………………………………………………………………………… 

4. …………………………………………………………………………………………………………………… 

5. …………………………………………………………………………………………………………………… 

6. …………………………………………………………………………………………………………………… 

7. …………………………………………………………………………………………………………………… 

8. …………………………………………………………………………………………………………………… 

Közlemény

Büntet jogi felel sségem tudatában kijelentem, hogy az általam tett nyilatkozatok megfelelnek a valóságnak. Az 
Igazságügyi Hivatal el tti, a támogatás engedélyezése és a jogi segít i, pártfogó ügyvédi díj megállapítása iránti 
eljárásában felmentem a jogi segít t, pártfogó ügyvédet a jogi szolgáltatás nyújtásával kapcsolatban fennálló 
titoktartási kötelezettsége alól. 

………………………, ..……. év …………… hó …… nap. 

………………………………… 
                                                                                                  kérelmez  aláírása

TÁJÉKOZTATÓ  
a nyomtatvány kitöltéséhez 

A nyomtatvány a jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény 1., 11., és 17. §-a szerinti jogi 
segítségnyújtás engedélyezése iránti kérelem el terjesztésére szolgál. A nyomtatvány A) részének 
kitöltésével a kérelmez re, valamint a jövedelmére és vagyonára vonatkozó adatokat, a B), C) vagy D) 
részének kitöltésével pedig a kért támogatásra vonatkozó adatokat kell megjelölni (igény szerint kell 
kitölteni a B)-D) részt). 
A nyomtatványt a fél tölti ki és látja el aláírásával. Cselekv képtelen fél helyett törvényes képvisel je 
jogosult a nyomtatvány kitöltésére és aláírására, a támogatási ügyben önálló eljárásra nem jogosult 
korlátozottan cselekv képes fél kérelméhez pedig csatolni kell, vagy a nyomtatványra rá kell vezetni a 
törvényes képvisel je hozzájárulásáról szóló nyilatkozatát. 
Az Igazságügyi Hivatal területi hivatala (területi hivatal) a nyomtatvány kitöltésében kérelemre segítséget 
nyújt. 
A nyomtatvány a kitöltésének id pontjától, vagy a legrégebbi igazolás keltének id pontjától számított 30 
napon belül nyújtható be, de a nyomtatványhoz csatolható ennél régebben kiállított okirat is, ha az 
meghatározott id szakra valamely ellátásra való jogosultságot igazol. 
A ki nem töltend  rovatokat üresen kell hagyni vagy át kell húzni, a -tel jelölt lehet ségek közül a 
választottat be kell ikszelni. 
A nyomtatványhoz csatolt mellékleteket a Mellékletek rovatban fel kell sorolni. 
Ha valamely rovatban nem elegend  a hely az adatok feltüntetéséhez, vagy nem elegend  a rovatok száma, 
pótlapon kell a kérelmet folytatni.  
A nyomtatvány A) részét a kérelmez nek magára és a vele közös háztartásban él  személyekre (azon
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személyek összessége, akik – függetlenül a rokoni kapcsolatoktól – egy jövedelm , illetve fogyasztói 
közösséget képeznek, folyamatos életviteli költségeiket részben vagy egészben közösen viselik) vonatkozóan 
kell kitölteni. A nagykorú személyeknek a III. pontban foglalt adatokra vonatkozó nyilatkozatot aláírásukkal 
is el kell látniuk; ha ennek akadálya van, annak okát a Közlemény rovatban fel kell tüntetni. Közös 
háztartásban él  személynek min sül a kérelmez  által eltartott, vagy a kérelmez  eltartására köteles 
személy akkor is, ha a kérelem el terjesztésének id pontjában nem lakik a kérelmez vel egy ingatlanban. 
A) II.: a kérelmez  vagy a vele közös háztartásban él  személy jövedelmét (részére folyósított ellátását, 
járandóságot) a munkáltató, vagy az ellátását, járandóságot folyósító szerv igazolja, a nyomtatvány 
vonatkozó részeit a munkáltató, illetve az ellátást, járandóságot folyósító szerv tölti ki. Ha a jövedelem 
nyomtatványon történ  igazolására nincs mód, az külön irat csatolásával (pl. munkáltató jövedelem 
igazolása, nyugdíjas esetében nyugdíjszelvény vagy folyószámla kivonat másolata) is megtehet ; a 
kérelmez nek azonban ilyen esetben is ki kell tölteni a nyomtatványnak a jövedelemre vonatkozó rovatait. 
Vállalkozó esetében a munkáltatói jövedelemigazolást adóhatósági jövedelemigazolás helyettesíti, amelynek 
kiállítását a fél az adóhatóság bármely területi szervénél kérheti. Ez esetben a kérelem el terjesztését 
megel z  évben elért adózott jövedelme 1/12-ed részét kell esetében havi nettó jövedelemként feltüntetni. 
Ha a mez gazdasági stermel  a kérelem el terjesztését megel z  naptári évben adóbevallásra és 
egyszer sített adóbevallási nyilatkozat tételére sem volt köteles, a kérelem el terjesztését megel z  naptári 
évben megszerzett nettó jövedelme 1/12-ed részét kell – külön igazolás csatolása nélkül – havi nettó 
jövedelemként feltüntetni. 
A) IV. 1., 3., 4. és 5. pont: a területi hivatal tölti ki. (vastag vonallal keretezett részek) 
A) IV.2. pontban a közös háztartásban él  személyek havi összes nettó jövedelmét csökkent  összegként a 
közös háztartásban él  bármely személy által fizetett tartásdíj vagy járadék havi összegét lehet feltüntetni és 
a lakás vásárlásához, felújításához, építéséhez pénzintézet által folyósított hitel havi törleszt  részletét, ha a 
lakás a hitel felvételekor megfelelt a méltányolható lakásigény feltételeinek. A tartásdíj és a hitel 
megfizetését igazoló el z  havi folyószámla kivonat, feladóvevény másolatát a nyomtatványhoz csatolni 
kell. 
A) V.: az 1.1 pontban a kérelmez  tulajdonában álló azon ingatlant kell feltüntetni, amelyben a kérelmez
bejelentett lakóhelye van. A 2. pontban a mozgáskorlátozott személy 1 db gépjárm vét nem kell feltüntetni. 
A 3. pontban nem kell feltüntetni a kérelmez  szokásos életszükségleti és berendezési tárgyait, és a 130 000
Ft-ot meg nem haladó összeg  készpénzét, pénzügyi intézménynél elhelyezett összeget. Szokásos 
életszükségleti és berendezési tárgynak min sül különösen nem kiugróan magas érték , szükséges ruházati 
cikk, ágynem , bútor, f t - és világító eszköz, nélkülözhetetlen konyhai és háztartási felszerelés, h t gép, 
mosógép, gyógyszer, gyógyászati segédeszköz, stb. 
C) I. 5. pont: ha a kérelmez  végrehajtást kér  és a megel z  perben is volt már pártfogó ügyvédje, a 
nyomtatvány A) részét nem kell kitöltenie, de a jövedelmi, vagyoni helyzetére vonatkozó, 30 napnál nem 
régebbi igazolásokat csatolnia kell, és nyilatkoznia kell arról, hogy a nyomtatvány adatai közül melyekben 
következett be változás.  
C) I. 7. pont: ha a bíróság a felet költségmentességben részesítette, és a költségmentesség a pártfogó 
ügyvédi képviselet költségeire is kiterjed, a kérelmez nek a nyomtatvány A) rész II-V. pontjait nem kell 
kitöltenie, de mellékletként csatolnia kell a költségmentesség engedélyezésr l szóló bírósági határozat 
másolatát.  
C) I. 8. pont: ha a per tárgya a 8.1-10. pont alá tartozik, a kérelmez nek a nyomtatvány A) rész II-V. pontjait  
nem kell kitöltenie. Ha a per tárgya a 8.3-10. pont alá tartozik (tárgyi költségfeljegyzési jog), azonban a 
kérelmez t a rászorultsága alapján kedvez bb támogatási forma is megilletheti (mentesül a pártfogó ügyvédi 
díj visszatérítése alól), a kedvez bb elbíráláshoz a nyomtatvány A) rész II-V. pontjait ki kell töltenie, és a 
feltüntetett adatokat megfelel en igazolnia is kell”. 
C) I. 9. pontban kell feltüntetni, hogy a fél az eljárás mely szakaszában (els  fokú, másodfokú eljárásban, 
felülvizsgálati, illetve perújítási eljárásban, hatályon kívül helyezés folytán megismételt eljárásban) kér 
támogatást. 
D) Ha kiskorú sértett vagy kiskorú magánfél kéri büntet eljárásban pártfogó ügyvédi képviselet biztosítását, 
a kérelmez nek a nyomtatvány A) rész II-V. pontjait  nem kell kitöltenie.
D) 4. pontban kell feltüntetni, hogy a fél az eljárás mely szakaszában (els  fokú, másod- vagy harmadfokú 
eljárásban, felülvizsgálati, illetve perújítási eljárásban, hatályon kívül helyezés folytán megismételt 
eljárásban) kér támogatást. 
A Közlemény rovatban fel kell tüntetni: 
- ha a közös háztartásban él  személyek aláírása hiányzik, annak okát, 
- azt, ha a kérelmez  jövedelme meghaladja a támogatás engedélyezéséhez el írt összeghatárt, de a 

kérelmez  azért kér támogatást, mert akadályozva van a jövedelemmel való rendelkezési jogának 
gyakorlásában (ennek okát és körülményeit részletesen ki kell fejteni és az azt valószín sít  iratokat is 
csatolni kell), 

- azt, ha a kérelmez t a korábban igénybevett jogi szolgáltatás díjának megfizetésére kötelezték, de annak 
azért nem tett eleget, mert megváltozott jövedelmi és vagyoni helyzete, egyéb személyes körülményei ezt 
nem tették lehet vé.
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A nyomtatványban tett nyilatkozatok valóságtartalmáért annak aláírója felel sséggel tartozik. Valótlan 
tartalmú nyilatkozatnak, illet leg valótlan tartalmú, hamis vagy hamisított okiratnak vagy igazolásnak 
jogtalan haszonszerzési célzattal történ  benyújtását a törvény bünteti. 
A kérelmez  a nyomtatvány kitöltésével és a területi hivatalhoz történ  benyújtásával hozzájárul ahhoz, 
hogy az általa közölt adatait a területi hivatal kezelje. 

Ha a nyomtatványban vagy mellékleteiben foglalt adatokban változás következik be, azt 3 napon belül – ha 
szükséges, a megfelel  mellékletekkel ellátva – írásban be kell jelenteni a területi hivatalnak. 



2. melléklet az 56/2007. (XII. 22.) IRM rendelethez
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Átadandó a határozattal együtt a jogi segít nek! 

I G A Z O L Á S 
Peren kívüli jogi szolgáltatás nyújtásának teljesítésér l

(Az 1. és 2. pontot a területi hivatal tölti ki!) 

1. A támogatás engedélyezése 

ügyében eljárt területi hivatal: 

2. A támogatást joger sen 

engedélyez  határozat száma: 

neve: 
3. A jogi segít

címe: 

4. A jogi szolgáltatás  nyújtása elvállalásának napja: 

5. A jogi szolgáltatás nyújtására fordított órák száma: 

6. A jogi szolgáltatás nyújtása megtörtént. A fél a jogi szolgáltatás nyújtása érdekében más jogi segít
közrem ködését nem vette igénybe. 

…………..……...., ….... év ………….. hó …. nap 

…………………………..………… 
fél aláírása 

7. A jogi segít  ÁFA fizetésére                        köteles                                                         nem köteles 

8.

Közlemény 

………………………, ..……. év …………… hó …… nap. 

………………………………… 
jogi segít  aláírása, bélyegz jének lenyomata 



3. melléklet az 56/2007. (XII. 22.) IRM rendelethez
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…… számú példány Két példány átadandó a meghatalmazott jogi segít nek! 

Pártfogó ügyvédi meghatalmazás 

I. A fél részére engedélyezett pártfogó ügyvédi képviselet adatai (a területi hivatal tölti ki) 

1. A fél neve, címe:  

2. A támogatás engedélyezése ügyében eljárt területi hivatal:

3. A támogatást joger sen engedélyez  határozat száma:

4. A polgári vagy büntet eljárást lefolytató bíróság:

5. A bírósági eljárás száma:

……………………….., ..…….  év ……………………….……  hó ……  nap 

……………………………………………………… 
aláírás, területi hivatal bélyegz jének lenyomata 

II. A meghatalmazott jogi segít  adatai (a jogi segít  tölti ki) 

1. Név: 

2. Iroda címe:

3.1. Név:3. A jogi segít  szervezet 
megbízásából a pártfogó 

ügyvédi képviseletet ellátó 
ügyvéd adatai: 3.2. Iroda címe: 

4.1. Név:

4.2. Szervezet vezet jének neve:

4. A sértett pártfogó ügyvédi 
képviseletét ellátó, a 

büntet eljárásról szóló 1998. 
évi XIX. törvény 58. §-ának 

(3) bekezdése szerinti 
szervezet adatai: 4.3. Címe:- 

III. Meghatalmazás 

Alulírott meghatalmazom a II. pont alatti jogi segít t a …………………………………………………bíróság 
el tti ……………………………………. számú, ………………………………………. elleni  
………………………………………. tárgyú ügyben a pártfogó ügyvédi képviseletem ellátására. 

……………………….., ..…….  év ……………………….……  hó ……  nap 

………..……………………………… 
meghatalmazó fél aláírása 

…………………………………………………… 
meghatalmazott jogi segít

(jogi segít  szervezet nevében eljáró ügyvéd) 
aláírása, bélyegz lenyomata 



Az igazságügyi és rendészeti miniszter,

valamint a pénzügyminiszter

57/2007. (XII. 22.) IRM–PM

együttes rendelete

a pártfogó ügyvéd és a kirendelt védõ részére

megállapítható díjról és költségekrõl szóló

7/2002. (III. 30.) IM rendelet, a személyes

költségmentesség alkalmazásáról

a büntetõeljárásban szóló

9/2003. (V. 6.) IM–BM–PM együttes rendelet,

valamint a bûnügyi költségek elõlegezésérõl szóló

21/2003. (VI. 24.) IM–PM–BM együttes rendelet

módosításáról

Az 1. § tekintetében az ügyvédekrõl szóló 1998. évi XI.
törvény 131. § (1) bekezdés b) pontjában és a büntetõeljá-
rásról szóló 1998. évi XIX. törvény 604. § (2) bekezdés
b) pontjában, a 2. § tekintetében a büntetõeljárásról szóló
1998. évi XIX. törvény 604. § (2) bekezdés b) pontjában,
továbbá a 3. § tekintetében a büntetõeljárásról szóló 1998.
évi XIX. törvény 604. § (2) bekezdés c) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, az igazságügyi és rendészeti mi-
niszter feladat- és hatáskörérõl szóló 164/2006. (VII. 28.)
Korm. rendelet 1. §-ának h) pontjában, illetve a pénz-
ügyminiszter feladat- és hatáskörérõl szóló 169/2006.
(VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott
feladatkörünkben eljárva – a legfõbb ügyésszel egyetértés-
ben – a következõket rendeljük el:

1. §

(1) A pártfogó ügyvéd és a kirendelt védõ részére meg-
állapítható díjról és költségekrõl szóló 7/2002. (III. 30.)
IM rendelet (a továbbiakban: R.) 3. és 4. §-a helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezések lépnek:

„3. § (1) A kirendelt védõnek az eljárásban felmerült
készkiadásait a bíróság, a pártfogó ügyvéd készkiadásait
az Igazságügyi Hivatal (a továbbiakban: hivatal) állapítja
meg az ügyvéd által benyújtott tételes kimutatás alapján.

(2) Ha a kirendelt védõ a bíróság által megszabott határ-
idõn belül készkiadásait nem részletezi és nem igazolja, a
készkiadások a rendelkezésre álló adatok alapján kerülnek
megállapításra.

4. § Ha a pártfogó ügyvéd ezt kifejezetten kéri, vagy
nem részletezi és nem igazolja készkiadásait, részére a
költségtérítése átalány formájában kerül megállapításra. A
költségátalány összege a pártfogó ügyvédi munkadíj
25%-a.”

(2) Az R. 5. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„5. § (1) A fél helyett az állam által kifizetendõ pártfogó

ügyvédi munkadíj az elsõ fokú bírósági eljárás befejezé-
séig

a) peres eljárásban a kirendelt ügyvédi óradíj hatszoro-
sának megfelelõ összeg,

b) nemperes eljárásban a kirendelt ügyvédi óradíj há-
romszorosának megfelelõ összeg,

c) büntetõügyben a kirendelt ügyvédi óradíj hatszoro-
sának megfelelõ összeg.

(2) A másodfokú bírósági eljárásban, a felülvizsgálati
eljárásban és a hatályon kívül helyezés folytán megismé-
telt eljárásban, továbbá ezen felül büntetõügyben a har-
madfokú bírósági és perújítási eljárásban a fél helyett az
állam által kifizetendõ pártfogó ügyvédi munkadíj az
(1) bekezdésben meghatározott összeg ötven százaléka.

(3) A pernyertes fél pártfogó ügyvédjét a bírósági eljá-
rásban megállapítható ügyvédi költségekrõl szóló
32/2003. (VIII. 22.) IM rendelet 3. §-ának (2)–(5) bekez-
désében foglaltak szerint megállapított összegû munkadíj
illeti meg.

(4) A munkadíj megállapítása során a munkadíj össze-
gét az Igazságügyi Hivatal indokolt esetben mérsékelheti,
ha az nem áll arányban a ténylegesen elvégzett ügyvédi te-
vékenységgel.

(5) A pernyertes fél pártfogó ügyvédjének díját – ha a
polgári eljárási jogszabály a költség viselésérõl eltérõen
nem rendelkezik – az ellenérdekû fél viseli; a pervesztes
felet képviselõ pártfogó ügyvéd díjának viselésérõl külön
jogszabály rendelkezik.

(6) Ha az eljárás (1)–(2) bekezdésben megjelölt szaka-
szain belül több pártfogó ügyvéd járt el, a munkadíjat,
költségtérítést közöttük arányosan – a képviselet idõtarta-
ma vagy erre irányuló kérelem esetén az elvégzett munka
arányában – kell megosztani. Mindegyik pártfogó ügyvéd
jogosult legalább a kirendelt ügyvédi óradíj összegének
megfelelõ összegû munkadíjra; az (1) és (2) bekezdés sze-
rinti összeghatár ilyen esetben túlléphetõ a munkadíj meg-
állapítása során.

(7) A pártfogó ügyvédi díjat a pártfogó ügyvéd kérelmé-
re a hivatal a külön jogszabályban foglaltak szerint állapít-
ja meg. A pártfogó ügyvédnek a díjigényét az eljárást befe-
jezõ jogerõs határozat kézhezvételét követõen kell írásban
bejelentenie a hivatalnak, amelyben meg kell jelölni azt,
hogy mely idõszakban képviselte a felet, indítványt tehet a
készkiadásai megállapítására és igazolnia kell az idõará-
nyostól eltérõ munkadíjmegosztás iránti igényének ala-
posságát.

(8) A pernyertes felet képviselõ pártfogó ügyvéd részé-
re, kérelmére a hivatal az államot terhelõ pártfogó ügyvédi
díjnak megfelelõ összegû díjelõleget fizet, ebben az eset-
ben a pártfogó ügyvéd a hivatal által megállapított díjnak
az elõlegen felüli részét követelheti az ellenérdekû féltõl.
Az elõleg megállapítására megfelelõen alkalmazni kell a
(7) bekezdésben foglalt rendelkezéseket.”

2. §

A személyes költségmentesség alkalmazásáról a bünte-
tõeljárásban szóló 9/2003. (V. 6.) IM–BM–PM együttes
rendelet

a) 1. § (1) bekezdésében az „, a pótmagánvádlót a Be.
343. §-ának (3) bekezdésében” szövegrész,
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b) 1. § (2) bekezdésében, 6. § (2) bekezdésében és 8. §
(1) bekezdésében a „vagy a pótmagánvádló” szövegrész,

c) 2. § (1) bekezdésében az „, illetõleg a pótmagán-
vádló” szövegrész,

d) 3. § (1) bekezdésében az „A pótmagánvádló kérel-
mét az ügyben addig eljárt bírósághoz terjesztheti elõ a
vádindítvány benyújtásával egyidejûleg [Be. 312. §
(3) bek.].” szövegrész,

e) 6. § (1) bekezdésében az „, a pótmagánvádló az ügy-
védi munkadíjat” szövegrész,

f) 3. § (4) bekezdésében és 6. § (3) bekezdésében az
„ , illetõleg a pótmagánvádló esetében a Be. 343. §-ának
(3) bekezdése” szövegrész,

g) 8. § (2) bekezdésében és 9. § (1) bekezdésében az
„ , illetõleg a pótmagánvádló vonatkozásában” szöveg-
rész,

h) 9. § (2) bekezdésének második mondata,
i) 10. § (3) és (4) bekezdése,
j) 8. § (1) bekezdésében az „illetõleg pótmagánvádló”

szövegrész,
k) mellékletében a Tájékoztató a melléklet szerinti

nyomtatványhoz rész 2. pontjában az „A pótmagánvádló
kérelmét az ügyben addig eljárt bírósághoz terjesztheti elõ
a vádindítvány benyújtásával egyidejûleg.” szövegrész
hatályát veszti.

3. §

A bûnügyi költségek elõlegezésérõl szóló 21/2003.
(VI. 24.) IM–PM–BM együttes rendelet 2. § (1) bekezdé-
sének c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[Az egyes költségeket a következõ személyek elõlegezik]

„c) a pótmagánvádló készkiadását, valamint a pótma-
gánvádló képviselõjének készkiadását és díját a pótma-
gánvádló, a személyes költségmentességben részesült pót-
magánvádló esetében ezen költségeket az Igazságügyi
Hivatal;”

4. §

(1) Ez a rendelet 2008. január 1-jén lép hatályba.

(2) A rendelet rendelkezéseit azokban az ügyekben kell
alkalmazni, amelyekben a pártfogó ügyvédi képviselet
biztosítására irányuló kérelmet e rendelet hatálybalépését
követõen terjesztették elõ.

(3) A rendelet hatálybalépésével egyidejûleg
a) hatályát veszti az egyes, díjazásról szóló igazság-

ügyminiszteri rendeletek módosításáról szóló 33/2002.
(XII. 23.) IM rendelet 1. § (2) bekezdése, valamint a párt-
fogó ügyvéd és a kirendelt védõ részére megállapítható
díjról és költségekrõl szóló 7/2002. (III. 30.) IM rendelet
módosításáról szóló 44/2003. (XII. 27.) IM–BM–PM
együttes rendelet 2. és 3. §-a,

b) az R. 1. § (3) bekezdésében az „az 1992. évi LXXIV.
törvény” szövegrész helyébe az „a 2007. évi CXXVII. tör-
vény” szövegrész lép.

(4) 2008. január 2-án hatályát veszti e rendelet 1–3. §-a,
valamint 4. §-ának (1) és (3) bekezdése. E bekezdés 2008.
január 3-án hatályát veszti.

Dr. Takács Albert s. k., Dr. Veres János s. k.,
igazságügyi és rendészeti miniszter pénzügyminiszter
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Az oktatási és kulturális miniszter
39/2007. (XII. 22.) OKM

rendelete

az alap- és mesterképzési szakok
képzési és kimeneti követelményeirõl  szóló

15/2006. (IV. 3.) OM rendelet módosításáról

A fel sõ ok ta tás ról  szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény
153.  §-a (2) be kez dé sé nek b) pont já ban fog lalt fel ha tal ma -
zás alap ján, az ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter fel adat- és
ha tás kö ré rõl  szóló 167/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let
1.  § a) pont já ban fog lalt fel adat kö röm ben el jár va, a Ma -
gyar Rek to ri Kon fe ren cia egyet ér té sé vel a kö vet ke zõ ket
ren de lem el:

1.  §

Az alap- és mes ter kép zé si sza kok kép zé si és ki me ne ti
kö ve tel mé nye i rõl  szóló 15/2006. (IV. 3.) OM ren de let
(a továb biak ban: Ren de let) 4.  § (1) be kez dé se a kö vet ke zõ
ren del ke zés sel egé szül ki:

„A cik lu sok ra bon tott, osz tott kép zés alap kép zé si szak -
ja i ra épü lõ en vá laszt ha tó elsõ és má so dik szak kép zett sé -
gek meg vá lasz tá sá nak – táb lá zat ba fog lalt – elõ kép zett sé -
gi fel té te le it e ren de let 4/A. mel lék le te tar tal maz za.”

2.  §

A Ren de let 2. szá mú mel lék le té nek VIII. Mû sza ki kép -
zé si te rü let ré sze ki egé szül e ren de let 1. szá mú mel lék le te
sze rin ti ren del ke zé sek kel.

3.  §

A Ren de let 2. szá mú mel lék le té nek X. Pe da gó gus kép -
zés kép zé si te rü le ten a 2. Ta ní tó alap kép zé si szak 7. pont ja
elsõ be kez dé sé ben „az 1–6. osz tály ban leg alább egy mû -
velt sé gi te rü let ok ta tá si-ne ve lé si fel ada ta i nak az el lá tá sá -
ra” szö veg rész he lyé be „az 1–6. osz tály ban leg alább egy
mû velt sé gi te rü let, il let ve a köz ok ta tás ról  szóló 1993. évi
LXXIX. tör vény ben meg ha tá ro zott nem szak rend sze rû
ok ta tás ok ta tá si-ne ve lé si fel ada ta i nak el lá tá sá ra” szö veg -
rész lép.

4.  §

A Ren de let 2. szá mú mel lék le té nek XIII. Mû vé szet kép -
zé si te rü let ré sze ki egé szül e ren de let 2. szá mú mel lék le te
sze rin ti ren del ke zé sek kel.

5.  §

(1) A Ren de let 3. szá mú mel lék le té nek I. In for ma ti ka
kép zé si te rü let 4. In fo-bi o ni ka mes ter kép zé si szak 4.1. al -
pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„4.1. A be me net hez a 10. pont ban meg ha tá ro zott kre di -
tek tel je sí té sé vel el sõ sor ban figye lembe ve he tõ alap kép zé -
si sza kok: a mo le ku lá ris bi o ni ka, bio mér nö ki, vil la mos -
mér nö ki, mér nök in for ma ti kus, ve gyész mér nö ki, bi o ló gia, 
ké mia alap kép zé si sza kok, va la mint az or vos, fog or vos,
gyógy sze rész egy sé ges, osz tat lan mes ter kép zé si sza kok.”

(2) A Ren de let 3. szá mú mel lék le té nek I. In for ma ti ka
kép zé si te rü let 5. Or vo si bio tech no ló gia mes ter kép zé si
szak 4.1. al pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„4.1. A be me net hez a 10. pont ban meg ha tá ro zott kre di -
tek tel je sí té sé vel el sõ sor ban figye lembe ve he tõ sza kok: az
or vo si, fog or vo si, gyógy sze ré szi egy sé ges, osz tat lan mes -
ter kép zé si sza kok; a mo le ku lá ris bi o ni ka, bio mér nö ki, ve -
gyész mér nö ki, or vo si la bo ra tó ri u mi és kép al ko tó di ag -
nosz ti kai ana li ti kus, bi o ló gia, va la mint ké mia alap kép zé si
sza kok, va la mint a fel sõ ok ta tás ról  szóló 1993. évi LXXX.
tör vény sze rin ti egye te mi szin tû ok le ve les ve gyész, bi o ló -
gus, bi o ló gia ta ná ri, ké mia ta ná ri sza kok.”

6.  §

A Ren de let 3. szá mú mel lék le té nek VII. Tár sa da lom tu -
do mány kép zé si te rü let ré sze ki egé szül e ren de let 3. szá mú 
mel lék le te sze rin ti ren del ke zé sek kel.

7.  §

A Ren de let 3. szá mú mel lék le té nek IX. Böl csé szet tu do -
mány kép zé si te rü let ré sze ki egé szül e ren de let 4. szá mú
mel lék le te sze rin ti ren del ke zé sek kel.

8.  §

A Ren de let 3. szá mú mel lék le té nek XII. Ter mé szet tu -
do mány kép zé si te rü let 11. Ve gyész mes ter kép zé si szak
2. pont já ban, a 7. pont b) al pont já ban, va la mint a 8.3. pont
b) al pont já ban a „ké mi ai in for ma ti ka” szö veg rész he lyé be
az „in for ma ti kai ké mia” szö veg rész lép.

9.  §

(1) A Ren de let 4. szá mú mel lék le té nek 11. és 12. pont -
já ban fog lalt ren del ke zé sek he lyé be az e ren de let 5. szá mú
mel lék le te sze rin ti ren del ke zé sek lép nek.

(2) A Ren de let – 4/A. szá mú mel lék let ként – ki egé szül
e ren de let 6. szá mú mel lék le té vel.
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10.  §

E ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 15. na pon lép ha tály ba
és az azt kö ve tõ 15. na pon ha tá lyát vesz ti.

Dr. Hil ler Ist ván s. k.,
ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter

1. számú melléklet
a 39/2007. (XII. 22.) OKM rendelethez

[2. számú melléklet
az alap- és mesterképzési szakok képzési

 és kimeneti követelményeirõl  szóló
15/2006. (IV. 3.) OM rendelethez]

,,19. MOLEKULÁRIS BIONIKA ALAPKÉPZÉSI
SZAK

1. Az alap kép zé si szak meg ne ve zé se: mo le ku lá ris bi o -
ni ka

2. Az alap kép zé si sza kon sze rez he tõ vég zett sé gi szint és 
a szak kép zett ség ok le vél ben sze rep lõ meg je lö lé se:

– vég zett sé gi szint: alap fo ko zat (bac ca la u re us, ba che -
lor; rö vi dít ve: BSc)

– szak kép zett ség: mo le ku lá ris bi o ni kus szak em ber
– a szak kép zett ség an gol nyel vû meg je lö lé se: BSc in

Mo le cu lar Bi o nics

3. Kép zé si te rü let: mû sza ki

4. Kép zé si ág: bio-, kör nye zet- és ve gyész mér nö ki

5. A kép zé si idõ fél évek ben: 7 fél év

6. Az alap fo ko zat meg szer zé sé hez össze gyûj ten dõ kre -
di tek szá ma: 210 kre dit

6.1. A kép zé si ágon be lü li kö zös kép zé si sza kasz mi ni -
má lis kre di tér té ke: –

6.2. A szak irány hoz ren del he tõ mi ni má lis kre di tér ték:
40 kre dit;

6.3. A sza ba don vá laszt ha tó tan tár gyak hoz ren del he tõ
mi ni má lis kre di tér ték: 10 kre dit;

6.4. A szak dol go zat hoz ren delt kre di tér ték: 15 kre dit;

6.5. A gya kor la ti is me re tek hez ren del he tõ mi ni má lis
kre dit: 60 kre dit;

6.6. In téz mé nyen kí vü li össze füg gõ gya kor la ti kép zés -
ben sze rez he tõ mi ni má lis kre dit: –

7. Az alap kép zé si szak kép zé si cél ja, az el sa já tí tan dó
szak mai kom pe ten ci ák:

A kép zés cél ja mo le ku lá ris bi o ni kus szak em be rek kép -
zé se, akik sze lek tív bi o ló gi ai, mo le ku lá ris fi zi kai-ké mi ai,
elekt ro ni kai és szá mí tás tech ni kai, va la mint or vo si alap is -
me re te ket és kí sér le ti me to di ká kat el sa já tít va, eze ket a
gya kor la ti és el mé le ti mun ká ban in teg rál ni ké pe sek. Is me -
re te i ket al kal maz ni tud ják a gyógy szer ipar, or vo si bio tech -
no ló gi ai és or vo si- és bio elekt ro ni kai ipar, na no tech no ló -
gi ai ipar, bio-pro té zis ipar, bio-kép al ko tó be ren de zés ipar
és ro kon ipar ágak te rü le tén és más kap cso ló dó te rü le te ken
(kör nye zet- és köz egész ség-vé de lem, ipa ri és ter mé sze ti
ka taszt ró fa vé de lem, köz- és sze mé lyi biz ton ság, sze mély -
re  szóló or vo si és gyógy szer-tech no ló gi ák stb). Ké pe sek
lesz nek nagy ér té kû be ren de zé sek kész ség szin tû mû köd te -
té sé re az egész ség ügyi és ipa ri al kal ma zá sok ban, to váb bá
kel lõ mély sé gû el mé le ti is me ret tel ren del kez nek a kép zés
má so dik cik lus ban tör té nõ foly ta tá sá hoz.

a) A mo le ku lá ris bi o ni ka alap kép zé si sza kon vég zet tek 
is me rik:

– a mo le ku lák vi lá gá nak fi zi kai, ké mi ai, elekt ro mos,
mág ne ses és op ti kai alap ef fek tu sa it,

– a mo le ku lá ris bi o ló gi ai la bo ra tó ri u mi alap mé ré se ket
és me to di ká kat – be le ért ve az elekt ro ni kai és szá mí tás -
tech ni kai szak is me re te ket is,

– a vá lasz tott té ma cso port nak meg fe le lõ szak te rü le ten
a mé lyebb szak mai-gya kor la ti al kal ma zá so kat,

– az el len õr zé si, mi nõ sí té si fel ada to kat és ku ta tás-fej -
lesz té si te rü le te ken a kí sér le ti mun ka rész fel ada ta it,

– azo kat az el mé le ti ala po kat, ame lyek bir to ká ban új
szak mai irá nyok ba lép het nek to vább,

– azon köz gaz da sá gi ala po kat, me lyek re to váb bi is me -
ret anyag épít he tõ a gya kor la ti mun ká hoz kap cso ló dó an.

b) A mo le ku lá ris bi o ni ka alap kép zé si sza kon vég zet tek 
al kal ma sak:

– az el sa já tí tott is me re tek al kal ma zá sá ra el sõ sor ban a
gyógy szer ipar, or vo si bio tech no ló gi ai és or vo si- és
bio-elekt ro ni kai ipar, na no tech no ló gi ai ipar, bio-pro té zis
ipar, bio-kép al ko tó be ren de zés ipar és ro kon ipar ágak te -
rü le tén,

– az el sa já tí tott is me re tek al kal ma zá sá ra a kör nye zet-
és köz egész ség-vé de lem, ipa ri és ter mé sze ti ka taszt ró fa -
vé de lem, köz- és sze mé lyi biz ton ság, sze mély re  szóló or -
vo si és gyógy szer tech no ló gi ák stb. te rü le te ken is,

– az egész ség ügyi és ipa ri al kal ma zá sok ban egy re je -
len tõ sebb sze re pet kapó nagy ér té kû mû szer komp le xu mok 
hasz ná la tá ra, ezen be ren de zé sek mû köd te té sé re,

– szak mai is me re te ik ön ál ló és szer ve zett for má ban
való bõ ví té sé re, al kal ma zá sá ra,

– jó kom mu ni ká ci ó ra, csa pat mun ká ban való együtt mû -
kö dés re, konf lik tus ke ze lés re,

– el sa já tí tott is me re te ik alap ján a jö võt for má ló ipar -
ágak ban és szol gál ta tá sok ban való mû kö dés re.
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8. A törzs anyag (a szak kép zett ség szem pont já ból meg -
ha tá ro zó) is me ret kö rök:

ter mé szet tu do má nyos alap is me re tek: 40–60 kre dit
ma te ma ti kai alap is me re tek, fi zi ko-ké mi ai alap is me re -

tek, ké mi ai alap is me re tek, bi o ló gi ai alap is me re tek;

gaz da sá gi és hu mán is me re tek: 15–25 kre dit
köz gaz da ság ta ni alap is me re tek, vál la lat-gaz da ság ta ni

és me nedzs ment is me re tek, tu do mány tör té ne ti és jogi is -
me re tek, ipar jog vé del mi, fi lo zó fi ai és egyéb hu mán is me -
re tek;

szak mai törzs anyag: 70–103 kre dit
elekt ro ni kai is me re tek, szá mí tás tech ni kai is me re tek,

bio fi zi kai is me re tek, mo le ku lá ris bi o ló gi ai is me re tek,
ideg tu do má nyi is me re tek, az in for má ció tech no ló gia fi zi -
ká ja, ge ne ti kai is me re tek, bio in for ma ti kai is me re tek az in -
téz mény ha gyo má nya i nak és le he tõ sé ge i nek meg fe le lõ to -
váb bi, a törzs anyag ré szét ké pe zõ is me re tek.

9. A kép zés hez kap csolt szak mai gya kor lat kö ve tel mé -
nyei:

A mo le ku lá ris bi o ni ka alap szak hoz kap csol tan nem tar -
to zik kö te le zõ szak mai gya kor lat; a kép zés so rán le he tõ sé -
get kell biz to sí ta ni egy-egy szû kebb szak te rü let gya kor la ti
vo nat ko zá sa i nak meg is me ré sé re (pl. ön ál ló la bo ra tó ri um
tár gyak ke re te in be lül).

10. Ide gen nyelv-is me ret kö ve tel mé nyei:

Az alap fo ko zat meg szer zé sé hez ál la mi lag el is mert leg -
alább kö zép fo kú C tí pu sú an gol nyelv vizs ga vagy az zal
egyen ér té kû érett sé gi bi zo nyít vány, il let ve ok le vél szük -
sé ges.”

2. számú melléklet
a 39/2007. (XII. 22.) OKM rendelethez

[2. számú melléklet
 az alap- és mesterképzési szakok képzési

 és kimeneti követelményeirõl  szóló
 15/2006. (IV. 3.) OM rendelethez]

,,19. TELEVÍZIÓS MÛSORVEZETÕ,
MÛSORRENDEZÕ ALAPKÉPZÉSI SZAK

1. Az alap kép zé si szak meg ne ve zé se: te le ví zi ós mû sor -
ve ze tõ, mû sor ren de zõ

2. Az osz tat lan kép zé si sza kon sze rez he tõ vég zett sé gi
szint és a szak kép zett ség ok le vél ben sze rep lõ meg je lö lé se:

– vég zett sé gi szint: alap fo ko zat (ba che lor; rö vi dít ve:
BA)

– szak kép zett ség: te le ví zi ós mû sor ve ze tõ, mû sor ren -
de zõ

– a szak kép zett ség an gol nyel vû meg je lö lé se: Televi -
sion Pre sen ting and Di rec to ring

3. Kép zé si te rü let: mû vé szet, film- és vi deo mû vé szet

4. A kép zé si idõ fél évek ben: 6 fél év

5. Az alap fo ko zat meg szer zé sé hez össze gyûj ten dõ kre -
di tek szá ma: 180 kre dit;

5.1. Az ala po zó is me re tek hez ren del he tõ kre di tek szá -
ma: 50–54 kre dit;

5.2. A szak mai törzs anyag hoz ren del he tõ kre di tek szá -
ma: 26–30 kre dit;

5.3. A dif fe ren ci ált szak mai anyag hoz ren del he tõ kre -
di tek szá ma a szak mai gya kor lat tal együtt: 63–67 kre dit;

5.4. A sza ba don vá laszt ha tó tan tár gyak hoz ren del he tõ
kre di tek mi ni má lis ér té ke: 20 kre dit;

5.5. A dip lo ma mun ká hoz ren delt kre di tér ték: 15 kre dit;

5.6. A gya kor la ti is me re tek ará nya: az in téz mé nyi tan -
terv sze rint leg alább 60%.

6. Az alap kép zé si szak kép zé si cél ja, az el sa já tí tan dó
szak mai kom pe ten ci ák:

A kép zés cél ja olyan te le ví zi ós szak em be rek kép zé se,
akik mû sor ve ze tõi, ri por te ri, pub li cisz ti kai, ren de zõi, ope -
ra tõ ri is me re te ik és fej lett kom mu ni ká ci ós ké pes sé ge ik,
va la mint a moz gó ké pek ki fe je zõ esz kö ze i nek is me re te bir -
to ká ban fel ké szül tek te le ví zi ós mû fa jok ban mû so rok ön ál -
ló ké szí té sé re. Cél to váb bá, hogy az al ko tás va la mennyi
ré szegy sé gé ben kom pe tens szak em ber ként hi te les ké per -
nyõs sze mé lyi ség gé vál ja nak. Meg fe le lõ szin tû ide gen
nyel vi fel ké szült sé gük alap ján al kal ma sak szak má juk gya -
kor lá sá ra mind a ha zai, mind a nem zet kö zi mé dia terüle -
tein. Meg fe le lõ is me re tek kel ren del kez nek ta nul má nya ik
mes ter kép zé si sza kon tör té nõ foly ta tá sá hoz.

a) Az alap kép zé si sza kon vég zet tek is me rik:
– a vi zu á lis ne ve lés és az ah hoz tár su ló mû vé sze ti ágak

is me ret anya gát,
– a mé dia is me re tek rend sze rét,
– a mû fa jok rend sze rét,
– a te le ví zi ó zás tech ni kai mû kö dé sé vel kap cso la tos is -

me re te ket,
– a mû sor ve ze tés, a szer kesz tés, a ri por te ri is me re tek, a

képi ki fe je zés, a vá gás, az ope ra tõ ri is me re tek, a hang, a
lát vány, a dra ma tur gia vo nat ko zó is me ret anya gát,

– a lo go pé di ai alap is me re te ket,
– a te le ví zi ós jo ga it és le he tõ sé ge it.
b) Az alap kép zé si sza kon vég zet tek al kal ma sak:
– bár mi lyen mû vé sze ti al ko tás, tár sa da lom tu do má nyi

je len ség kri ti kai elem zé sé re,
– ön ál ló te le ví zi ós mû faj (in ter jú, ri port, do ku men tum

stb.) meg va ló sí tá sá ra,
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– a te le ví zi ós mû sor ké szí tés va la mennyi fo lya ma tát
ön ál ló an át lát ni és irá nyí ta ni,

– elem zé sek és pre zen tá ci ók el ké szí té sé re,
– egy re bo nyo lul tabb gya kor la tok el ké szí té sé re a te le -

ví zi ós mû fa jok alap egy sé gén át a komp lex mû so ro kig.
c) A szak kép zett ség gya kor lá sá hoz szük sé ges sze mé -

lyes adott sá gok és kész sé gek:
– csa pat mun ká ban való rész vé tel ké pes sé ge,
– mun ka hi e rar chi á ba való be il lesz ke dés ké pes sé ge,
– nagy fo kú ön ál ló ság,
– ki emel ke dõ ma gyar és ide gen nyel vû kommuniká -

ciós ké pes sé gek,
– kri ti kai at ti tûd,
– al ko tó kész ség,
– to le ran cia,
– em pá tia,
– hír- és té ma ér zé keny ség,
– fe le lõs ség vál la lás.

7. Az alap fo ko zat és a szak kép zett ség szem pont já ból
meg ha tá ro zó is me ret kö rök:

7.1. Ala po zó is me re tek: 50–54 kre dit

vi zu á lis ne ve lés (mû vé szet tör té net, film tör té net, vi zu á -
lis kom mu ni ká ció, vi zu á lis ant ro po ló gia); társ mû vé sze tek
(iro da lom, zene); tár sa da lom tu do má nyi is me re tek (tör té -
ne lem, po li to ló gia, szo ci o ló gia); fi lo zó fi ai is me re tek (re -
to ri ka, lo gi ka).

7.2. A szak mai törzs anyag kö te le zõ is me ret kö rei:
26–30 kre dit

új ság írás; ki egé szí tõ mé dia is me re tek (mé dia jog, mé dia -
tör té net, mé dia me nedzs ment, rek lám pszi cho ló gia); szak -
dol go za ti sze mi ná ri um.

7.3. A szak mai törzs anyag kö te le zõ en vá laszt ha tó is -
me ret kö rei:

dif fe ren ci ált szak mai is me re tek: 63–67 kre dit
ké per nyõs is me re tek (mû sor ve ze tés, stú dió gya kor lat,

be széd-lo go pé dia, elem zés-pre zen tá ció; ren de zés – dra -
ma tur gia; szer kesz tõi-ri por te ri is me re tek; kép al ko tás
(ope ra tõ ri is me re tek, vá gás, lát vány, hang, mul ti mé dia);
in téz mé nyen kí vü li szak mai gya kor lat;

dip lo ma mun ka: 15 kre dit.

8. A kép zés hez kap csolt szak mai gya kor lat kö ve tel mé -
nyei:

A te le ví zi ós mû sor ve ze tõ, mû sor szer kesz tõ szak mai
gya kor la tá nak idõ tar ta ma leg alább 4 hét, ame lyet a fel sõ -
ok ta tá si in téz mény tan ter ve ha tá roz meg.

9. Ide gen nyelv-is me ret kö ve tel mé nyei:

Az alap fo ko zat meg szer zé sé hez egy ál la mi lag el is mert
leg alább kö zép fo kú C tí pu sú nyelv vizs ga vagy az zal
egyen ér té kû érett sé gi bi zo nyít vány, il let ve ok le vél szük -

sé ges bár mely olyan élõ ide gen nyelv bõl, ame lyen az adott 
szak má nak tu do má nyos szak iro dal ma van.

20. KAMERAMAN ALAPKÉPZÉSI SZAK

1. Az alap kép zé si szak meg ne ve zé se: ka me ra man

2. Az osz tat lan kép zé si sza kon sze rez he tõ vég zett sé gi
szint és a szak kép zett ség ok le vél ben sze rep lõ meg je lö lé se:

– vég zett sé gi szint: alap fo ko zat (ba che lor; rö vi dít ve:
BA)

– szak kép zett ség: ka me ra man
– a szak kép zett ség an gol nyel vû meg je lö lé se: Ka me ra -

man

3. Kép zé si te rü let: mû vé szet, film- és vi deo mû vé szet

4. A kép zé si idõ fél évek ben: 6 fél év

5. Az alap fo ko zat meg szer zé sé hez össze gyûj ten dõ kre -
di tek szá ma: 180 kre dit;

5.1. Az ala po zó is me re tek hez ren del he tõ kre di tek szá -
ma: 32–44 kre dit;

5.2. A szak mai törzs anyag hoz ren del he tõ kre di tek szá -
ma: 62–78 kre dit;

5.3. A dif fe ren ci ált szak mai anyag hoz ren del he tõ kre -
di tek szá ma a szak mai gya kor lat tal együtt: 40–54 kre dit;

5.4. A sza ba don vá laszt ha tó tan tár gyak hoz ren del he tõ
kre di tek mi ni má lis ér té ke: 20 kre dit;

5.5. A dip lo ma mun ká hoz ren delt kre di tér ték: 15 kre dit;

5.6. A gya kor la ti is me re tek ará nya: az in téz mé nyi tan -
terv sze rint leg alább 60%.

6. Az alap kép zé si szak kép zé si cél ja, az el sa já tí tan dó
szak mai kom pe ten ci ák:

Az alap kép zé si szak kép zé si cél ja olyan fil mes és te le ví -
zi ós ope ra tõr szak em be rek kép zé se, akik meg szer zett gya -
kor la ti és el mé le ti vo nat ko zá sú szak mai is me re te ik bir to -
ká ban al kal ma sak ve ze tõ mun ka társ ként részt ven ni a kü -
lön bö zõ mû fa jú fil mes és te le ví zi ós mû so rok el ké szí té sé -
ben. A fel ké szí tés so rán el sa já tí tott tu dás olyan moz gó ké -
pes szak mai ala pot ered mé nyez, amely re épít ve a vég zet -
tek el sõ sor ban já ték fil mek ope ra tõ ri fel ada ta i ra fel ké szí tõ
mû vé sze ti mes ter kép zé si sza kon foly tat hat nak ta nul má -
nyo kat.

a) Az alap kép zé si sza kon vég zet tek is me rik:
– a film tör té net leg fon to sabb fe je ze te it és je le nét,
– az egye di moz gó ké pi al ko tá sok és a mû sor fo lya ma -

tok rend sze rét,
– a film nyelv és a dra ma tur gia esz kö ze it és sza bály -

rend sze rét,
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– a moz gó kép gyár tás tech ni ká ját és tech no ló gi á ját,
– a gyár tás szer ve zés alap fo gal ma it és el já rá sa it,
– a szak te rü let hez kap cso ló dó an gol szak ki fe je zé se ket.
b) Az alap kép zé si sza kon vég zet tek al kal ma sak:
– az ope ra tõ ri fil mes és te le ví zi ós tech ni kai esz kö zök

kre a tív al kal ma zá sá ra,
– meg ér te ni és meg is mer ni a kap cso ló dó szak mák és

szak em be rek fel ada tát a fil mes és te le ví zi ós film ké szí tés -
ben,

– al ko tó mó don együtt mû köd ni a kü lön bö zõ tech ni -
kák kal elõ ál lí tott fil mes és te le ví zi ós ter mé kek gyár tá sa
so rán a ren de zõ vel és a sa ját stáb bal,

– társ al ko tó vá vál ni egy fil mes fo lya mat ban,
– be il lesz ked ni a pro duk ci ók mun ká já ba be osz tott és

irá nyí tó mun ka kö rök ben egy aránt,
– kö vet ni a szak ma vál to zó tech ni ká it és tech no ló gi á it,
– moz gó ké pi al ko tá sok vi zu á lis nyel vé nek ön ál ló meg -

al ko tá sá ra.
c) A szak kép zett ség gya kor lá sá hoz szük sé ges sze mé -

lyes adott sá gok és kész sé gek:
– csa pat mun ká ban való rész vé tel ké pes sé ge,
– a mun ka hi e rar chi á ba való be il lesz ke dés ké pes sé ge,
– jár tas ság meg szer zé sé nek ké pes sé ge a film ké szí tés -

hez szük sé ges egyéb mes ter sé gek ben,
– part ne ri együtt mû kö dé si kész ség,
– az al ko tói füg get len ség meg õr zé sé re való ké pes ség,
– al kal maz ko dá si ké pes ség,
– jó vi zu a li tás.

7. Az alap fo ko zat és a szak kép zett ség szem pont já ból
meg ha tá ro zó is me ret kö rök:

7.1. Ala po zó is me re tek: 32–44 kre dit

társ mû vé sze tek (iro da lom, zene).

7.2. A szak mai törzs anyag kö te le zõ is me ret kö rei:
62–78 kre dit

film tör té net – film el mé let ope ra tõ rök nek; ope ra tõ ri is -
me re tek (do ku men tum film, já ték film, tv-mû sor, rek lám -
film); kép tech ni kai is me re tek (hang tech ni ka és la bor tech -
ni ka); szak dol go za ti sze mi ná ri um.

7.3. A szak mai törzs anyag kö te le zõ en vá laszt ha tó is -
me ret kö rei:

dif fe ren ci ált szak mai is me re tek: 40–54 kre dit
ren de zés és dra ma tur gi ai gya kor lat ope ra tõ rök nek;

szer kesz tés, vá gás, di gi tá lis tér; pro du ce ri gyár tá si is me re -
tek (jog, me nedzs ment); in téz mé nyen kí vü li szak mai gya -
kor lat;

dip lo ma mun ka: 15 kre dit.

8. A kép zés hez kap csolt szak mai gya kor lat kö ve tel mé -
nyei:

A ka me ra man szak mai gya kor la tá nak idõ tar ta ma leg -
alább 4 hét, ame lyet a fel sõ ok ta tá si in téz mény tan ter ve ha -
tá roz meg.

9. Ide gen nyelv-is me ret kö ve tel mé nyei:

Az alap fo ko zat meg szer zé sé hez ál la mi lag el is mert leg -
alább kö zép fo kú C tí pu sú nyelv vizs ga vagy az zal egyen ér -
té kû érett sé gi bi zo nyít vány, il let ve ok le vél szük sé ges bár -
mely olyan élõ ide gen nyelv bõl, ame lyen az adott szak má -
nak tu do má nyos szak iro dal ma van.

21. GYÁRTÁSSZERVEZÕ ALAPKÉPZÉSI SZAK

1. Az alap kép zé si szak meg ne ve zé se: gyár tás szer ve zõ

2. Az osz tat lan kép zé si sza kon sze rez he tõ vég zett sé gi
szint és a szak kép zett ség ok le vél ben sze rep lõ meg je lö lé se:

– vég zett sé gi szint: alap fo ko zat (ba che lor; rö vi dít ve:
BA)

– szak kép zett ség: gyár tás szer ve zõ
– a szak kép zett ség an gol nyel vû meg je lö lé se: Pro du cer

3. Kép zé si te rü let: mû vé szet, film- és vi deo mû vé szet

4. A kép zé si idõ fél évek ben: 6 fél év

5. Az alap fo ko zat meg szer zé sé hez össze gyûj ten dõ kre -
di tek szá ma: 180 kre dit

5.1. Az ala po zó is me re tek hez ren del he tõ kre di tek szá -
ma: 42–48 kre dit;

5.2. A szak mai törzs anyag hoz ren del he tõ kre di tek szá -
ma: 56–60 kre dit;

5.3. A dif fe ren ci ált szak mai anyag hoz ren del he tõ kre -
di tek szá ma a szak mai gya kor lat tal együtt: 38–46 kre dit;

5.4. A sza ba don vá laszt ha tó tan tár gyak hoz ren del he tõ
kre di tek mi ni má lis ér té ke: 20 kre dit;

5.5. A dip lo ma mun ká hoz ren delt kre di tér ték: 15 kre dit;

5.6. A gya kor la ti is me re tek ará nya: az in téz mé nyi tan -
terv sze rint leg alább 60%.

6. Az alap kép zé si szak kép zé si cél ja, az el sa já tí tan dó
szak mai kom pe ten ci ák:

A kép zés cél ja olyan gyár tás szer ve zõ szak em be rek kép -
zé se, akik film-, te le ví zió- és vi deo stú di ók, va la mint pro -
du ce ri iro dák szá má ra vé gez nek gyár tás szer ve zé si mun -
kát. A gyár tás szer ve zõ szak em be rek gaz da sá gi szer ve zõ -
mun ká juk kal te vé ke nyen vé gig kí sé rik a pro duk ció lét re -
jöt tét. Szak mai, tech ni kai, gaz da sá gi, pénz ügyi, szer ve zé si 
és jogi is me re te ik bir to ká ban a for ga tó könyv alap ján fel -
vá zol ják a meg va ló sí tás tel jes fo lya ma tát, ezek fá zi sa it és
le ve zény lik az al ko tás lét re jöt té nek gaz da sá gi hát tér mû ve -
le te it. Meg fe le lõ is me re tek kel ren del kez nek ta nul má nya ik 
mes ter kép zés ben tör té nõ foly ta tá sá hoz.
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a) Az alap kép zé si sza kon vég zet tek is me rik:
– a film faj tá kat: te le ví zi ós ma ga zin mû sor do ku men -

tum film be té tek kel, kis já ték film, rek lám film, te le ví zi ós
film, já ték film stb.,

– a szi nop szist,
– a szer zõi jo gok ra vo nat ko zó hát tér is me re te ket,
– a do ku men tum film és a te le ví zi ós stú dió mû sor meg -

va ló sí tá sá ra vo nat ko zó is me ret anya got,
– a fil me tûd el ké szí té sé nek mód ját,
– a gyár tá si-meg va ló sí tá si terv el ké szí té si mód ját,
– a költ ség ve tés ki dol go zá sá nak for má it,
– a te le ví zi ós tech ni ká kat,
– a stú di ók, a te le ví zi ós mû so rok, az élõ adás rend sze ré -

nek fo lya ma tát.
b) Az alap kép zé si sza kon vég zet tek al kal ma sak:
– a ren de zõ vel való együtt mû kö dés re, csa pat mun ká ban 

való rész vé tel re,
– egy film tel jes gyár tá si-meg va ló sí tá si ter vé nek el ké -

szí té sé re,
– for ga tás elõ ké szí té sé re, az utó mun ká la tok meg szer -

ve zé sé re,
– a jogi hát tér ke re te i nek ér tel me zé sé re,
– a for ga tás és az utó mun ká la tok meg szer ve zé sé re,
– a pro duk ci ók gaz da sá gi szer ve zõi irá nyí tá sá ra és el -

len õr zé sé re,
– a leg újabb és a ha gyo má nyos tech ni kák hasz ná la tá ra,
– a mû vé szi mo rál fel mu ta tá sá ra.
c) A szak kép zett ség gya kor lá sá hoz szük sé ges sze mé -

lyes adott sá gok és kész sé gek:
– jó szer ve zõ kész ség,
– fe le lõs ség tu dat,
– irá nyí tá si ké pes sé gek,
– jó kom mu ni ká ci ós kész ség,
– gya kor la ti as lá tás mód,
– jó prob lé ma meg ol dó kész ség.

7. Az alap fo ko zat és a szak kép zett ség szem pont já ból
meg ha tá ro zó is me ret kö rök:

7.1. Ala po zó is me re tek: 50–54 kre dit

társ mû vé sze tek (iro da lom, zene); tár sa da lom tu do má nyi 
is me re tek (tör té ne lem, po li to ló gia, szo ci o ló gia).

7.2. A szak mai törzs anyag kö te le zõ is me ret kö rei:
26–30 kre dit

gyár tá si is me re tek (do ku men tum film, já ték film, tv-mû -
sor, rek lám film); gaz da sá gi és jogi is me re tek (pénz ügyi,
mé dia és szer zõi jog, ko pro duk ció, pá lyá za tok); szak dol -
go za ti sze mi ná ri um.

7.3. A szak mai törzs anyag kö te le zõ en vá laszt ha tó is -
me ret kö rei:

dif fe ren ci ált szak mai is me re tek: 63–67 kre dit
ren de zés és dra ma tur gi ai gya kor lat pro du ce rek nek;

kép fel vé te li, ope ra tõ ri is me re tek; szer kesz tés – vá gás (ri -
por ter mes ter ség, di gi tá lis vá gás);

dip lo ma mun ka: 15 kre dit.

8. A kép zés hez kap csolt szak mai gya kor lat kö ve tel -
mé nyei:

A gyár tás szer ve zõ szak mai gya kor la tá nak idõ tar ta ma
leg alább 4 hét, ame lyet a fel sõ ok ta tá si in téz mény tan ter ve
ha tá roz meg.

9. Ide gen nyelv-is me ret kö ve tel mé nyei:

Az alap fo ko zat meg szer zé sé hez ál la mi lag el is mert leg -
alább kö zép fo kú C tí pu sú nyelv vizs ga vagy az zal egyen ér -
té kû érett sé gi bi zo nyít vány, il let ve ok le vél szük sé ges bár -
mely olyan élõ ide gen nyelv bõl, ame lyen az adott szak má -
nak tu do má nyos szak iro dal ma van.”

3. számú melléklet
a 39/2007. (XII. 22.) OKM rendelethez

[3. számú melléklet
 az alap- és mesterképzési szakok képzési

 és kimeneti követelményeirõl  szóló
 15/2006. (IV. 3.) OM rendelethez]

,,9. KOGNITÍV TANULMÁNYOK MESTERKÉPZÉSI
SZAK

1. A mes ter kép zé si szak meg ne ve zé se: kog ni tív ta nul -
má nyok

2. A mes ter kép zé si sza kon sze rez he tõ kép zett sé gi szint
és a szak kép zett ség ok le vél ben sze rep lõ meg je lö lé se:

– vég zett sé gi szint: mes ter fo ko zat (ma gis ter, mas ter;
rö vi dít ve: MA)

– szak kép zett ség: ok le ve les kog ni tív tu do má nyi ku ta tó
– a szak kép zett ség an gol nyel vû meg je lö lé se: Cogni -

tive Sci en tist
– vá laszt ha tó szak irá nyok: a tu do mány kog ni tív mo -

dell jei, kog ni tív ideg tu do mány, pszi cho ling visz ti ka és
nyelv fel dol go zás

– a szak irá nyok an gol nyel vû meg je lö lé se: Cog ni ti ve
Mo dels of Sci en ce, Cog ni ti ve Ne u ros ci en ce, Psycholin -
guistics and Lan gu a ge Pro ces sing

3. Kép zé si te rü let: tár sa da lom tu do má nyok

4. A mes ter kép zés be tör té nõ be lé pés nél elõz mény ként
el fo ga dott sza kok:

4.1. Tel jes kre di tér ték be szá mí tá sá val ve he tõk figye -
lembe: a pszi cho ló gia, a mér nök in for ma ti kus, a prog ram -
ter ve zõ in for ma ti kus, a bi o ló gia alap kép zé si sza kok, a sza -
bad böl csé szet alap kép zé si szak fi lo zó fia szak irá nyon.

4.2. A be me net hez a 10. pont ban meg ha tá ro zott kre di -
tek tel je sí té sé vel el sõ sor ban szá mí tás ba ve he tõ alap kép zé -
si sza kok: a sza bad böl csé szet kom mu ni ká ció és mé dia tu -
do mány szak irá nyon, a kom mu ni ká ció és mé dia tu do -
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mány, a gaz da ság in for ma ti kus, az al kal ma zott köz gaz da -
ság tan, a gaz da ság elem zés, a ma gyar alap kép zé si szak
nyelv tech no ló gia, el mé le ti nyel vé szet szak irá nyo kon, a
pe da gó gia, a bio mér nök, a ve gyész mér nök, az épí tész mér -
nö ki, az épí tõ mér nö ki, a gé pész mér nö ki, a me chant ro ni kai 
mér nö ki, a vil la mos mér nö ki, a gaz dál ko dá si és me nedzs -
ment, a mû sza ki me ne dzser, a ma te ma ti ka.

5. A kép zé si idõ fél évek ben: 4 fél év

6. A mes ter fo ko zat meg szer zé sé hez össze gyûj ten dõ kre -
di tek szá ma: 120 kre dit

6.1. Ala po zó is me re tek hez ren del he tõ kre di tek szá ma:
12–20 kre dit;

6.2. Szak mai törzs anyag hoz ren del he tõ kre di tek szá -
ma: 40–50 kre dit;

6.2. Dif fe ren ci ált szak mai anyag hoz ren del he tõ kre di -
tek szá ma: 30–40 kre dit;

6.3. A sza ba don vá laszt ha tó tan tár gyak hoz ren del he tõ
kre di tek mi ni má lis ér té ke: 6 kre dit;

6.4. A dip lo ma mun ká hoz ren delt kre di tek ér té ke:
20 kre dit;

6.5. A gya kor la ti is me re tek ará nya: 40–60%.

7. A mes ter kép zé si szak cél ja, az el sa já tí tan dó szak mai
kom pe ten ci ák:

A kép zés cél ja olyan ku ta tók kép zé se, akik a tu dás elem -
zés és tu dás szer ve zõ dés ter mé szet tu do má nyos mód sze re i -
vel hajt ják vég re az em be ri meg is me rés és a tu dás komp lex 
vizs gá la tát. A vég zet tek ké pe sek kog ni tív tu do má nyi ku ta -
tá si fel ada tok vég re haj tá sá ra a tu dás elem zés for má lis (ma -
te ma ti kai, lo gi kai, fi lo zó fi ai, nyelv el mé le ti), bi o ló gi ai
(biológi ai rend sze rek, ideg rend sze ri szer ve zõ dé sek és za -
va ra ik), va la mint mér nö ki (gépi rend sze rek, szá mí tó gé pes
tech ni kák) kom po nen se i nek öt vö zé sé vel. Meg szer zett is -
me re te ik bir to ká ban al kal ma sak ta nul má nya ik dok to ri
kép zés ke re té ben tör té nõ foly ta tá sá ra.

a) A mes ter kép zé si sza kon vég zet tek is me rik:
– a meg is me rés sel fog lal ko zó fi lo zó fi ai rész disz cip lí -

ná kat: is me ret el mé let, lo gi ka,
– a kog ni tív pszi cho ló gia szem lé le ti ke re tét és a kap -

cso ló dó te rü le tek: az in for ma ti ka, a ma te ma ti ka, az ideg tu -
do mány, a ne u ro bi o ló gia és a nyel vé szet meg fe le lõ is me -
ret anya gát,

– a szá mí tó gé pes kom mu ni ká ció és elem zés al kal ma -
zói szin tû is me re te it,

– a ku ta tás hoz és tu do má nyos mun ká hoz szük sé ges,
szé les kör ben al kal maz ha tó prob lé ma meg ol dó tech ni ká -
kat,

– a szak mai-eti kai nor má kat és azok al kal ma zá si fel té -
te le it.

b) A mes ter kép zé si sza kon vég zet tek al kal ma sak:
– ak tív szá mí tó gép-hasz ná lat ra,

– a szak iro da lom kri ti kus hasz ná la tá ra,
– kri ti kus fo gal mi elem zé sek vég zé sé re,
– em pi ri kus ku ta tás ter ve zé sé re, kí sér le tek ki vi te le zé -

sé re és az ered mé nyek fel dol go zá sá ra,
– komp lex vi sel ke dé si mu ta tók mû sze res, kí sér le ti

vizs gá la tá ra,
– a hu mán ku ta tá sok mód szer ta ni és eti kai szem pont -

ból meg fe le lõ ke ze lé sé re,
– ön ál ló ku ta tá si mun kák meg ter ve zé sé re és vég re haj -

tá sá ra,
– a ku ta tá si ered mé nyek in terp re tá lá sá ra, il let ve a szak -

mai tu dás nyil vá nos ság elõt ti szak sze rû meg je le ní té sé re.
c) A szak kép zett ség gya kor lá sá hoz szük sé ges sze mé -

lyes adott sá gok és kész sé gek:
– mul ti disz cip li ná ris, ter mé szet tu do má nyos gon dol ko -

dás,
– prob lé ma fel is me rõ és -meg ol dó kész ség,
– in tu í ció és mód sze res ség,
– kre a ti vi tás, nyi tott ság és ru gal mas ság,
– ta nu lá si kész ség és jó me mó ria,
– ide gen nyelv-tu dás, jó kom mu ni ká ci ós kész sé gek,
– el kö te le zett ség és igény a mi nõ sé gi mun ká ra,
– a szak mai to vább kép zés hez szük sé ges po zi tív hoz zá -

ál lás,
– kör nye zet tel szem be ni ér zé keny ség.

8. A mes ter fo ko zat és szak kép zett ség szem pont já ból
meg ha tá ro zó is me ret kö rök:

8.1. Az alap kép zés ben meg szer zett is me re te ket ki egé -
szí tõ, ala po zó is me re tek: 12–20 kre dit;

– ne u ro bi o ló gi ai, ma te ma ti kai, in for ma ti kai is me re tek,
be ve ze tés a kog ni tív pszi cho ló gi á ba: 9–14 kre dit;

– gaz da sá gi és hu mán is me re tek: 3–6 kre dit.

8.2. A szak mai törzs anyag kö te le zõ is me ret kö rei:
40–50 kre dit

sta tisz ti ka, kí sér let ter ve zés, a kog ni tív pszi cho ló gia fõ -
ágai: ész le lés, em lé ke zet, tu dat és fi gye lem, gon dol ko dás
és nyelv; nyel vé sze ti alap is me re tek; pszi cho ling visz ti ka;
ne u ro pszi cho ló gia; evo lú ci ós pszi cho ló gia; is me ret el mé -
let; prog ra mo zás; in tel li gens rend sze rek; tu do mány fi lo zó -
fia; kul tú ra szo ci o ló gia.

8.3. A szak mai törzs anyag kö te le zõ en vá laszt ha tó is -
me ret kö rei 50–60 kre dit:

dif fe ren ci ált szak mai is me re tek: 30–40 kre dit
a) a kog ni tív tu do mány egyes ága i nak mû ve lé sé hez

szük sé ges spe ci á lis el mé le ti, mód szer ta ni is me ret kö rök:
– a tu do mány kog ni tív mo dell jei szak irány: tu do mány -

el mé let, tu do mány tör té net, tu do mány fi lo zó fia, evo lú ci ós
meg is me rés, to váb bá a szak irány hoz kap cso ló dó, a tan -
terv ben meg ha tá ro zott kö te le zõ en vá laszt ha tó is me re tek;

– kog ni tív ideg tu do mány szak irány: kog ni tív ideg tu do -
mány, per cep ció és ta nu lás, kog ni tív fej lõ dés, kog ni tív in -
for ma ti ka, kog ni tív lá tás, to váb bá a szak irány hoz kap cso -
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ló dó, a tan terv ben meg ha tá ro zott kö te le zõ en vá laszt ha tó
is me re tek;

– pszi cho ling visz ti ka és nyelv fel dol go zás szak irány:
kog ni tív nyelv szem lé let, pszi cho ling visz ti kai mód sze rek,
nyel vi meg ér tés, gyer mek nyelv, to váb bá a szak irány hoz
kap cso ló dó, a tan terv ben meg ha tá ro zott kö te le zõ en vá -
laszt ha tó is me re tek;

b) a szak irá nyok hoz kö te le zõ en vá laszt ha tó to váb bi is -
me ret kö rök;

dip lo ma mun ka: 20 kre dit.

9. Ide gen nyelv-is me ret kö ve tel mé nyei:

A mes ter fo ko zat meg szer zé sé hez leg alább kö zép fo kú
C tí pu sú ál la mi lag el is mert nyelv vizs ga vagy az zal egyen -
ér té kû érett sé gi bi zo nyít vány, il let ve ok le vél szük sé ges
an gol nyelv bõl.

10. A mes ter kép zés be való fel vé tel fel té te lei:

A 4.2. pont ban fel so rolt alap kép zé si sza kok ról a mes ter -
kép zé si szak ra való fel vé tel fel té te le, hogy a hall ga tó nak
leg alább 10–12 kre dit el is mer he tõ le gyen a ko ráb bi ta nul -
má nyai alap ján az aláb bi is me ret kö rök kö zül leg alább há -
rom is me ret kör ben: ma te ma ti ka, sta tisz ti ka; in for ma ti ka;
is me ret el mé let; lo gi ka; nyel vé szet; élet ta ni is me re tek.”

4. számú melléklet
a 39/2007. (XII. 22.) OKM rendelethez

[3. számú melléklet
 az alap- és mesterképzési szakok képzési

 és kimeneti követelményeirõl  szóló
 15/2006. (IV. 3.) OM rendelethez]

,,3. VALLÁSTÖRTÉNET MESTERKÉPZÉSI
 SZAK

1. A mes ter kép zé si szak meg ne ve zé se: val lás tör té net

2. A mes ter kép zé si sza kon sze rez he tõ vég zett sé gi szint
és szak kép zett ség ok le vél ben sze rep lõ meg je lö lé se:

– vég zett sé gi szint: mes ter fo ko zat (ma gis ter, mas ter,
rö vi dít ve: MA)

– szak kép zett ség: ok le ve les val lás tör té nész
– a szak kép zett ség an gol nyel vû meg je lö lé se: Mas ter

in His to ry of Re li gi ons

– szak irá nyok: val lás tör té net (His to ry of Re li gi ons),
heb ra isz ti ka (Heb rew and Ju da ic Stu di es)

3. Kép zé si te rü let: böl csé szet tu do mány

4. A mes ter kép zés be tör té nõ be lé pés nél elõz mény ként
el fo ga dott sza kok:

4.1. Tel jes kre di tér ték be szá mí tá sá val ve he tõk figye -
lembe: tör té ne lem, óko ri nyel vek és kul tú rák, ke le ti nyel -
vek és kul tú rák alap kép zé si sza kok.

4.2. A 10. pont ban meg ha tá ro zott kre di tek tel je sí té sé -
vel ve he tõk figye lembe to vább azok az alap- vagy mes ter -
fo ko za tot adó alap kép zé si sza kok, il let ve a fel sõ ok ta tás ról
 szóló 1993. évi LXXX. tör vény sze rin ti fõ is ko lai vagy
egye te mi szin tû alap kép zé si sza kok, ame lye ket a kre dit
meg ál la pí tá sá nak alap já ul szol gá ló is me re tek össze ve té se
alap ján a fel sõ ok ta tá si in téz mény kre di tát vi te li bi zott sá ga
el fo gad.

5. A kép zé si idõ fél évek ben: 4 fél év

6. A mes ter fo ko zat meg szer zé sé hez össze gyûj ten dõ kre -
di tek szá ma: 120 kre dit;

6.1. Az ala po zó is me re tek hez ren del he tõ kre di tek szá -
ma: 6–10 kre dit;

6.2. A szak mai törzs anyag hoz ren del he tõ kre di tek szá -
ma: 30–40 kre dit;

6.3. A dif fe ren ci ált szak mai anyag hoz ren del he tõ kre -
di tek szá ma: 45–55 kre dit;

6.4. A sza ba don vá laszt ha tó tan tár gyak hoz ren del he tõ
kre di tek mi ni má lis ér té ke: 6 kre dit;

6.5. A dip lo ma mun ká hoz ren del he tõ kre di tér ték:
30 kre dit;

6.6. A gya kor la ti is me re tek ará nya leg alább 40%.

7. A mes ter kép zé si szak cél ját és az el sa já tí tan dó kom -
pe ten ci ák:

A kép zés cél ja olyan val lás tör té nész szak em be rek kép -
zé se, akik val lás tör té ne ti, val lás el mé le ti, tár sa da lom tör té -
ne ti és ku ta tás mód szer ta ni fel ké szült sé gük nek meg fele -
lõen be ha tó an is me rik a tör té ne ti tu dás anyag, il let ve az
em be ri tár sa da lom esz me tör té ne té nek va la mely rész te rü -
le tét. Val lás tör té ne ti, va la mint tör té ne ti fo lya ma tok és je -
len sé gek egy más ra ha tá sá nak meg ér té sét se gí tõ in ter disz -
cip li ná ris is me re tek kel ren del kez nek. Fel ké szült sé gük
alap ján al kal ma sak ta nul má nya ik dok to ri kép zés ke re té -
ben tör té nõ foly ta tá sá ra.

a) A mes ter kép zé si sza kon vég zet tek is me rik:
– a tár sa da lom is me re ti és tár sa da lom tör té ne ti is me ret -

anya got,
– az esz me tör té ne ti és val lás tör té ne ti is me ret anya got,
– a tör té ne ti ant ro po ló gia rend sze rét,
– a tör té ne ti té nyek és je len sé gek fo ga lom ren de zé si és

fo ga lom ér tel me zé si mód ja it;
heb ra isz ti ka szak irá nyon to váb bá
– a zsi dó val lás- és kul túr tör té ne tet.
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b) A mes ter kép zé si sza kon vég zet tek al kal ma sak:
– ön ál ló szak mai ál lás pont ki ala kí tá sá ra, to váb bá a tör -

té ne ti té nyek re és je len sé gek re vo nat ko zó né ze tek és ál lás -
pon tok kri ti kai ér tel me zé sé re,

– a tör té né szi hi va tás ra vo nat ko zó szak mai-eti kai nor -
mák ér vé nye sí té sé re,

– az el mé le ti is me re tek pro fesszi o ná lis szin tû al kal ma -
zá sá ra,

– a tör té ne lem mel kap cso la tos ku ta tá sok ter ve zé sé re,
irá nyí tá sá ra és szer ve zé sé re,

– az ön ál ló és a cso port ke re tek közt fo lyó ku ta tó mun ka
vég zé sé re,

– a ta nult ku ta tá si mód sze rek gya kor lat ban tör té nõ al -
kal ma zá sá ra,

– a ku ta tá si ered mé nyek in terp re tá lá sá ra, il let ve a szak -
mai tu dás nyil vá nos ság elõt ti szak sze rû meg je le ní té sé re,

– ön ál ló szak mai ál lás pont ki ala kí tá sá ra,
– a tör té ne lem re vo nat ko zó né ze tek és ál lás pon tok kri -

ti kai ér tel me zé sé re;
heb ra isz ti ka szak irá nyon to váb bá
– az óko ri Iz ra el lel és a ké sõb bi zsi dó ság gal kap cso -

la tos tu do má nyos, ok ta tá si és egyéb te vé keny sé gek vég -
zé sé re.

c) A szak kép zett ség gya kor lá sá hoz szük sé ges sze mé -
lyes adott sá gok és kész sé gek:

– ér dek lõ dés és nyi tott ság az új tör té net tu do má nyi
ered mé nyek, il let ve az em be ri tár sa da lom tör té ne té nek új
je len sé gei iránt,

– ön ál ló tá jé ko zó dá si ké pes ség a tör té ne ti iro da lom -
ban,

– kri ti kai at ti tûd,
– jó kom mu ni ká ci ós ké pes ség,
– haj lam az együtt mû kö dés re,
– jó prob lé ma meg ol dó ké pes ség.

8. A mes ter fo ko zat és a szak kép zett ség szem pont já ból
meg ha tá ro zó is me ret kö rök:

8.1. Az alap kép zés ben meg szer zett is me re te ket to vább
bõ ví tõ, mes ter fo ko zat hoz szük sé ges kö te le zõ ala po zó is -
me ret kö rök 6–10 kre dit:

val lás fi lo zó fia, val lás szo ci o ló gia, val lás és jog, ré gé szet 
és val lás.

8.2. A szak mai törzs anyag kö te le zõ is me ret kö rei
30–40 kre dit:

Val lás tör té net szak irá nyon: az óko ri és mo dern ke le ti
kul tú rák (a Ter mé keny Fél hold, Iz ra el, Irán, a ju da iz mus
és az isz lám, In dia, Kína és a Tá vol-Ke let val lá sai), a
klasszi kus an tik vi tás (gö rög és ró mai val lás) és a mo dern
Eu ró pa (ke resz tény ség) val lá si rend sze re i nek és tör té ne té -
nek rész le tes is me re te.

8.3. Szak mai törzs anyag kö te le zõ en vá laszt ha tó is me -
ret kö rei:

dif fe ren ci ált szak mai is me re tek: 45–55 kre dit

– val lás tör té net szak irá nyon: a szak mai törzs anyag is -
me ret kö re i bõl vá lasz tott is me re tek;

– heb ra isz ti ka szak irá nyon: az óko ri és mo dern ke le ti
kul tú rák, a klasszi kus an tik vi tás és a mo dern Eu ró pa val lá -
si rend sze re i nek és tör té ne té nek át fo gó is me re te mel lett a
ju da iz mus és zsi dó ság tör té ne te, kor sza kai, for rá sai, a hé -
ber és ará mi nyel vû for rá sok (szent ira tok és kommentár -
jaik, val lá si iro da lom) is me re te és ere de ti nyel ven tör té nõ
elem zé se; fel sõ fo kú szin tû nyel vi is me re tek;

dip lo ma mun ka: 30 kre dit.

9. Az ide gen nyelv-is me ret re vo nat ko zó kö ve tel mé nyek:

A mes ter fo ko zat meg szer zé sé hez két ál la mi lag el is mert
C tí pu sú kö zép fo kú nyelv vizs ga vagy az zal egyen ér té kû
érett sé gi bi zo nyít vány, il let ve ok le vél szük sé ges élõ ide -
gen nyel vek bõl.

10. A mes ter kép zés be való fel vé tel fel té te lei:

A kre dit meg ál la pí tá sá nak alap já ul szol gá ló is me re -
tek – fel sõ ok ta tá si tör vény ben meg ha tá ro zott össze ve té se
alap ján – a hall ga tó nak a ko ráb bi ta nul má nyai alap ján el is -
mer he tõ le gyen leg alább 50 kre dit ér té kû is me ret a ta ná ri
szak irány tör té ne lem szak mai mo dul já ból, amely bõl leg -
alább 16 kre dit ókor tör té ne ti és egye te mes és ma gyar egy -
ház tör té ne ti is me ret.

A hi ány zó kre di te ket a mes ter fo ko zat meg szer zé sé re
irá nyu ló kép zés sel pár hu za mo san, a fel vé tel tõl szá mí tott
két fél éven be lül, a fel sõ ok ta tá si in téz mény ta nul má nyi és
vizs ga sza bály za tá ban meg ha tá ro zot tak sze rint meg kell
sze rez ni.

4. FORDÍTÓ ÉS TOLMÁCS MESTERKÉPZÉSI
SZAK

1. A mes ter kép zé si szak meg ne ve zé se: for dí tó és tol -
mács

2. A mes ter kép zé si sza kon sze rez he tõ vég zett sé gi szint
és a szak kép zett ség ok le vél ben sze rep lõ meg je lö lé se:

– vég zett sé gi szint: mes ter fo ko zat (ma gis ter, mas ter;
rö vi dít ve: MA)

– szak kép zett ség: ok le ve les for dí tó és tol mács
– vá laszt ha tó szak irá nyok:

= for dí tói szak irány (anya nyelv:...; elsõ vá lasz tott
ide gen nyelv: ... ; má so dik vá lasz tott ide gen nyelv: 
....)

= tol mács szak irány (anya nyelv:... ; elsõ vá lasz tott
ide gen nyelv: ...; má so dik vá lasz tott ide gen
nyelv:....)

– a szak kép zett ség an gol nyel vû meg je lö lé se: MA in
Trans la ti on and In ter pret ing

– a szak irá nyok an gol nyel vû meg ne ve zé se: with spe -
cialisation in Trans la ti on, with spe ci a li sa ti on in In ter pret ing
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3. Kép zé si te rü let: böl csé szet tu do mány

4. A mes ter kép zés be tör té nõ be lé pés nél elõz mény ként
el fo ga dott sza kok:

4.1. Tel jes kre di tér ték be szá mí tá sá val ve he tõ figye -
lembe: böl csé szet tu do má nyi, tár sa da lom tu do má nyi (pl.
gaz da sá gi), mû sza ki és ag rár tu do mány te rü le tek hez tar to -
zó alap kép zé si szak; va la mint fõ is ko lai és egye te mi szin tû
böl csé szet tu do má nyi, tár sa da lom tu do má nyi (pl. gaz da sá -
gi, jogi) mû sza ki és ag rár tu do mány te rü le tek hez tar to zó
alap kép zé si szak.

4.2. Meg ha tá ro zott kre di tek tel je sí té sé vel ve he tõk
figye lembe to váb bá azok az alap- vagy mes ter fo ko za tot
adó alap kép zé si sza kok, il let ve a fel sõ ok ta tás ról  szóló
1993. évi LXXX. tör vény sze rin ti fõ is ko lai vagy egye te mi
szin tû alap kép zé si sza kok, ame lye ket a kre dit meg ál la pí tá -
sá nak alap já ul szol gá ló is me re tek össze ve té se alap ján a
fel sõ ok ta tá si in téz mény kre di tát vi te li bi zott sá ga el fo gad.

5. A kép zé si idõ fél évek ben: 4 fél év

6. A mes ter fo ko zat meg szer zé sé hez össze gyûj ten dõ kre -
di tek szá ma: 120 kre dit

6.1. Az ala po zó is me re tek hez ren del he tõ kre di tek szá -
ma: 18–20 kre dit;

6.2. A szak mai törzs anya gá hoz ren del he tõ kre di tek
szá ma: 30–32 kre dit;

6.3. A dif fe ren ci ált szak mai anyag hoz ren del he tõ kre -
di tek szá ma: 30 kre dit;

6.4. A sza ba don vá laszt ha tó tan tár gyak hoz ren del he tõ
kre di tek mi ni má lis ér té ke: 20 kre dit;

6.5. A dip lo ma mun ká hoz ren delt kre di tér ték: 20 kre dit;

6.6. Az el mé le ti órák és a gya kor la ti fog lal ko zá sok ará -
nya: 34% el mé let és 66% gya kor lat.

7. A mes ter kép zé si szak kép zé si cél ja, az el sa já tí tan dó
szak mai kom pe ten ci ák:

A kép zés cél ja olyan for dí tók és tol má csok kép zé se,
akik szak sze rû en lát ják el az írás be li és a szó be li nyel vi
köz ve tí tés fel ada tát ide gen nyelv rõl ma gyar ra és ma gyar -
ról ide gen nyelv re. Az írott vagy hal lott for rás nyel vi szö -
ve get tar tal mi lag pon to san és nyel vi leg he lye sen tud ják
vissza ad ni a cél nyel ven, és is me rik a nyel vi köz ve tí tés eti -
kai és re to ri kai sza bá lya it. Tá jé ko zot tak a for rás nyel vi és a
cél nyel vi or szá gok, va la mint az Eu ró pai Unió or szá ga i nak 
po li ti kai, gaz da sá gi, tár sa dal mi és kul tu rá lis éle té ben.
Meg szer zett is me re te ik bir to ká ban al kal ma sak ta nul má -
nya ik dok to ri kép zés ke re té ben tör té nõ foly ta tá sá ra.

a) A mes ter kép zé si sza kon vég zet tek is me rik:
– a for dí tá si és tol má cso lá si te vé keny ség el mé le ti kér -

dé se it,

– a for rás- és cél nyelv nyel vi, kul tu rá lis és in ter kul tu rá -
lis is me ret anya gát,

– a meg fe le lõ gaz da sá gi, jogi és po li ti kai is me ret anya -
got,

– az Eu ró pai Unió tár sa dal mi és in téz mé nyi rend sze rét,
– a for dí tó és tol mács szak ma in téz mény rend sze rét,

me cha niz mu sa it, szab vá nya it, eti kai kó de xe it,
– a vo nat ko zó kom mu ni ká ci ós és pro to koll alap is me re -

te ket.
b) A mes ter kép zé si sza kon vég zet tek al kal ma sak:
– szó be li és írás be li nyel vi köz ve tí tés el vég zé sé re: for -

dí tás, szak for dí tás, tol má cso lás,
– cél nyel vi szö veg al ko tás ra,
– cél nyel ven tör té nõ szó be li köz ve tí tés re,
– szö veg elem zés re for rás nyel ven,
– film fel ira to zás meg al ko tá sá ra,
– ki ad vány szer kesz tés re,
– nyel vi ta nács adás ra,
– szoft ver lo ka li zá ci ó ra,
– ter mi no ló gi ai gyûj te mé nyek ké szí té sé re,
– for dí tás tá mo ga tó esz kö zök hasz ná la tá ra,
– tol mács be ren de zé sek hasz ná la tá ra.
c) A szak kép zett ség gya kor lá sá hoz szük sé ges sze mé -

lyes adott sá gok és kész sé gek:
– ide gen nyelv-tu dás,
– jó kom mu ni ká ci ós ké pes sé gek ma gyar és ide gen

nyel ven,
– ál ló ké pes ség,
– mo no tó nia-tû rés,
– meg bí zás elem zés,
– kri ti kai at ti tûd,
– kre a ti vi tás,
– prob lé ma meg ol dó gon dol ko dás,
– jó me mó ria,
– fi gye lem meg osz tás és kon cent rá ció,
– fo lya ma tos ön kép zés re való kész ség,
– mi nõ ség re való ér zé keny ség,
– stra té gia ter ve zés.

8. A mes ter fo ko zat és a szak kép zett ség szem pont já ból
meg ha tá ro zó is me ret kö rök:

8.1. Az alap kép zés ben meg szer zett is me re te ket to vább
bõ ví tõ, mes ter fo ko zat hoz szük sé ges ala po zó is me ret kö rök 
(18–20 kre dit):

be ve ze tés a for dí tás el mé le té be, be ve ze tés a for dí tás
gya kor la tá ba, be ve ze tés a tol má cso lás el mé le té be, be ve ze -
tés a ter mi no ló gi á ba, a for dí tás nyelv he lyes sé gi kér dé sei,
szak mai in téz mény rend szer, Eu ró pa ta nul má nyok.

8.2. A szak mai törzs anyag kö te le zõ is me ret kö rei:
(30–32 kre dit)

ál ta lá nos for dí tás tech ni ka; elsõ ide gen nyelv rõl anya -
nyelv re, anya nyelv rõl elsõ ide gen nyelv re, má so dik ide -
gen nyelv rõl anya nyelv re, tol má cso lás tech ni ka; elsõ ide -
gen nyelv rõl anya nyelv re, anya nyelv rõl elsõ ide gen nyelv -
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re, má so dik ide gen nyelv rõl anya nyelv re, szá mí tó gé pes
se géd esz kö zök mû kö dé se; ter mi no ló gia.

8.3. A szak mai törzs anyag kö te le zõ en vá laszt ha tó is -
me ret kö rei: 50 kre dit

kö te le zõ en vá lasz tan dó szak irá nyú mo dul (30 kre dit)
gaz da sá gi alap is me re tek, jogi alap is me re tek, nem zet kö -

zi szer ve ze tek, pro to koll is me re tek;

– for dí tói szak irány:
szak for dí tás: elsõ ide gen nyelv rõl anya nyelv re, anya -

nyelv rõl elsõ ide gen nyelv re, má so dik ide gen nyelv rõl
anya nyelv re;

– tol mács szak irány:
kon sze ku tív tol má cso lás: elsõ ide gen nyelv rõl anya -

nyelv re, anya nyelv rõl elsõ ide gen nyelv re, má so dik ide -
gen nyelv rõl anya nyelv re;

dip lo ma mun ka (20 kre dit).

9. A kép zés hez kap csolt szak mai gya kor lat kö ve tel mé -
nyei:

A szak mai gya kor lat idõ tar ta ma leg alább 4 hét, ame lyet
a fel sõ ok ta tá si in téz mény tan ter ve ha tá roz meg.

10. Ide gen nyelv-is me ret kö ve tel mé nyei:

A mes ter fo ko zat meg szer zé sé hez két ide gen nyelv bõl
szük sé ges nyelv vizs ga meg szer zé se: az elsõ ide gen nyelv -
bõl ál la mi lag el is mert fel sõ fo kú C tí pu sú nyelv vizs ga, a
má so dik ide gen nyelv bõl ál la mi lag el is mert kö zép fo kú
C tí pu sú nyelv vizs ga meg szer zé se szük sé ges.

11. A mes ter kép zés be való fel vé tel fel té te lei:

A 4. pont ban fel so rolt szak te rü le tek rõl je lent ke zõk ese -
té ben fel té tel az elsõ ide gen nyelv bõl ál la mi lag el is mert
fel sõ fo kú C tí pu sú nyelv vizs ga, a má so dik ide gen nyelv -
bõl ál la mi lag el is mert kö zép fo kú C tí pu sú nyelv vizs ga
meg lé te.

5. NEVELÉSTUDOMÁNYI MESTERKÉPZÉSI
 SZAK

1. A mes ter kép zé si szak meg ne ve zé se: ne ve lés tu do má -
nyi

2. A mes ter kép zé si sza kon sze rez he tõ vég zett sé gi szint
és a szak kép zett ség ok le vél ben sze rep lõ meg je lö lé se:

– vég zett sé gi szint: mes ter fo ko zat (ma gis ter, mas ter;
rö vi dít ve: MA)

– szak kép zett ség: ok le ve les ne ve lés tu do mány sza kos
böl csész

– a szak kép zett ség an gol nyel vû meg je lö lé se: Mas ter
in Edu ca ti on

– vá laszt ha tó szak irá nyok: kora gyer mek kor pedagó -
giája, csa lád pe da gó gia, el mé le ti és tör té ne ti ku ta tá sok, fel -

sõ ok ta tás-pe da gó gia, gyer mek- és if jú sá gi ta nul má nyok,
in téz mény fej lesz tés, mé rés és ér té ke lés, ne ve lé si és ok ta tá -
si ku ta tá sok, se gí tõ-fej lesz tõ pe da gó gia, tan terv- és prog -
ram fej lesz tés, mul ti kul tu rá lis ne ve lés

– szak irá nyok an gol nyel vû meg ne ve zé se: early child -
ho od and pri ma ry edu ca ti on, fa mily edu ca ti on, his to ry and 
phi lo sop hy of edu ca ti on, hig her edu ca ti on, child ho od and
yo uth stu di es, ins ti tu ti on de ve lop ment, me a su re ment and
eva lu a ti on, re se arch on edu ca ti on, de ve lop ment and sup -
port in edu ca ti on, cur ri cu lum and prog ram de ve lop ment,
mul ti cul tu ral edu ca ti on.

3. Kép zé si te rü let: böl csé szet tu do mány

4. A mes ter kép zés be tör té nõ be lé pés nél elõz mény ként
el fo ga dott sza kok:

4.1. Tel jes kre di tér ték be szá mí tá sá val ve he tõk figye -
lembe: pe da gó gia, kon duk tor, ta ní tó, óvo da pe da gó gus,
gyógy pe da gó gus alap kép zé si sza kok.

4.2. A be me net hez a 11. pont ban meg ha tá ro zott fel té -
tel lel szá mí tás ba ve he tõ alap kép zé si sza kok: and ra gó gia,
pszi cho ló gia, szo ci ál pe da gó gia.

5. A kép zé si idõ fél évek ben: 4 fél év

6. A mes ter fo ko zat meg szer zé sé hez össze gyûj ten dõ kre -
di tek szá ma: 120 kre dit

6.1. Az ala po zó is me re tek hez ren del he tõ kre di tek szá -
ma: 18–22 kre dit;

6.2. A szak mai törzs anyag hoz ren del he tõ kre di tek szá -
ma: 26–30 kre dit;

6.3. A dif fe ren ci ált szak mai anyag hoz (szak irá nyok -
hoz) ren del he tõ kre di tek szá ma: 40–44 kre dit;

6.4. A sza ba don vá laszt ha tó tan tár gyak hoz ren del he tõ
kre di tek mi ni má lis ér té ke: 10 kre dit;

6.5. A dip lo ma mun ká hoz ren delt kre di tér ték: 20 kre dit;

6.6. A gya kor la ti is me re tek ará nya: törzs kép zés ben
40%, szak irány ban leg alább 40%.

7. A mes ter kép zé si szak kép zé si cél ja, az el sa já tí tan dó
szak mai kom pe ten ci ák:

A kép zés cél ja olyan szak em be rek kép zé se, akik meg -
szer zett is me re te ik bir to ká ban meg fe le lõ tu dás sal ren del -
kez nek a ne ve lés tu do mány mû ve lé se és al kal ma zá sa te rü -
le tén. Ké pe sek a köz ok ta tás ban és a fel sõ ok ta tás ban, il let -
ve az ok ta tás ügy ben ku ta tói és/vagy al kal ma zói fel ada to -
kat el lát ni, részt vál lal ni a rend szer szin tû mû köd te tés fel -
ada ta i ból, a ku ta tás és a fej lesz tés te rén fel ada to kat vé gez -
ni, ha zai és nem zet kö zi szak mai fó ru mo kon a ne ve lés ügy
ha zai ered mé nye it kom mu ni kál ni. Meg fe le lõ is me re tek kel 
ren del kez nek ta nul má nya ik dok to ri kép zés ke re té ben tör -
té nõ foly ta tá sá hoz.
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a) A mes ter kép zé si sza kon vég zet tek is me rik:
a ne ve lés tu do mány, ezen be lül a ne ve lés tör té net, a ne -

ve lés fi lo zó fia, a ne ve lés- és ok ta tás lé lek tan, a ne ve lés el -
mé let, az ok ta tás el mé let, a ne ve lés szo ci o ló gia, az ok ta tás -
ügyi komp ara tisz ti ka, a ku ta tás mód szer tan szak tu do má -
nyos és al kal ma zói is me re te it;

to váb bá
a kora gyer mek kor pe da gó gi á ja szak irá nyon vég zet tek:
– a kora gyer mek ko ri fej lõ dés bi o ló gi ai és pszicholó -

giai alap ja it,
– a kora gyer mek ko ri ne ve lés in téz mé nyi hát te rét,
– a kora gyer mek kor ne ve lé si kér dé se it,
– a kora gyer mek ko ri ne ve lés mód szer ta ni sa já tos sá -

ga it,
– a kora gyer mek kor pe da gó gi ai ku ta tá sa it;

a csa lád pe da gó gia szak irá nyon vég zet tek:
– a szü lõi sze rep és a gyer mek vál la lás evo lú ci ós és tör -

té ne ti hát te rét,
– a csa lá di élet kü lön bö zõ for má it, azok ant ro po ló gi ai

és szo ci o ló gi ai kon tex tu sát,
– a csa lád le het sé ges funk ci ó it, mû kö dé sét, a csa lá di

kom mu ni ká ció és a csa lád élet cik lu sa it,
– a csa lá di élet mai jel leg ze tes sé ge it, fej lõ dés irá nya it

és a jel leg ze tes csa lá di konf lik tu so kat,
– az ér ték ori en tá ci ós ten den ci á kat a mai ma gyar csa lá -

dok ban,
– a disz funk ci o ná li san mû kö dõ csa lád tí pust,
– a nem a sa ját csa lád ban ne ve lés és ne vel ke dés jel leg -

ze tes sé ge it,
– a csa lád jo gi is me ret anya got és a csa lád gon do zás szo -

ci ál po li ti ká ját,
– a csa lá di élet se gí té se, a csa lá di konf lik tus meg ol dás

gya kor la tá nak al ter na tí vá it,
– a csa lád és az ok ta tá si-ne ve lé si, va la mint a csa lá do kat 

se gí tõ in téz mé nyek kap cso la tát;

az el mé le ti és tör té ne ti ku ta tá sok szak irá nyo kon vég zet -
tek:

– az el mé le ti és pe da gó gia tör té ne ti ku ta tá si me to do ló -
gi át: a kva li ta tív ku ta tá sok, a nar ra tív meg kö ze lí tés kü lön -
bö zõ for má it, az össze ha son lí tó elem zé se ket és a for rás -
elem zés kü lön bö zõ vál to za ta it,

– a ne ve lés tu do mány el mé le ti és tör té ne ti kér dé se i vel
ha tá ros tu do mány te rü le te ket: is me ret el mé let, tör té ne ti és
pe da gó gi ai ant ro po ló gia, tör té ne ti szo ci o ló gia, tár sa da -
lom tör té net, nar ra tív pszi cho ló gia,

– a könyv tá ri és a le vél tá ri ku ta tás gya kor la tát,
– a tu do má nyos kom mu ni ká ció és szö veg al ko tás kér -

dé se it;

a fel sõ ok ta tás-pe da gó gia szak irá nyon vég zet tek:
– a ha zai és a nem zet kö zi fel sõ ok ta tá si mo del le ket,
– a fel sõ- és fel nõtt ok ta tás ban részt ve võk ta nu lá si sa já -

tos sá ga it,
– a fel sõ- és fel nõtt ok ta tás ban az adek vát ta nu lá si kör -

nye zet jel lem zõ it, fej lesz té si és ér té ke lé si le he tõ sé ge it, a

fel sõ ok ta tás te rén foly tat ha tó pe da gó gi ai ku ta tá sok spe ci -
fi ku ma it,

– fel sõ ok ta tá si pro jek tek ter ve zé sé nek, szer ve zé sé nek,
irá nyí tá sá nak, le bo nyo lí tá sá nak el mé le tét és gya kor la tát;

a gyer mek- és if jú sá gi ta nul má nyok szak irá nyon vég -
zet tek:

– a gyer mek fel fo gás tör té ne ti vál to zá sa it,
– a gyer me kek min den na pi éle té nek ala ku lá sát a kü lön -

bö zõ tör té ne ti ko rok ban,
– a gyer mek- és if jú ság po li ti ka kér dés kö rét,
– a gyer mek kor kü lön bö zõ szo ci o ló gi ai meg kö ze lí té -

se it,
– a tö meg kom mu ni ká ció ha tá sát a fel nö vek võ nem ze -

dé kek re,
– a gyer me ki jo gok kér dé se it,
– a gyer mek- és if jú sá gi sza bad idõs prog ra mok ter ve -

zé sé nek és a fi a tal kor osz tály sza bad idõs fog lal koz ta tá sá -
nak mód szer ta nát,

– a gyer mek- és if jú kor kö ré ben vég zen dõ ku ta tá si
meg kö ze lí té se ket;

az in téz mény fej lesz tés szak irá nyon vég zet tek:
– az is ko la el mé le te ket,
– az eu ró pai és a ma gyar is ko la rend szer hely ze tét és

prob lé má it,
– az is ko la ant ro po ló gi á ját,
– a re form- és al ter na tív pe da gó gi á kat,
– az is ko la fej lesz tés el mé le ti és gya kor la ti prob lé má it,
– a fej lesz té si irány za to kat,
– az is ko lák sa já tos sá ga i ból ki in du ló, a he lyi igé nyek -

hez és szük ség le tek hez iga zo dó in no vá ció meg ter ve zé sé -
nek, irá nyí tá sá nak és se gí té sé nek tech ni ká it,

– az is ko la fej lesz té si kon cep ci ók, fo lya ma tok ér té ke lé -
sé nek mód sze re it,

– az is ko la fej lesz té si pro jek tek szer ve zé sé nek, irá nyí -
tá sá nak és le bo nyo lí tá sá nak fo lya ma ta it,

– az in no vá ció szak mai, eti kai kér dé se it;

a mé rés és ér té ke lés szak irá nyon vég zet tek:
– a ku ta tás mód szer ta ni és pszi cho ló gi ai ala po kat,
– a mé rés, tesz te lés, teszt fej lesz tés sta tisz ti kai alap ja it,
– a pe da gó gi ai mé ré sek, az adat gyûj tés, az elem zés, az

in terp re tá ció sza bá lya it,
– az ér té ke lés pszi cho ló gi ai hát te rét,
– a mé rés-ér té ke lés funk ci ó it, mo dell je it és for má it,
– a mé rés, tesz te lés mód sze re it és esz kö ze it,
– a leg fon to sabb nem zet kö zi és ha zai mé ré sek (IEA,

PISA, MONITOR stb.) mód szer ta nát, ered mé nye it,
– a vizs gáz ta tás, a vizs ga rend sze rek eu ró pai és Eu ró -

pán kí vü li mo dell je it, a ha zai ta pasz ta la tok elem zé si anya -
gát;

a ne ve lé si és ok ta tá si ku ta tá sok szak irá nyon vég zet tek:
– a ne ve lés tu do mány tu do má nyos kör nye ze tét,
– a tu do má nyos ku ta tás tu do mány fi lo zó fi ai hát te rét,
– az in no vá ci ós célú in téz mé nyi, or szá gos és nem zet -

kö zi rend szer szin tû ku ta tá sok ered mé nye it,
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– a ne ve lé si és ok ta tá si ku ta tá sok kutatásmetodoló -
giáját,

– a ne ve lé si és ok ta tá si ku ta tá so kat,
– az al kal ma zott és ak ció ku ta tá sok fo lya ma ta i nak

prob lé ma köz pon tú ter ve zé si mód sze rét,
– a ku ta tás me nedzs ment re vo nat ko zó is me ret anya got;

a mul ti kul tu rá lis ne ve lés szak irá nyon vég zet tek:
– a több kul tú rá jú tár sa dal mak ki ala ku lá sá nak tör té ne -

tét és kü lön bö zõ mo dell je it,
– a mul ti kul tu rá lis tár sa dal mak szer ke ze té nek össze -

füg gé se it az ok ta tás sal-ne ve lés sel,
– a mig rá ci ó val kap cso la tos re gi o ná lis össze füg gé -

se ket,
– a szeg re gá ció ki ala ku lá sát,
– az ér dek ar ti ku lá ció és ér dek ér vé nye sí tés le he tõ sé ge it

az õs ho no sok és be ván dor lók kö zött, a tár sa dal mi je len sé -
gek gaz da sá gi, mun ka erõ pi a ci össze füg gé se it az is ko lá -
zás, szak kép zés szem pont já ból,

– a mul ti kul tu rá lis ne ve lés tör té ne ti és mai lehetõsé -
geit, for má it, az ink lu zív ne ve lés ben ha té kony nak mu tat -
ko zó ok ta tá si-ne ve lé si me tó du sok el mé le tét és gya kor la -
tát;

se gí tõ-fej lesz tõ pe da gó gia szak irá nyon vég zet tek:
– az egyé ni ta nu lói igé nyek hez való al kal maz ko dás

ala ku lá sát a tö meg ok ta tás tör té ne té ben, a te het sé ges ta nu -
lók kal való fog lal ko zás tör té ne tét,

– tör té ne ti és össze ha son lí tó pe da gó gi ai szem pont ból a
ha zai és kül föl di meg ol dá so kat,

– a se gí tés-fej lesz tés „jó gya kor la tá nak” a pél dá it,
– az esély egyen lõt len ség meg je le né si for má it az is ko -

la rend szer és az is ko lai ne ve lés-ok ta tás szint jén és az
esély egyen lõ ség–esély egyen lõt len ség prob le ma ti ká ját a
jogi sza bá lyo zás ban,

– a kü lön bö zõ tel je sít mény za va rok és a te het ség pe da -
gó gi ai di ag nosz ti ká ját,

– a tel je sít mény za va rok pre ven ci ó ját, kor rek ci ó ját,
– a te het ség fej lesz tés el mé le ti kér dé se it, gya kor la ti le -

he tõ sé ge it és prob lé má it;

tan terv- és prog ram fej lesz tés szak irá nyon vég zet tek:
– a tar tal mi sza bá lyo zás rend sze rét, mû kö dé sét, az ok -

ta tá si rend szer ben be töl tött sze re pét,
– az egye te mes és a ma gyar tan terv tör té net leg fon to -

sabb tan ter vi pa ra dig má it és a tan terv tí pu so kat,
– a tan terv el mé le ti és az al kal ma zott ku ta tá sok ered mé -

nye it,
– a tan terv ér té ke lé si pa ra dig má kat, mód sze re ket és a

tan terv fej lesz tõ mun ka el mé le ti alap ja it,
– a pe da gó gi ai prog ra mok, he lyi tan ter vek, tan tár gyi

prog ra mok elem zé sét, ér té ke lé sét, il let ve pro jekt mun ka
ke re té ben tör té nõ fej lesz té sét,

– a ta ní tás és ta nu lás el mé le ti mo dell je i nek al kal ma zá si 
le he tõ sé ge it, a tan anya gok és tan esz kö zök, ok ta tá si se géd -
anya gok elem zé sé nek, ér té ke lé sé nek mód sze re it,

– ké pes ség fej lesz tõ tan tár gyi prog ra mok, tan esz kö zök, 
ok ta tá si se géd anya gok fej lesz té sét,

– a kom pe ten cia ala pú fej lesz tés re irá nyu ló kül föl di és
ha zai tö rek vé se ket,

– a tan anyag- és tan könyv elem zés el mé le tét és gya kor -
la tát.

b) A mes ter kép zé si sza kon vég zet tek al kal ma sak:
– a ne ve lés- és ok ta tás ügy ben, a köz- és fel sõ ok ta tás -

ban ku ta tói és/vagy al kal ma zói fel ada tok el lá tá sá ra,
– pe da gó gi ai rend sze rek fej lesz té sé ben, mû köd te té sé -

ben és irá nyí tá sá ban való rész vé tel re, 
– a szak te rü let re vo nat ko zó ma gyar és ide gen nyel vû

in for má ció fel tá rá sá ra és elem zé sé re, a ne ve lés- és ok ta tás -
ügy ered mé nye i nek ha zai és nem zet kö zi fó ru mo kon való
kom mu ni ká lá sá ra, jó szö veg al ko tás ra,

– ön ál ló ta nu lás sal meg le võ ké pes sé ge ik fej lesz té sé re
és új kom pe ten ci ák ki ala kí tá sá ra;

to váb bá
a kora gyer mek kor pe da gó gi á ja szak irá nyon vég zet tek:
– az in téz mé nyek ne ve lé si stra té gi á já nak pe da gó gi ai

meg ala po zá sá ra,
– a ne ve lés szer ve ze ti ke re te i nek és pe da gó gi ai kul tú -

rá já nak fej lesz té sé re,
– a plu rá lis tár sa da lom igé nye i bõl fa ka dó sa já tos ne ve -

lé si fel ada tok meg fo gal ma zá sá ra,
– szak ér tõ ként meg ol dá suk ban való ak tív rész vé tel re, a 

pe da gó gu sok mun ká já nak tá mo ga tá sá ra,
– köz re mû kö dés re egyes gyer me kek és gyer mek cso -

por tok fej lesz té sé re-ne ve lé sé re vo nat ko zó prog ra mok ki -
ala kí tá sá ban, meg va ló sí tá sá ban,

– kora gyer mek ko ri pe da gó gi ai ku ta tá sok vég zé sé re;

a csa lád pe da gó gia szak irá nyon vég zet tek:
– ne ve lé si-ok ta tá si in téz mé nyek ben, a csa lá do kat se gí -

tõ in téz mény rend szer ben szak sze rû tá mo ga tás nyúj tá sá ra
az erre ak tu á li san vagy fo lya ma to san rá szo ru ló csa lá dok -
nak,

– szak ér tõ rész vé tel re ku ta tá sok ban;

az el mé le ti és tör té ne ti ku ta tá sok szak irá nyo kon vég zet -
tek:

– pe da gó gia tör té ne ti és pe da gó gia el mé le ti ku ta tá sok
vég zé sé re, el mé le ti és tör té ne ti ku ta tá sok ter ve zé sé re, tá -
mo ga tá sá ra, ér té ke lé sé re és tu do má nyos fó ru mo kon tör té -
nõ kom mu ni ká lá sá ra,

– az el mé le ti és tör té ne ti ku ta tá sok kal fog lal ko zó hall -
ga tók mun ká já nak se gí té sé re, ta nács adás ra;

a fel sõ ok ta tás-pe da gó gia szak irá nyon vég zet tek:
– fel sõ ok ta tá si fej lesz té sek ter ve zé sé re, tá mo ga tá sá ra,

ér té ke lé sé re,
– szak ér tõ ként részt ven ni a fel sõ ok ta tá si me nedzs ment 

mun ká já ban,
– fel sõ ok ta tás-pe da gó gi ai ku ta tá sok vég zé sé re;

a gyer mek- és if jú sá gi ta nul má nyok szak irá nyon vég -
zet tek:

– if jú ság se gí tõ szol gá la tok ban való fej lesz tõ köz re mû -
kö dés re,
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– a tan órán kí vü li ne ve lés tar tal mi és szer ve ze ti ke re te i -
nek ter ve zé sé re, e ne ve lé si al kal mak szak sze rû ve ze té sé re, 
pe da gó gi ai irá nyí tá sá ra,

– szak ér tõ rész vé tel re gyer mek- és if jú ság se gí tõ ku ta -
tá sok ban;

az in téz mény fej lesz tés szak irá nyon vég zet tek:
– a pe da gó gi ai in téz mény fej lesz tés el mé le ti kér dé se i -

ben tu dá suk to vább fej lesz té sé re és al kal ma zá sá ra az is ko -
lai in no vá ci ók ban a he lyi tár sa dal mi igé nye i nek, elvárá -
sai nak meg fele lõen;

a mé rés és ér té ke lés szak irá nyon vég zet tek:
– a ta nu lók, ta nu ló kö zös sé gek, ne ve lé si-ok ta tá si in téz mé -

nyek, il let ve az ok ta tá si rend szer ér té ke lé sét szol gá ló mé ré -
sek le bo nyo lí tá sá ra, ilyen célú mé rõ esz kö zök fej lesz té sé re;

a ne ve lé si és ok ta tá si ku ta tá sok szak irá nyon vég zet tek:
– a ne ve lés-ok ta tás kü lön bö zõ szint je in meg je le nõ pe -

da gó gi ai prob le ma ti ka fel is me ré sé re,
– fej lesz tõ jel le gû ne ve lé si-ok ta tá si ku ta tá sok meg ter -

ve zé sé re, vég zé sé re;

se gí tõ-fej lesz tõ pe da gó gia szak irá nyon vég zet tek:
– ál ta lá nos ta nu lás tech ni kai fej lesz tés re és ta nács adás ra,
– az el té rõ bá nás mó dot igény lõ ta nu lók szak sze rû se gí -

té sé re;

a mul ti kul tu rá lis ne ve lés szak irá nyon vég zet tek:
– el té rõ kul tú rá jú fi a ta lok együtt mû kö dé sé nek meg -

szer ve zé sé re, irá nyí tá sá ra,
– a fel me rült konf lik tu sok ér tel me zé sé re, ke ze lé sé re,

ha té kony kom mu ni ká ció elõ se gí té sé re;

tan terv- és prog ram fej lesz tés szak irá nyon vég zet tek:
– a köz pon ti tan ter vek hez iga zo dó he lyi tan ter vek, tan -

tár gyi prog ra mok, fej lesz tõ prog ra mok ki dol go zá sá ra.

c) A szak kép zett ség gya kor lá sá hoz szük sé ges sze mé -
lyes adott sá gok és kész sé gek:

– ön ál ló mun ka vég zés re való ké pes ség,
– kre a ti vi tás,
– jó prob lé ma meg ol dó ké pes ség,
– dön tés ho za ta li ké pes ség,
– jó együtt mû kö dé si kész ség,
– a kö zös ség be tör té nõ be il lesz ke dés ké pes sé ge és igé -

nye,
– sa ját te vé keny ség kri ti kus ér té ke lé sé nek és irá nyí tá -

sá nak a ké pes sé ge,
– ön sza bá lyo zás, az ön fej lesz tés igé nye,
– ér té kek ki ala kí tá sá ra és meg tar tá sá ra tö rek võ ma ga -

tar tás.

8. A mes ter fo ko zat és a szak kép zett ség szem pont já ból
meg ha tá ro zó is me ret kö rök:

8.1. Az alap kép zés ben meg szer zett is me re te ket to vább
bõ ví tõ, mes ter fo ko zat hoz szük sé ges ala po zó is me ret kö -
rök: 18–22 kre dit

ne ve lés tör té ne ti ta nul má nyok, ku ta tá sok (ne ve lés fi lo -
zó fi ák és el mé le tek tör té ne te), el mé le ti pe da gó gia (a ne ve -

lés tu do mány szak nyel ve), ne ve lés- és ok ta tás lé lek tan
(kog ni tív pszi cho ló gia, ne ve lés lé lek tan), ok ta tás tu do -
mány (ta ní tás- és ta nu lás el mé le tek), a ne ve lés szo ci o ló gia
al kal ma zá sai (a ne ve lés szo ci o ló gi ai in for má ció), ok ta tás -
ügyi komp ara tisz ti ka (vi lág gaz da sá gi vál to zá sok és az ok -
ta tás).

8.2. A szak mai törzs anyag kö te le zõ is me ret kö rei:
26–30 kre dit

ne ve lés tör té ne ti ta nul má nyok, ku ta tá sok (pe da gó gi ai
prob lé ma tör té net, tör té ne ti ant ro po ló gia), el mé le ti pe da -
gó gia (ne ve lés el mé let – pe da gó gi ai ant ro po ló gia, ne ve lés -
tu do má nyi mo del lek és pa ra dig mák), ne ve lés- és ok ta tás -
lé lek tan (pe da gó gi ai szo ci ál pszi cho ló gia), ok ta tás tu do -
mány (tan terv el mé le tek, ké pes sé gek fej lõ dé se és fej lesz té -
se), a ne ve lés szo ci o ló gia al kal ma zá sai (is ko la szo ci o ló gi ai
szem lé le tek és szak iro da lom, ku ta tá sok a ne ve lés szo ci o ló -
gi á ban), ok ta tás ügyi komp ara tisz ti ka (ok ta tá si rend sze rek
az EU-ban, ok ta tás sta tisz ti kai elem zé sek).

8.3. A szak mai törzs anyag kö te le zõ en vá laszt ha tó is -
me ret kö rei:

dif fe ren ci ált szak mai is me re tek: 40–44 kre dit
szak irá nyok is me ret kö rei;

dip lo ma mun ka: 20 kre dit.

9. A kép zés hez kap csolt szak mai gya kor lat kö ve tel mé -
nyei:

A szak mai gya kor lat a köz- és a fel sõ ok ta tás kü lön bö zõ
szín te re in, in téz mé nye i ben vég zett te rep mun ka, amely nek
idõ tar ta mát a szak irá nyok hoz kap cso ló dó an a sza kot in dí -
tó fel sõ ok ta tá si in téz mény ha tá roz za meg.

10. Ide gen nyelv-is me ret kö ve tel mé nyei:

A mes ter fo ko zat meg szer zé sé hez egy ál la mi lag el is mert 
kö zép fo kú C tí pu sú nyelv vizs ga vagy az zal egyen ér té kû
érett sé gi bi zo nyít vány, il let ve ok le vél szük sé ges.

11. A mes ter kép zés be való fel vé tel fel té te lei:

A mes ter kép zés be való fel vé tel fel té te le, hogy a hall ga -
tó nak a kre dit meg ál la pí tá sá nak alap já ul szol gá ló is me re -
tek – fel sõ ok ta tá si tör vény ben meg ha tá ro zott – össze ve té -
se alap ján el is mer he tõ le gyen leg alább 15 kre dit az aláb bi
is me ret kö rök ben: ne ve lés tör té net, ne ve lés pszi cho ló gia,
ku ta tás mód szer tan, in for ma ti ka és szá mí tó gép-hasz ná lat,
ne ve lé si – se gí tõ szol gá la ti te rep gya kor lat.

6. ANGLISZTIKA MESTERKÉPZÉSI SZAK

1. A mes ter kép zé si szak meg ne ve zé se: ang lisz ti ka

2. A mes ter kép zé si sza kon sze rez he tõ vég zett sé gi szint
és a szak kép zett ség ok le vél ben sze rep lõ meg je lö lé se:
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– vég zett sé gi szint: mes ter fo ko zat (ma gis ter, mas ter;
rö vi dít ve: MA)

– szak kép zett ség: ok le ve les ang lisz ti ka mes ter sza kos
böl csész

– a szak kép zett ség an gol nyel vû meg je lö lé se: MA in
Eng lish

– vá laszt ha tó szak irá nyok: an gol al kal ma zott nyel vé -
szet, an gol el mé le ti nyel vé szet, an gol iro da lom, an gol kul -
tú ra és tár sa da lom, poszt ko lo ni á lis iro dal mak és kul tú rák
(ír, s. k.,ót, ka na dai, auszt rál)

– szak irá nyok an gol nyel vû meg ne ve zé se: Eng lish
app li ed lin gu is tics, Eng lish the o re ti cal lin gu is tics, Eng lish 
li te ra tu re, Bri tish cul tu ral stu di es, post co lo ni al stu di es
(Irish, Scot tish, Ca na di an, Aust ra li an)

3. Kép zé si te rü let: böl csé szet tu do mány

4. A mes ter kép zés be tör té nõ be lé pés nél elõz mény ként
el fo ga dott sza kok:

4.1. Tel jes kre di tér ték be szá mí tá sá val ve he tõ figye -
lembe: ang lisz ti ka alap kép zé si szak.

4.2. A be me net hez a 10. pont ban meg ha tá ro zott kre di -
tek tel je sí té sé vel el sõ sor ban szá mí tás ba ve he tõ alap kép zé -
si sza kok: a ma gyar, ger ma nisz ti ka, szla visz ti ka, ro ma -
nisz ti ka, ro mo ló gia, a tör té ne lem, a sza bad böl csé szet, in -
for ma ti kus könyv tá ros, kom mu ni ká ció és mé dia tu do -
mány, kul tu rá lis ant ro po ló gia, szo ci o ló gia, tár sa dal mi ta -
nul má nyok alap kép zé si sza kok.

4.3. A 10. pont ban meg ha tá ro zott kre di tek tel je sí té sé -
vel ve he tõk figye lembe to váb bá azok az alap- vagy mes -
ter fo ko za tot adó alap kép zé si sza kok, il let ve a fel sõ ok ta -
tás ról  szóló 1993. évi LXXX. tör vény sze rin ti fõ is ko lai
vagy egye te mi szin tû alap kép zé si sza kok, ame lye ket a kre -
dit meg ál la pí tá sá nak alap já ul szol gá ló is me re tek össze ve -
té se alap ján a fel sõ ok ta tá si in téz mény kre di tát vi te li bi zott -
sá ga el fo gad.

5. A kép zé si idõ fél évek ben: 4 fél év

6. A mes ter fo ko zat meg szer zé sé hez össze gyûj ten dõ kre -
dit pon tok szá ma: 120 kre dit;

6.1. Az ala po zó is me re tek hez ren del he tõ kre di tek szá -
ma: leg alább 20 kre dit;

6.2. A szak mai törzs anyag hoz ren del he tõ kre di tek szá -
ma: 10–25 kre dit;

6.3. A dif fe ren ci ált szak mai anyag hoz ren del he tõ kre -
di tek szá ma: 50–55 kre dit;

6.4. Sza ba don vá laszt ha tó tan tár gyak hoz ren del he tõ
kre di tek mi ni má lis ér té ke: 10 kre dit;

6.5. A dip lo ma mun ká hoz ren delt kre di tér ték: 20 kre dit;

6.6. A gya kor la ti is me re tek ará nya: az in téz mé nyi tan -
terv sze rint leg alább 30%.

7. A mes ter kép zé si szak kép zé si cél ja, az el sa já tí tan dó
szak mai kom pe ten ci ák:

A kép zés cél ja olyan szak em be rek kép zé se, akik meg -
szer zett el mé le ti, mód szer ta ni, gya kor la ti is me re te ik bir to -
ká ban ma gas szin ten is me rik és al kal maz zák az an gol
nyel vet. Is me rik az an gol nyel vû or szá gok, kö zöt tük
Nagy-Bri tan nia, Ír or szág és Ka na da iro dal mát, kul tú rá ját,
tár sa dal mi-po li ti kai be ren dez ke dé sét, tör té nel mét, to váb -
bá a mo dern el mé le ti és al kal ma zott nyel vé szet alap el ve it,
fõbb mai irány za ta it, ku ta tá si te rü le te it, és azok nak el sõ -
sor ban az an gol nyelv re vo nat koz ta tott ered mé nye it. Ké -
pe sek arra, hogy az üz le ti élet ben, a mé di á ban, az ok ta tás -
ban, a könyv ki adás ban, a dip lo má ci á ban, a nem zet kö zi
kap cso la tok kal fog lal ko zó in téz mé nyek ben, az ide gen for -
ga lom ban, pá lyá za ti iro dák ban, a he lyi re gi o ná lis és or szá -
gos ön kor mány za ti hi va ta lok ban és ál ta lá ban a kul tu rá lis
köz élet ben al kal maz zák meg szer zett is me re te i ket. Fel ké -
szült sé gük alap ján ké pe sek ta nul má nya ik dok to ri kép zés -
ben tör té nõ foly ta tá sá ra.

a) A mes ter kép zé si sza kon vég zet tek is me rik:
– az an gol nyel vû kul tú rák ra vo nat ko zó is me ret anya -

got (pl. nyelv, nyel vé szet, iro da lom, tör té ne lem).
b) A mes ter kép zé si sza kon vég zet tek al kal ma sak:
– az ang lisz ti ka te rü le tén szer zett spe ci á lis jár tas sá gok

és mû velt ség bir to ká ban fo gal mi és abszt rakt gon dol ko -
dást, va la mint gya kor la ti kész sé ge ket igény lõ fel ada tok és
mun ka kö rök el lá tá sá ra,

– szak má juk in ter disz cip li ná ris és mul ti disz cip li ná ris
el mé le ti és gya kor la ti mû ve lé sé re,

– ön ál ló ku ta tás ra,
– ön ál ló tu do má nyos és pub li cisz ti kai mun ka vég zé sé -

re az an gol nyelv és az an gol nyel vû né pek kul tú rá já nak,
tör té nel mé nek és iro dal má nak te rü le tén,

– az an gol és a ma gyar nyel vû kul tú rák köz ti ma gas
szin tû köz ve tí tés re a kul tu rá lis, gaz da sá gi, po li ti kai stb.
élet kü lön bö zõ te rü le te in,

– az an gol nyelv re, va la mint az an gol nyel vû kul tú rák ra 
és tár sa dal mak ra vo nat ko zó is me re tek köz ve tí té sé re.

c) A szak kép zett ség gya kor lá sá hoz szük sé ges sze mé -
lyes adott sá gok és kész sé gek:

– ma gas szin tû szak mai mo ti vált ság és el kö te le zett ség,
– fej lett elem zõ ké pes ség,
– kü lön bö zõ kul tú rák kö zöt ti ha son ló sá gok és kü lönb -

sé gek fel tá rá sá nak ké pes sé ge,
– in ter kul tu rá lis at ti tûd,
– ma gas szin tû an gol nyel vû kom mu ni ká ci ós kész ség,
– jó elõ adó kész ség.

8. A mes ter fo ko zat és a szak kép zett ség szem pont já ból
meg ha tá ro zó is me ret kö rök:

8.1. Az alap kép zés ben meg szer zett is me re te ket to vább
bõ ví tõ, mes ter fo ko zat hoz szük sé ges ala po zó is me ret kö -
rök: leg alább 20 kre dit

az an gol nyelv in ter disz cip li ná ris kö ze lí tés ben (tár sa -
dal mi és kul tu rá lis kon tex tus ban); a mo dern brit tár sa da -
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lom; nyelv-, iro da lom- és kul tú ra tu do má nyi alap fo gal mak
és el mé le ti hát te rük; ku ta tás mód szer tan; az an gol ér te ke zõ
stí lus és for má tum (5-5 kre di tes kur zu sok ki ala kí tá sá val).

8.2. A szak mai törzs anyag kö te le zõ is me ret kö rei:
10–25 kre dit

az an gol nyel vé szet, iro da lom tu do mány és kul tú ra el mé -
let irány za tai; az an gol nyelv, iro da lom és kul tú ra tör té ne ti
as pek tu sai (5-5 kre di tes kur zu sok ki ala kí tá sá val).

8.3. A szak mai törzs anyag kö te le zõ en vá laszt ha tó is -
me ret kö rei: 70–75 kre dit

dif fe ren ci ált szak mai is me re tek: 50–55 kre dit
an gol al kal ma zott nyel vé szet, an gol el mé le ti nyel vé -

szet, an gol iro da lom, an gol kul tú ra és tár sa da lom, poszt -
ko lo ni á lis iro dal mak és kul tú rák (ír, skót, ka na dai, auszt -
rál) szak irá nyok hoz tar to zó is me re tek (5-5 kre di tes kur zu -
sok ki ala kí tá sá val);

dip lo ma mun ka: 20 kre dit.

9. Ide gen nyelv-is me ret kö ve tel mé nyei:

A mes ter fo ko zat meg szer zé sé hez leg alább egy ál la mi -
lag el is mert kö zép fo kú C tí pu sú nyelv vizs ga vagy az zal
egyen ér té kû érett sé gi bi zo nyít vány, il let ve ok le vél szük -
sé ges élõ ide gen nyelv bõl, amely nyelv nem le het az an gol.

10. A mes ter kép zés be való fel vé tel fel té te lei:

A kre dit meg ál la pí tá sá nak alap já ul szol gá ló is me re -
tek – fel sõ ok ta tá si tör vény ben meg ha tá ro zott – össze ve té -
se alap ján a hall ga tó nak el is mer he tõ le gyen leg alább
50 kre dit a ko ráb bi ta nul má nyai sze rint ang lisz ti ka is me -
ret kör bõl. To váb bá fel sõ fo kú C tí pu sú ál la mi lag el is mert
vagy az zal egyen ér té kû nyelv vizs ga an gol nyelv bõl.

A mes ter kép zés be való fel vé tel fel té te le, hogy a fen ti is -
me ret kör bõl leg alább 38 kre dit tel ren del kez zen a hall ga tó.
A hi ány zó kre di te ket a mes ter fo ko zat meg szer zé sé re irá -
nyu ló kép zés sel pár hu za mo san, a fel vé tel tõl szá mí tott két
fél éven be lül, a fel sõ ok ta tá si in téz mény ta nul má nyi és
vizs ga sza bály za tá ban meg ha tá ro zot tak sze rint meg kell
sze rez ni.

7. AMERIKANISZTIKA MESTERKÉPZÉSI SZAK

1. A mes ter kép zé si szak meg ne ve zé se: ame ri ka nisz ti ka

2. A mes ter kép zé si sza kon sze rez he tõ vég zett sé gi szint
és a szak kép zett ség ok le vél ben sze rep lõ meg je lö lé se:

– vég zett sé gi szint: mes ter fo ko zat (ma gis ter, mas ter;
rö vi dít ve: MA)

– szak kép zett ség: ok le ve les ame ri ka nisz ti ka mes ter -
sza kos böl csész

– a szak kép zett ség an gol nyel vû meg je lö lé se: MA in
Ame ri can Stu di es

– vá laszt ha tó szak irá nyok: et ni kai és mul ti kul tu rá lis is -
me re tek, ame ri kai iro da lom és iro da lom tu do mány, ame ri -
kai kul tú ra és mé dia, ame ri kai an gol nyelv és nyel vé szet,
össze ha son lí tó ta nul má nyok (más an gol nyel vû kul tú rák -
kal)

– szak irá nyok an gol nyel vû meg ne ve zé se: eth nic and
mul ti cul tu ral stu di es, Ame ri can li te ra tu re, Ame ri can cul -
tu re and me dia, Ame ri can Eng lish lan gu a ge and lin gu is -
tics, com pa ra ti ve cul tu ral and li te ra ry stu di es (wit hin the
Eng lish-spe a king world)

3. Kép zé si te rü let: böl csé szet tu do mány

4. A mes ter kép zés be tör té nõ be lé pés nél elõz mény ként
el fo ga dott sza kok:

4.1. Tel jes kre di tér ték be szá mí tá sá val ve he tõ figye -
lembe: ang lisz ti ka alap kép zé si szak.

4.2. A be me net hez a 10. pont ban meg ha tá ro zott kre di -
tek tel je sí té sé vel el sõ sor ban szá mí tás ba ve he tõ alap kép zé -
si sza kok: a ma gyar, a tör té ne lem, a sza bad böl csé szet,
ger ma nisz ti ka, ro ma nisz ti ka, ro mo ló gia, szla visz ti ka, in -
for ma ti kus könyv tá ros, kom mu ni ká ció és mé dia tu do -
mány, kul tu rá lis ant ro po ló gia, szo ci o ló gia, tár sa dal mi ta -
nul má nyok alap kép zé si sza kok.

4.3. A 10. pont ban meg ha tá ro zott kre di tek tel je sí té sé -
vel ve he tõk figye lembe to váb bá azok az alap- vagy mes -
ter fo ko za tot adó alap kép zé si sza kok, il let ve a fel sõ ok ta -
tás ról  szóló 1993. évi LXXX. tör vény sze rin ti fõ is ko lai
vagy egye te mi szin tû alap kép zé si sza kok, ame lye ket a kre -
dit meg ál la pí tá sá nak alap já ul szol gá ló is me re tek össze ve -
té se alap ján a fel sõ ok ta tá si in téz mény kre di tát vi te li bi zott -
sá ga el fo gad.

5. A kép zé si idõ fél évek ben: 4 fél év

6. A mes ter fo ko zat meg szer zé sé hez össze gyûj ten dõ kre -
dit pon tok szá ma: 120 kre dit;

6.1. Az ala po zó is me re tek hez ren del he tõ kre di tek szá -
ma: leg alább 20 kre dit;

6.2. A szak mai törzs anyag hoz ren del he tõ kre di tek szá -
ma: 10–25 kre dit;

6.3. A dif fe ren ci ált szak mai anyag hoz ren del he tõ kre -
di tek szá ma: 50–55 kre dit;

6.4. Sza ba don vá laszt ha tó tan tár gyak hoz ren del he tõ
kre di tek mi ni má lis ér té ke: 10 kre dit;

6.5. A dip lo ma mun ká hoz ren delt kre di tér ték: 20 kre dit;

6.6. A gya kor la ti is me re tek ará nya: az in téz mé nyi tan -
terv sze rint leg alább 30%.

7. A mes ter kép zé si szak kép zé si cél ja, az el sa já tí tan dó
szak mai kom pe ten ci ák:
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A kép zés cél ja olyan szak em be rek kép zé se, akik az
ame ri ka nisz ti ka te rü le tén meg szer zett el mé le ti, mód szer -
ta ni, gya kor la ti is me re te ik és kész sé ge ik bir to ká ban ma gas 
szin ten is me rik és al kal maz zák az ame ri kai an gol nyel vet.
Is me rik az an gol nyel vû or szá gok, kö zöt tük el sõ sor ban az
Ame ri kai Egye sült Ál la mok kul tú rá ját, tár sa dal mi-po li ti -
kai be ren dez ke dé sét, tör té nel mét, az ame ri kai je len és
múlt va la mennyi lé nye ges vo nat ko zá sát. Meg szer zett tu -
dá suk bir to ká ban ké pe sek arra, hogy szak tu dá su kat az üz -
le ti élet ben, a mé di á ban, a könyv ki adás ban, a dip lo má ci á -
ban, a nem zet kö zi kap cso la tok kal fog lal ko zó in téz mé -
nyek ben, az ide gen for ga lom ban, pá lyá za ti iro dák ban, a
he lyi és or szá gos ön kor mány za ti hi va ta lok ban és ál ta lá ban 
a kul tu rá lis élet ben al kal maz zák. Fel ké szült sé gük alap ján
ké pe sek ta nul má nya ik dok to ri kép zés ke re té ben tör té nõ
foly ta tá sá ra.

a) A mes ter kép zé si sza kon vég zet tek is me rik:

– az ame ri kai an gol nyel vet,

– az ame ri kai an gol nyel vû kom mu ni ká ció sa já tos sá -
ga it,

– az Egye sült Ál la mok kul tú rá ját, tör té nel mét és iro -
dal mát,

– a meg ha tá ro zó ame ri kai kom mu ni ká ci ós rend sze re -
ket (tv, új sá gok, in ter net stb.).

b) A mes ter kép zé si sza kon vég zet tek al kal ma sak:

– az ame ri ka nisz ti ka te rü le tén szer zett spe ci á lis jár tas -
sá gok és el mé lyült mû velt ség bir to ká ban fo gal mi és abszt -
rakt gon dol ko dást, va la mint gya kor la ti kész sé ge ket igény -
lõ fel ada tok és mun ka kö rök el lá tá sá ra,

– szak má juk in ter disz cip li ná ris és mul ti disz cip li ná ris
el mé le ti és gya kor la ti mû ve lé sé re,

– az ön ál ló ku ta tás ra,

– ön ál ló tu do má nyos és pub li cisz ti kai mun ka vég zé sé -
re az Egye sült Ál la mok kul tú rá já nak, tör té nel mé nek és
iro dal má nak te rü le tén,

– az ame ri kai és ma gyar kul tú ra köz ti ma gas szin tû
nyel vi köz ve tí tés re a kul tu rá lis, a gaz da sá gi, a po li ti kai stb. 
élet kü lön bö zõ te rü le te in,

– az ame ri kai an gol nyelv re, va la mint az ame ri kai kul -
tú rá ra és tár sa da lom ra vo nat ko zó is me re tek köz ve tí té sé re.

c) A szak kép zett ség gya kor lá sá hoz szük sé ges sze mé -
lyes adott sá gok és kész sé gek:

– ma gas szin tû szak mai mo ti vált ság és el kö te le zett ség,

– fej lett elem zõ ké pes ség,

– kü lön bö zõ kul tú rák kö zöt ti kü lönb sé gek és ha son ló -
sá gok fel tá rá sá nak ké pes sé ge,

– in ter kul tu rá lis at ti tûd,

– ma gas szin tû, an gol nyel vû szó be li és írás be li kom -
mu ni ká ci ós kész ség,

– jó elõ adó kész ség.

8. A mes ter fo ko zat és a szak kép zett ség szem pont já ból
meg ha tá ro zó is me ret kö rök:

8.1. Az alap kép zés ben meg szer zett is me re te ket to vább
bõ ví tõ, mes ter fo ko zat hoz szük sé ges ala po zó is me ret kö -
rök: leg alább 20 kre dit

az ame ri kai iro da lom, kul túr a és nyelv tör té ne ti as pek -
tu sai; az ame ri kai tár sa da lom és kul túr a ki ala ku lá sá nak és
fo lya ma ta i nak tör té ne ti össze füg gé sei; az ame ri kai an gol
nyelv sa já tos sá gai in ter disz cip li ná ris kö ze lí tés ben; nyelv-, 
iro da lom- és kul tú ra tu do má nyi fo gal mak és el mé le ti hát te -
rük; ku ta tás mód szer tan (4-5 kre di tes kur zu sok ki ala kí tá sá -
val).

8.2. A szak mai törzs anyag kö te le zõ is me ret kö rei:
10–25 kre dit

az ame ri ka nisz ti ka mint tu do mány ág meg ha tá ro zá sa,
mód sze re i nek is mer te té se és nem zet kö zi irány za tai; az
ame ri ka nisz ti ka tár sa da lom tu do má nyi kom po nen sei; az
ame ri kai kul túr a, tár sa da lom, iro da lom és nyelv össze füg -
gés rend sze rei, kom mu ni ká ci ós rend sze rek (5-5 kre di tes
kur zu sok ki ala kí tá sá val).

8.3. A szak mai törzs anyag kö te le zõ en vá laszt ha tó is -
me ret kö rei: 70–75 kre dit

dif fe ren ci ált szak mai is me re tek: 50–55 kre dit
et ni kai és mul ti kul tu rá lis is me re tek, ame ri kai iro da lom

és iro da lom tu do mány, ame ri kai kul túr a és mé dia, ame ri kai 
an gol nyelv és nyel vé szet, össze ha son lí tó ta nul má nyok
(más an gol nyel vû kul tú rák kal) szak irá nyok hoz tar to zó is -
me re tek (5-5 kre di tes kur zu sok ki ala kí tá sá val);

dip lo ma mun ka: 20 kre dit.

9. Ide gen nyelv-is me ret kö ve tel mé nyei:

A mes ter fo ko zat meg szer zé sé hez leg alább egy ál la mi -
lag el is mert kö zép fo kú C tí pu sú nyelv vizs ga vagy az zal
egyen ér té kû érett sé gi bi zo nyít vány, illetve ok le vél szük -
sé ges élõ ide gen nyelv bõl, amely nyelv nem le het az an gol.

10. A mes ter kép zés be való fel vé tel fel té te lei:

A kre dit meg ál la pí tá sá nak alap já ul szol gá ló is me re -
tek – fel sõ ok ta tá si tör vény ben meg ha tá ro zott – össze ve té -
se alap ján a hall ga tó nak el is mer he tõ le gyen leg alább
50 kre dit a ko ráb bi ta nul má nyai sze rint ang lisz ti ka és ame -
ri ka nisz ti ka is me ret kö rök bõl, amely bõl az ame ri kai an gol
nyelv, valamint az ame ri kai iro da lom és kul túr a is me ret
együt te sen leg alább 30 kre dit ér té kû. To váb bá fel sõ fo kú
C tí pu sú ál la mi lag el is mert vagy az zal egyen ér té kû nyelv -
vizs ga an gol nyelv bõl.

A mes ter kép zés be való fel vé tel fel té te le, hogy a fen ti is -
me ret kö rök bõl leg alább 38 kre dit tel ren del kez zen a hall -
ga tó. A hi ány zó kre di te ket a mes ter fo ko zat meg szer zé sé re
irá nyuló kép zés sel pár hu za mo san, a fel vé tel tõl szá mí tott
két fél éven be lül, a fel sõ ok ta tá si in téz mény ta nul má nyi és
vizs ga sza bály za tá ban meg ha tá ro zot tak sze rint meg kell
sze rez ni.”
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5. számú melléklet
a 39/2007. (XII. 22.) OKM rendelethez

[4. számú melléklet
 az alap- és mesterképzési szakok képzési

 és kimeneti követelményeirõl  szóló
 15/2006. (IV. 3.) OM rendelethez]

„11. TA NÁ RI SZAK KÉP ZETT SÉ GEN KÉNT

11.1.1. AZ ELSÕ TANÁRI
SZAKKÉPZETTSÉGKÉNT VÁLASZTHATÓ

SZAKKÉPZETTSÉGEK SZAKTERÜLETI
 ISMERETEI

a) A KÖZOKTATÁS MÛVELTSÉGI TERÜLETEIN
VÁLASZTHATÓ TANÁRI SZAKKÉPZETTSÉGEK

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MÛVELTSÉGI
TERÜLET

Magyartanár

A szak kép zett ség ok le vél ben sze rep lõ,
– ma gyar nyel vû meg je lö lé se: ok le ve les ma gyar ta nár;
– an gol nyel vû meg je lö lé se: te a cher of Hun ga ri an lan -

gu a ge and li te ra tu re.

A kép zés cél ja az alap fo ko za ton vagy más fel sõ fo kú
vég zett ség ke re té ben szer zett szak kép zett ség re, ille tõ leg
is me re tek re ala poz va a köz ok ta tás ban, a szak kép zés ben és 
a fel nõtt kép zés ben az ok ta tá si, pe da gó gi ai ku ta tá si, ter ve -
zé si és fej lesz té si fel ada tok ra, to váb bá a ta nul má nyok dok -
to ri kép zés ben tör té nõ foly ta tá sá ra való fel ké szí tés.

A 8.3. pont ban fog lalt szak te rü le ti ál ta lá nos is me re te -
ken túli, sa já tos is me ret kö rök:

Szak te rü le ti is me re tek:

A szak te rü le ti is me re tek köre az iro da lom tu do mány és a 
nyelv tu do mány is ko lai ne ve lés szem pont já ból adek vát
tar tal ma i ra épül, fi gye lem mel a Nem ze ti alap tan terv és a
két szin tû érett sé gi kö ve tel mé nye i re.

a) Iro da lom tu do mány
– Iro dal mi mû vek elem zé se (az an tik vi tás tól a 19. szá -

zad vé gé ig; 20. szá zad)
A kö zép is ko lai szö veg ér tel me zést se gí tõ el já rá sok, ter -

mi no ló gi ai ap pa rá tus el sa já tí tá sa és gya kor lá sa ma gyar és
vi lág iro dal mi mû vek elem zé se so rán. Kor sze rû iro da lom -
tu do má nyi in terp re tá ci ós el já rá sok és el mé le tek. A mû vé -
sze ti/iro dal mi (ön)meg ér tés és a ta ní tá si cél (kul tu rá lis,
szo ci á lis kom pe ten cia fej lesz tés, szö veg ér tés, szö veg al ko -
tás-fej lesz tés, a kul tu rá lis ká non át adá sa) szem pont já ból
hasz nos és je len tõs, az érett sé gi kö ve tel mé nye i hez il lesz -
ke dõ mû vek, szö ve gek ki vá lasz tá sá nak mód ja, elem zé se.

– Kor sza kok, mû ne mek és kul tu rá lis fo lya ma tok. Kor -
sze rû iro da lom tör té ne ti szem lé let mód a kö zép is ko lá ban,

az iro da lom tör té ne ti sé ge, fo lya mat sze rû sé ge. A ha gyo -
mány meg ke rül he tet len sé ge: a ha gyo mány mint az újí tás
min den ko ri fel té te le. Az iro dal mi kor sza ko lás el mé le tei.
Az iro dal mi mû ne mek és je len ko ri el mé le te ik, pe da gó gi ai
sze re pük. A stí lu sok tör té ne te, iro dal mi kor szak tu dat és
disz kur zus, az iro dal mi ság is mér ve i nek tör té ne ti sé ge. A
mai kul tú ra je len sé gei, el mé le tei, kul tú ra kö zi ség: a sa ját és 
az ide gen meg ér tés köl csö nös sé ge.

– Az iro da lom, az iro dal mi fo lya mat nyel vi-ma te ri á lis
és for mai-po é ti kai kom po nen sei, il let ve az iro da lom ta ní -
tás ex tern és in tern ele mei. Az iro dal mi szö veg nyel vi sé ge
és me di á lis meg al ko tott sá gá nak sa ját sze rû sé gei. Vers ta ni,
szö veg po é ti kai és klasszi kus re to ri kai alap fo gal mak, al -
kal ma zá suk az is ko lai szö veg elem zés so rán. Az iro dal mi
fo lya mat szo ci o ló gi ai és pszi cho ló gi ai vo nat ko zá sai. Az
esz té ti kai ta pasz ta lat köz ve tett sé ge és köz ve tí tett jel le -
ge – en nek sa já tos sá gai az iro da lom ban, kö vet kez mé nyei
az iro da lom ta ní tás ban.

– Az élõ iro da lom és a mai kul tú ra kö zép is ko lá ban. A
kor társ iro da lom je len sé gei, irány za tai. Je len ko ri iro dal mi
fo lyó ira tok, cso por to su lá sok, ré gi ók, al ko tók. A kor társ
iro da lom tu do mány és iro da lom kri ti ka ered mé nye i nek
meg is mer te té se a kö zép is ko lá ban. Iro dal mi in téz mé nyek.
Az iro da lom sze re pe a mai tár sa da lom ban; tár sa dal mi vi -
ták az iro da lom ról és an nak in téz mény rend sze ré rõl. A tö -
meg iro da lom és ma gas iro da lom vi szo nya. A mé dia ku ta -
tás, a tö meg kom mu ni ká ció, a film, a te le ví zió, az in ter net,
kap cso la ta az iro da lom mal és az iro da lom ta ní tás sal.

b) Nyelv tu do mány
– Kul tú ra, tár sa da lom és nyelv össze füg gé sei. A vi lág

nyel vi, kul tu rá lis képe. A nyelv, a nyelv hasz ná lat és a tár -
sa da lom össze füg gé se, a nyel vi ter ve zés és a nyel vi po li ti -
ka, a nyelv és a kul tu rá lis iden ti tás össze füg gé sei, az in ter -
kul tu rá lis kom mu ni ká ció alap fo gal mai. Sze mi o ti kai ke re -
tek. A nyelv tár sa dal mi és te rü le ti vál to za tai, a nyelv vál to -
za tok le írá sa, nyelv föld rajz, ki sebb sé gi nyelv hasz ná lat,
nyel vünk az EU-ban.

– Nyelv tör té ne ti is me re tek. A tör té ne ti-össze ha son lí tó
nyel vé szet el mé le ti és ku ta tás-mód szer ta ni alap jai. A nyel -
vi vál to zás ál ta lá nos tör vényei, irá nyai. A nyelv ro kon ság
bi zo nyí té kai, a ma gyar nyelv tör té net for rá sai, kor sza kai, a
nyel vi stan dar di zá ció fo lya ma ta, a nyel vi szin tek nek meg -
fele lõen a ma gyar nyelv rend sze ré nek ala ku lás tör té ne te,
nyelv em lé kek elem zé se.

– A ma gyar nyelv le írá sa. Hang ta ni, al ak ta ni, mon dat -
ta ni, je len tés ta ni is me re tek. A ma gyar nyelv le írá sá nak
leg fon to sabb irány za tai és mód sze rei: a klasszi kus, a
transz for má ci ós ge ne ra tív, a funk ci o ná lis és a kog ni tív
gram ma ti ka elem zés mód jai. A nyel vi szin tek rend szer -
nyel vé sze ti le írá sa. A kor pusz nyel vé sze ti elem zés meg kö -
ze lí tés mód jai. Nyelv ti po ló gi ai és kont raszt ív nyel vé sze ti
ki te kin tés.

– Be széd el mé let és szö veg ku ta tás. Kom mu ni ká ció tan,
szö veg tan, sti lisz ti ka, re to ri ka és prag ma ti ka. A ver bá lis és 
non ver bá lis kom mu ni ká ció ku ta tá sá nak alap kér dé sei. A
kom mu ni ká ci ós stra té gi ák, a kom mu ni ká ci ós fo lya mat
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(ter ve zés tõl az in terp re tá ci ó ig), a szö veg tí pu sok és a stí -
lus vál to za tok kap cso la ta. Írott és be szélt szö ve gek elem -
zé sé nek el mé le te és gya kor la ta. Az is ko lai kom mu ni ká ció
sa já tos sá gai. Tár gya lá si stí lu sok és tár gya lá si tech ni kák.

Szak mód szer ta ni is me re tek:

– Az iro da lom ta ní tá sá nak el mé le te és gya kor la ta. Az
iro da lom pe da gó gia fo gal ma, az iro da lom ta ní tá sá nak cél -
jai és fel ada tai; az iro da lom ta ní tás szem lé let mód jai, al ter -
na tív for mái;

– A Ma gyar iro da lom címû tan tárgy mû ve lõ dé si anya -
ga; a ma gyar nyel vi és iro dal mi érett sé gi vizs ga kö ve tel -
mé nyei. A ma gyar órák fel épí té se; az óra elem zés és az óra -
ter ve zés szem pont jai; ma gyar iro dal mi tan könyv csa lá dok
és se géd köny vek; a ké pes ség fej lesz tés el já rá sai; az is me -
ret bõ ví tés spe ci á lis el já rá sai (el mé le ti is ko lák ered mé nye i -
nek fel hasz nál ha tó sá ga az ok ta tás ban, az élõ iro da lom je -
len sé ge i nek köz ve tí té se).

– Az iro da lom ta ní tás kor sze rû, be fo ga dás köz pon tú,
kog ni tív, sze mé lyes és/vagy szo ci á lis kom pe ten ci á kat fej -
lesz tõ, in ter ak tív és ref lek tív mód szer- (ko ope ra tív ta nu -
lás, pro jekt, ta nu lói port fó lió, drá ma pe da gó gia, fo lya mat -
ol va sás, fo lya mat írás, kre a tív írás, vita) és el já rás kész le te
(gra fi kai szer ve zõk, a ref le xi vi tás tech ni kái, elõ ze tes tu -
dást elõ hí vó tech ni kák, stb).

– Az anya nyel vi ne ve lés mód szer ta na. Az anya nyel vi
ne ve lés tör té ne te, cél- és fe la dat rend sze re, alap el vei. A ta -
nu lói nyelv fej lõ dés 6–18 éves ko rig. Az anya nyel vi ne ve -
lés mód sze rei, mun ka for mái, gya kor lat tí pu sai és tan esz kö -
zei. Az anya nyel vi ne ve lés ter ve zé se. Mo ti vá ció, el len õr -
zés és ér té ke lés az anya nyel vi órán. Anya nyel vi kí sér let
(mik ro ta ní tás), is ko lai hos pi tá lás, óra elem zés. A tö meg -
kom mu ni ká ció és a szá mí tó gép sze re pe az anya nyel vi ne -
ve lés ben. Az anya nyel vi ne ve lés és más mû velt sé gi te rü le -
tek kap cso la ta.

– Az anya nyel vi kom pe ten ci ák fej lesz té se. A szö veg ér -
tés, a szö veg elem zés, a szö veg al ko tás, a szó kincs, a stí lus -
ér zék, a nyelv he lyes ség, a he lyes írás, a be széd kul tú ra, a ta -
nu lá si ké pes ség fej lesz té sé nek mód sze rei; a he lyes írás, az
ér ve lés ta ní tá sa. A kész ség- és ké pes ség fej lesz tés spe ci á lis 
el já rá sai: fel zár kóz ta tás és te het ség gon do zás.

– A ma gyar nyelv címû tan tárgy mû ve lõ dé si anya ga. A
funk ci o ná lis szem lé le tû anya nyelv ta ní tás. A ma gyar nyel -
vi is me re tek: a gram ma ti kai, a kom mu ni ká ci ós, a szo ci o -
ling visz ti kai, a je len tés ta ni, a szö veg ta ni, a sti lisz ti kai, a
nyelv tör té ne ti, az ál ta lá nos nyel vé sze ti is me re tek ta ní tá sá -
nak spe ci á lis el já rá sai. Anya nyel vi ne ve lés a tan órán kí -
vül.

IDEGEN NYELV MÛVELTSÉGI TERÜLET

Angoltanár

A szak kép zett ség ok le vél ben sze rep lõ,
– ma gyar nyel vû meg je lö lé se: ok le ve les an gol ta nár;

– an gol nyel vû meg je lö lé se: te a cher of Eng lish lan -
guage and cul tu re.

A kép zés cél ja az alap fo ko za ton vagy más fel sõ fo kú
vég zett ség ke re té ben szer zett szak kép zett ség re, ille tõ leg
is me re tek re ala poz va a köz ok ta tás ban, a szak kép zés ben és 
a fel nõtt kép zés ben az ok ta tá si, pe da gó gi ai ku ta tá si, ter ve -
zé si és fej lesz té si fel ada tok ra, to váb bá a ta nul má nyok dok -
to ri kép zés ben tör té nõ foly ta tá sá ra való fel ké szí tés.

A 8.3. pont ban fog lalt szak te rü le ti ál ta lá nos is me re te -
ken túli, sa já tos is me ret kö rök:

Szak te rü le ti is me re tek:

– Alap ve tõ rend szer nyel vé sze ti is me re tek, az al kal ma -
zott nyel vé szet fõbb te rü le te i nek is me ret anya ga (szo cio-
és pszi cho ling visz ti ka, nyelv el sa já tí tás, szö veg nyel vé szet
és kom pe ten cia, nyel vi va ri á ció, stí lus stb.). A ta ní tás hoz
szük sé ges kont raszt ív nyel vé sze ti ala pok és kér dé sek.

– An gol al kal ma zott nyel vé szet: Az ide gen nyelv el sa -
já tí tá sá nak el mé le te és gya kor la ta. A nyelv ta ní tás mód -
szer ta ni is me re te i nek el mé le ti meg ala po zá sa. Az elsõ és
má so dik nyelv el sa já tí tá sá nak el mé le tei. A köz tes nyelv
ta nul má nyo zá sá ból fa ka dó is me re tek. A má so dik nyelv és
az ide gen nyelv. A nyelv ta nu lás stí lu sai és stra té gi ái, a ta -
nu lás ta ní tá sa. Egyé ni sa já tos sá gok a nyelv ta nu lás ban:
nyelv ér zék, élet kor, nyel vi szo ron gás, mo ti vá ció.

– An gol nyel vi stú di u mok: ma gas szin tû an gol nyel vû
kom mu ni ká ci ós kész ség el sa já tí tá sa, az an gol nyelv he -
lyes ség sza bá lya i nak ma ga biz tos al kal ma zá sa, az an gol
nyel vi vál to za tok is me re te. A szink rón nyelv ál la pot fo no -
ló gi ai, mor fo ló gi ai, szin tak ti kai, sze man ti kai és prag ma ti -
kai rend sze ré nek ma gas fokú is me re te. Szo ci o ling visz ti kai 
sa já tos sá gok. Sti lisz ti kai is me re tek.

– Az an gol nyel vi mû velt ség te rü le ten fel hal mo zó dott
kul tú ra fõ te rü le tei, azok a szel le mi és mû vé sze ti irány za -
tok, ame lyek meg ha tá ro zó ak az adott kul tú ra sa já tos ar cu -
la tá nak ki ala ku lá sá ban, és ame lyek szer ves ré szei az egye -
te mes em be ri kul tú rá nak. Egyes an gol nyel vû kul tú rák
(ame ri kai, auszt rál, ír, ka na dai, skót stb.) is me re te. Kor társ 
iro dal mi, kép zõ mû vé sze ti, fil mes, ze nei is me re tek. Az an -
gol nyelv és kul tú ra ta ní tá sá nak je len tõ sé ge a sze mé lyi ség
fej lesz té se ér de ké ben.

Szak mód szer ta ni is me re tek:

– Az an gol nyelv ta ní tá sá nak mód szer ta na: a nyelv ta ní -
tás el mé le ti tud ni va lói és gya kor la ti is me re tei; nem zet kö zi
ten den ci ák és a ma gyar or szá gi gya kor lat.

– A nyelv tu dás mé ré se és ér té ke lé se. Az osz tály ter mi
ér té ke lés, az érett sé gi és a nyelv vizs gák. A két szin tû nyel -
vi érett sé gi vizs ga kö ve tel mé nyei. A vizs ga fel ada tok ké -
szí té se, ki pró bá lá sa, el len õr zé se, ban ko sí tá sa. A vizs gák
mi nõ sé gi kri té ri u mai: a va li di tás és a meg bíz ha tó ság. A
Kö zös Eu ró pai Re fe ren cia ke ret és an nak al kal ma zá sa.

– Ta ní tá si tech ni kák, mód sze rek, mik ro ta ní tás. Mul ti -
me di á lis nyelv ta ní tá si is me re tek. Dif fe ren ci ált mun ka for -
mák (egyé ni mun ka, pár mun ka, cso port mun ka, fron tá lis
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mun ka), tan ter vek, tan me ne tek, te ma ti kus ter vek, óra ter -
ve ze tek, óra váz la tok ké szí té sé nek mód szer ta na.

– Tan anyag ké szí tés, pro jekt mun ka és a sze mély re sza -
bott ok ta tás. A cso por tos ok ta tás jel lem zõi, a cso port di na -
mi ka sze re pe a kom mu ni ka tív nyelv ok ta tás ban, a cso port
mint mo ti vá ló té nye zõ. A nyelv mint a kul tú ra ta ní tá sá nak
esz kö ze, az in ter kul tu rá lis kom mu ni ká ció fo gal ma.

– A szak nyel vek ok ta tá sa a kö zép is ko lák ban, a szak -
kép zõ in téz mé nyek ben és a fel nõtt kép zés ben.

Sa já tos kom pe ten ci ák:

Az an gol ta nár

– ren del kez zék ma gas szin tû cél nyel vi kom mu ni ká ci ós 
kom pe ten ci á val (leg alább C1-es szin ten), le gyen ké pes
ma ga biz to san al kal maz ni az adott nyelv sza bá lya it, le gyen 
jár tas a stí lu sok és stí lus ré te gek (re gisz te rek) al kal ma zá sá -
ban;

– a nyelv pe da gó gia el mé le té nek tük ré ben le gyen ké pes 
a nyelv ta ní tás nak az adott kon tex tus ban leg meg fe le lõbb
mód sze re it és el já rá sa it al kal maz ni az alap kész sé gek, a
nyelv tan, a ki ej tés és in to ná ció, va la mint az adott cél nyel vi 
kul tú rák ra vo nat ko zó is me re tek ta ní tá sa, gya ko rol ta tá sa,
mé ré se és ér té ke lé se so rán;

– is mer je és tud ja al kal maz ni az olyan, nyelv ta nu lást
se gí tõ mun ka for má kat, mint pél dá ul az ön sza bá lyo zó ta -
nu lás, az együtt mû kö dõ ta nu lás (pár- és cso port mun ka),
va la mint az ún. fron tá lis osz tály mun ka;

– is mer je és tud ja al kal maz ni a kom mu ni ka tív és fel -
adat köz pon tú nyelv pe da gó gi ai szem lé le te ket, a tan tárgy -
kö zi és a szak ma ori en tált nyelv ta ní tás alap el ve it, va la mint
le gyen ké pes drá ma- és pro jekt pe da gó gi ai fo lya ma to kat
ter vez ni, irá nyí ta ni és ér té kel ni.

Némettanár/német- és nemzetiséginémet-tanár

A szak kép zett ség ok le vél ben sze rep lõ,
– ma gyar nyel vû meg je lö lé se:
a) ok le ve les né met ta nár
b) ok le ve les né met- és nem ze ti sé gi né met-ta nár;
– an gol nyel vû meg je lö lé se:
a) te a cher of Ger man lan gu a ge and cul tu re
b) te a cher of Ger man as a mi no rity lan gu a ge and

cul tu re.

Vá laszt ha tó szak irá nyok: né met ta nár, nem ze ti sé gi né -
met-ta nár.

A kép zés cél ja az alap fo ko za ton vagy más fel sõ fo kú
vég zett ség ke re té ben szer zett szak kép zett ség re, ille tõ leg
is me re tek re ala poz va a köz ok ta tás ban, a szak kép zés ben és 
a fel nõtt kép zés ben az ok ta tá si, pe da gó gi ai ku ta tá si, ter ve -
zé si és fej lesz té si fel ada tok ra, to váb bá a ta nul má nyok dok -
to ri kép zés ben tör té nõ foly ta tá sá ra való fel ké szí tés.

A 8.3. pont ban fog lalt szak te rü le ti ál ta lá nos is me re te -
ken túli, sa já tos is me ret kö rök:

Szak te rü le ti is me re tek:

– Né met nyel vé szet: alap ve tõ rend szer nyel vé sze ti is -
me re tek, az al kal ma zott nyel vé szet fõbb te rü le te i nek is me -
ret anya ga (szo cio- és pszi cho ling visz ti ka, nyelv el sa já tí tás, 
szö veg nyel vé szet és kom pe ten cia, nyel vi va ri á ció, stí lus
stb.). A ta ní tás hoz szük sé ges kont raszt ív nyel vé sze ti ala -
pok és kér dé sek. A ma gyar és a né met nyelv kont raszt ív
nyel vé sze ti is me re tei.

– A szink rón nyelv ál la pot fo no ló gi ai, mor fo ló gi ai,
szin tak ti kai, sze man ti kai és prag ma ti kai rend sze ré nek ma -
gas fokú is me re te. Szo ci o ling visz ti kai sa já tos sá gok. Sti -
lisz ti kai is me re tek.

– Is me re tek a né met iro da lom és kul tú ra te rü le tén: a né -
met nyelv te rü let kul tú rá já nak (iro da lom, film, kép zõ mû -
vé szet, al kal ma zott mû vé sze tek) leg fon to sabb szel le mi és
mû vé sze ti irány za tai, ame lyek meg ha tá ro zó ak a né met
kul tú ra sa já tos ar cu la tá nak ki ala ku lá sá ban, és ame lyek
szer ves ré szei az egye te mes em be ri kul tú rá nak, a kul tú ra
és a né met nyel vû or szá gok tár sa dal má nak (be le ért ve a po -
li ti ka és gaz da ság) ak tu á lis kér dé sei. Az iro dal mi mû fa jok
értõ is me re te (mû elem zés és be fo ga dá si mo del lek) az iro -
da lom tör té net tük ré ben/alap ján, az iro da lom és a mé dia
össze füg gé sei, a komp ara tisz ti ka ak tu á lis szem pont jai
(ma gyar–né met és egyéb eu ró pai nyel vek és kul tú rák vo -
nat ko zá sá ban). Kor társ iro dal mi, kép zõ mû vé sze ti, fil mes,
ze nei is me re tek. A né met nyelv és kul tú ra ta ní tá sá nak je -
len tõ sé ge a sze mé lyi ség fej lesz té se ér de ké ben.

A nem ze ti sé gi né met-ta nár szak irány hoz tar to zó sa já tos
is me re tek (8–14 kre dit):

– A ha zai né met ki sebb ség tör té ne te, tár gyi és szel le mi
kul tú rá ja – töb bek kö zött a tör té net-, a nyelv-, az iro da lom -
tu do mány, a nép rajz, a szo ci o ló gia és a kul tu rá lis ant ro po -
ló gia be vo ná sá val. A né met ki sebb ség mint a sok szí nû eu -
ró pai kul tú ra szer ves ré sze – kü lö nös te kin tet tel a kö zép-
és dél ke let-eu ró pai ré gi ó ra.

– Szo ci o ling visz ti kai kér dé sek: két nyel vû ség, dig -
losszia és nyelv el sa já tí tás, ki sebb sé gi nyelv hasz ná lat a
ma gyar or szá gi né me tek nél. Nyelv – kul tú ra – tár sa da -
lom – iden ti tás.

– Kö zép- és dél ke let-eu ró pai né met nyel vû re gi o ná lis
iro da lom a 20. szá zad ban.

Szak mód szer ta ni is me re tek:

– A né met nyelv ta ní tá sá nak mód szer ta na: A nyelv ta ní -
tás el mé le ti tud ni va lói és gya kor la ti is me re tei. Nem zet kö zi 
ten den ci ák és a ma gyar or szá gi gya kor lat.

– A nyelv tu dás mé ré se és ér té ke lé se. Az osz tály ter mi
ér té ke lés, az érett sé gi és a nyelv vizs gák. A két szin tû nyel -
vi érett sé gi vizs ga kö ve tel mé nyei. A vizs ga fel ada tok ké -
szí té se, ki pró bá lá sa, el len õr zé se, ban ko sí tá sa. A vizs gák
mi nõ sé gi kri té ri u mai: a va li di tás és a meg bíz ha tó ság. A
Kö zös Eu ró pai Re fe ren cia ke ret és an nak al kal ma zá sa.

– Ta ní tá si tech ni kák, mód sze rek, mik ro ta ní tás. Mul ti -
me di á lis nyelv ta ní tá si is me re tek. Dif fe ren ci ált mun ka for -
mák (egyé ni mun ka, pár mun ka, cso port mun ka, fron tá lis
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mun ka), tan ter vek, tan me ne tek, te ma ti kus ter vek, óra ter -
ve ze tek, óra váz la tok ké szí té sé nek mód szer ta na.

– Tan anyag ké szí tés, pro jekt mun ka és a sze mély re sza -
bott ok ta tás. A cso por tos ok ta tás jel lem zõi, a cso port di na -
mi ka sze re pe a kom mu ni ka tív nyelv ok ta tás ban, a cso port
mint mo ti vá ló té nye zõ. A nyelv mint a kul tú ra ta ní tá sá nak
esz kö ze, az in ter kul tu rá lis kom mu ni ká ció fo gal ma.

– A szak nyel vek ok ta tá sa a kö zép is ko lák ban, a szak -
kép zõ in téz mé nyek ben és a fel nõtt kép zés ben.

Sa já tos kom pe ten ci ák:

A né met ta nár és a nem ze ti sé gi né met-ta nár

– ren del kez zék ma gas szin tû cél nyel vi kom mu ni ká ci ós 
kom pe ten ci á val (leg alább C1-es szin ten), le gyen ké pes
ma ga biz to san al kal maz ni az adott nyelv sza bá lya it, le gyen 
jár tas a stí lu sok és stí lus ré te gek (re gisz te rek) al kal ma zá sá -
ban;

– a nyelv pe da gó gia el mé le té nek tük ré ben le gyen ké pes 
a nyelv ta ní tás nak az adott kon tex tus ban leg meg fe le lõbb
mód sze re it és el já rá sa it al kal maz ni az alap kész sé gek, a
nyelv tan, a ki ej tés és in to ná ció, va la mint az adott cél nyel vi 
kul tú rák ra vo nat ko zó is me re tek ta ní tá sa, gya ko rol ta tá sa,
mé ré se és ér té ke lé se so rán;

– is mer je és tud ja al kal maz ni az olyan, nyelv ta nu lást
se gí tõ mun ka for má kat, mint pél dá ul az ön sza bá lyo zó ta -
nu lás, az együtt mû kö dõ ta nu lás (pár- és cso port mun ka),
va la mint az ún. fron tá lis osz tály mun ka;

– is mer je és tud ja al kal maz ni a kom mu ni ka tív és fel -
adat köz pon tú nyelv pe da gó gi ai szem lé le te ket, a tan tárgy -
kö zi és a szak ma ori en tált nyelv ta ní tás alap el ve it, va la mint
le gyen ké pes drá ma- és pro jekt pe da gó gi ai fo lya ma to kat
ter vez ni, irá nyí ta ni és ér té kel ni.

Franciatanár

A szak kép zett ség ok le vél ben sze rep lõ,
– ma gyar nyel vû meg je lö lé se: ok le ve les fran cia ta nár;
– an gol nyel vû meg je lö lé se: te a cher of French lan -

guage and cul tu re.

A kép zés cél ja az alap fo ko za ton vagy más fel sõ fo kú
vég zett ség ke re té ben szer zett szak kép zett ség re, ille tõ leg
is me re tek re ala poz va a köz ok ta tás ban, a szak kép zés ben és 
a fel nõtt kép zés ben az ok ta tá si, pe da gó gi ai ku ta tá si, ter ve -
zé si és fej lesz té si fel ada tok ra, to váb bá a ta nul má nyok dok -
to ri kép zés ben tör té nõ foly ta tá sá ra való fel ké szí tés.

A 8.3. pont ban fog lalt szak te rü le ti ál ta lá nos is me re te -
ken túli, sa já tos is me ret kö rök:

Szak te rü le ti is me re tek:

– Fran cia nyel vé szet: a mo dern fran cia ál ta lá nos,
szink rón, di ak rón és al kal ma zott nyel vé szet fõbb te rü le te i -
nek (le xi ko ló gia, sze man ti ka, prag ma ti ka, szö veg nyel vé -
szet, sti lisz ti ka), va la mint a fran cia nyelv tör té ne té nek át -

fo gó is me re te. A ta ní tás hoz szük sé ges kont raszt ív nyel vé -
sze ti ala pok és kér dé sek.

– A szink rón nyelv ál la pot rend sze ré nek ma gas fokú is -
me re te. Szo ci o ling visz ti kai sa já tos sá gok. Sti lisz ti kai is -
me re tek.

– A fran cia nyel vi mû velt ség te rü le ten fel hal mo zó dott
kul tú ra fõ te rü le tei, azok a szel le mi és mû vé sze ti irány za -
tok, ame lyek meg ha tá ro zó ak a fran cia kul tú ra sa já tos ar cu -
la tá nak ki ala ku lá sá ban, és ame lyek szer ves ré szei az egye -
te mes em be ri kul tú rá nak.

– Fran cia iro da lom és ci vi li zá ció: az iro da lom el mé let
és a fran cia iro da lom tör té ne té nek át te kin tõ is me re te. A
fran cia iro da lom al ko tá sa i nak értõ elem zé se. Kor társ iro -
dal mi, kép zõ mû vé sze ti, fil mes, ze nei is me re tek. A fran cia
nyelv és kul tú ra ta ní tá sá nak je len tõ sé ge a sze mé lyi ség fej -
lesz té se ér de ké ben. Szé les körû tá jé ko zott ság a fran ko fón
or szá gok kul tú rá já nak, ci vi li zá ci ó já nak (tör té ne ti, mû ve -
lõ dés- és mû vé szet tör té ne ti, tár sa dal mi, po li ti kai) vo nat -
ko zá sá ban.

Szak mód szer ta ni is me re tek:

– A fran cia nyelv ta ní tá sá nak mód szer ta na: a nyelv ta -
ní tás el mé le ti tud ni va lói és gya kor la ti is me re tei; nem zet -
kö zi ten den ci ák és a ma gyar or szá gi gya kor lat.

– A nyelv tu dás mé ré se és ér té ke lé se. Az osz tály ter mi
ér té ke lés, az érett sé gi és a nyelv vizs gák. A két szin tû nyel -
vi érett sé gi vizs ga kö ve tel mé nyei. A vizs ga fel ada tok ké -
szí té se, ki pró bá lá sa, el len õr zé se, ban ko sí tá sa. A vizs gák
mi nõ sé gi kri té ri u mai: a va li di tás és a meg bíz ha tó ság. A
Kö zös Eu ró pai Re fe ren cia ke ret és an nak al kal ma zá sa.

– Ta ní tá si tech ni kák, mód sze rek, mik ro ta ní tás. Mul ti -
me di á lis nyelv ta ní tá si is me re tek. Dif fe ren ci ált mun ka for -
mák (egyé ni mun ka, pár mun ka, cso port mun ka, fron tá lis
mun ka), tan ter vek, tan me ne tek, te ma ti kus ter vek, óra ter -
ve ze tek, óra váz la tok ké szí té sé nek mód szer ta na.

– Tan anyag ké szí tés, pro jekt mun ka és a sze mély re sza -
bott ok ta tás. A cso por tos ok ta tás jel lem zõi, a cso port di na -
mi ka sze re pe a kom mu ni ka tív nyelv ok ta tás ban, a cso port
mint mo ti vá ló té nye zõ. A nyelv mint a kul tú ra ta ní tá sá nak
esz kö ze, az in ter kul tu rá lis kom mu ni ká ció fo gal ma.

– A szak nyel vek ok ta tá sa a kö zép is ko lák ban, a szak -
kép zõ in téz mé nyek ben és a fel nõtt kép zés ben.

Sa já tos kom pe ten ci ák:

A fran cia ta nár

– ren del kez zék ma gas szin tû cél nyel vi kom mu ni ká ci ós 
kom pe ten ci á val (leg alább C1-es szin ten), le gyen ké pes
ma ga biz to san al kal maz ni az adott nyelv sza bá lya it, le gyen 
jár tas a stí lu sok és stí lus ré te gek (re gisz te rek) al kal ma zá sá -
ban;

– a nyelv pe da gó gia el mé le té nek tük ré ben le gyen ké pes 
a nyelv ta ní tás nak az adott kon tex tus ban leg meg fe le lõbb
mód sze re it és el já rá sa it al kal maz ni az alap kész sé gek, a
nyelv tan, a ki ej tés és in to ná ció, va la mint az adott cél nyel vi 
kul tú rák ra vo nat ko zó is me re tek ta ní tá sa, gya ko rol ta tá sa,
mé ré se és ér té ke lé se so rán;
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– is mer je és tud ja al kal maz ni az olyan, nyelv ta nu lást
se gí tõ mun ka for má kat, mint pél dá ul az ön sza bá lyo zó ta -
nu lás, az együtt mû kö dõ ta nu lás (pár- és cso port mun ka),
va la mint az ún. fron tá lis osz tály mun ka;

– is mer je és tud ja al kal maz ni a kom mu ni ka tív és fel -
adat köz pon tú nyelv pe da gó gi ai szem lé le te ket, a tan tárgy -
kö zi és a szak ma ori en tált nyelv ta ní tás alap el ve it, va la mint
le gyen ké pes drá ma- és pro jekt pe da gó gi ai fo lya ma to kat
ter vez ni, irá nyí ta ni és ér té kel ni.

Olasztanár

A szak kép zett ség ok le vél ben sze rep lõ,
– ma gyar nyel vû meg je lö lé se: ok le ve les olasz ta nár;
– an gol nyel vû meg je lö lé se: te a cher of Ita li an lan -

guage and cul tu re.

A kép zés cél ja az alap fo ko za ton vagy más fel sõ fo kú
vég zett ség ke re té ben szer zett szak kép zett ség re, ille tõ leg
is me re tek re ala poz va a köz ok ta tás ban, a szak kép zés ben és 
a fel nõtt kép zés ben az ok ta tá si, pe da gó gi ai ku ta tá si, ter ve -
zé si és fej lesz té si fel ada tok ra, to váb bá a ta nul má nyok dok -
to ri kép zés ben tör té nõ foly ta tá sá ra való fel ké szí tés.

A 8.3. pont ban fog lalt szak te rü le ti ál ta lá nos is me re te -
ken túli, sa já tos is me ret kö rök:

Szak te rü le ti is me re tek:

– Olasz nyel vé szet: a mo dern olasz ál ta lá nos, szink rón,
di ak rón és al kal ma zott nyel vé szet fõbb te rü le te i nek (le xi ko -
ló gia, sze man ti ka, prag ma ti ka, szö veg nyel vé szet, sti lisz ti ka), 
va la mint az olasz nyelv tör té ne té nek át fo gó is me re te. A ta ní -
tás hoz szük sé ges kont raszt ív nyel vé sze ti ala pok és kér dé sek.

– A szink rón nyelv ál la pot rend sze ré nek ma gas fokú is -
me re te. Szo ci o ling visz ti kai sa já tos sá gok. Sti lisz ti kai is -
me re tek.

– Az olasz nyel vi mû velt ség te rü le ten fel hal mo zó dott
kul tú ra fõ te rü le tei, azok a szel le mi és mû vé sze ti irány za -
tok, ame lyek meg ha tá ro zó ak az olasz kul tú ra sa já tos ar cu -
la tá nak ki ala ku lá sá ban, és ame lyek szer ves ré szei az egye -
te mes em be ri kul tú rá nak.

– Olasz iro da lom és ci vi li zá ció: az iro da lom el mé let és
az olasz iro da lom tör té ne té nek át te kin tõ is me re te. Az olasz 
iro da lom al ko tá sa i nak értõ elem zé se. Kor társ iro dal mi,
kép zõ mû vé sze ti, fil mes, ze nei is me re tek. Az olasz nyelv
és kul tú ra ta ní tá sá nak je len tõ sé ge a sze mé lyi ség fej lesz té -
se ér de ké ben. Szé les körû tá jé ko zott ság Olasz or szág kul -
tú rá já ban, ci vi li zá ci ó já nak (tör té ne ti, mû ve lõ dés- és mû -
vé szet tör té ne ti, tár sa dal mi, po li ti kai) vo nat ko zá sá ban.

Szak mód szer ta ni is me re tek:

– Az olasz nyelv ta ní tá sá nak mód szer ta na: a nyelv ta ní -
tás el mé le ti tud ni va lói és gya kor la ti is me re tei; nem zet kö zi
ten den ci ák és a ma gyar or szá gi gya kor lat.

– A nyelv tu dás mé ré se és ér té ke lé se. Az osz tály ter mi
ér té ke lés, az érett sé gi és a nyelv vizs gák. A két szin tû nyel -
vi érett sé gi vizs ga kö ve tel mé nyei. A vizs ga fel ada tok ké -

szí té se, ki pró bá lá sa, el len õr zé se, ban ko sí tá sa. A vizs gák
mi nõ sé gi kri té ri u mai: a va li di tás és a meg bíz ha tó ság. A
Kö zös Eu ró pai Re fe ren cia ke ret és an nak al kal ma zá sa.

– Ta ní tá si tech ni kák, mód sze rek, mik ro ta ní tás. Mul ti -
me di á lis nyelv ta ní tá si is me re tek. Dif fe ren ci ált mun ka for -
mák (egyé ni mun ka, pár mun ka, cso port mun ka, fron tá lis
mun ka), tan ter vek, tan me ne tek, te ma ti kus ter vek, óra ter -
ve ze tek, óra váz la tok ké szí té sé nek mód szer ta na.

– Tan anyag ké szí tés, pro jekt mun ka és a sze mély re sza -
bott ok ta tás. A cso por tos ok ta tás jel lem zõi, a cso port di na -
mi ka sze re pe a kom mu ni ka tív nyelv ok ta tás ban, a cso port
mint mo ti vá ló té nye zõ. A nyelv mint a kul tú ra ta ní tá sá nak
esz kö ze, az in ter kul tu rá lis kom mu ni ká ció fo gal ma.

– A szak nyel vek ok ta tá sa a kö zép is ko lák ban, a szak -
kép zõ in téz mé nyek ben és a fel nõtt kép zés ben.

Sa já tos kom pe ten ci ák:

Az olasz ta nár

– ren del kez zék ma gas szin tû cél nyel vi kom mu ni ká ci ós 
kom pe ten ci á val (leg alább C1-es szin ten), le gyen ké pes
ma ga biz to san al kal maz ni az adott nyelv sza bá lya it, le gyen 
jár tas a stí lu sok és stí lus ré te gek (re gisz te rek) al kal ma zá sá -
ban;

– a nyelv pe da gó gia el mé le té nek tük ré ben le gyen ké pes 
a nyelv ta ní tás nak az adott kon tex tus ban leg meg fe le lõbb
mód sze re it és el já rá sa it al kal maz ni az alap kész sé gek, a
nyelv tan, a ki ej tés és in to ná ció, va la mint az adott cél nyel vi 
kul tú rák ra vo nat ko zó is me re tek ta ní tá sa, gya ko rol ta tá sa,
mé ré se és ér té ke lé se so rán;

– is mer je és tud ja al kal maz ni az olyan, nyelv ta nu lást
se gí tõ mun ka for má kat, mint pél dá ul az ön sza bá lyo zó ta -
nu lás, az együtt mû kö dõ ta nu lás (pár- és cso port mun ka),
va la mint az ún. fron tá lis osz tály mun ka;

– is mer je és tud ja al kal maz ni a kom mu ni ka tív és fel -
adat köz pon tú nyelv pe da gó gi ai szem lé le te ket, a tan tárgy -
kö zi és a szak ma ori en tált nyelv ta ní tás alap el ve it, va la mint
le gyen ké pes drá ma- és pro jekt pe da gó gi ai fo lya ma to kat
ter vez ni, irá nyí ta ni és ér té kel ni.

Spanyoltanár

A szak kép zett ség ok le vél ben sze rep lõ,
– ma gyar nyel vû meg je lö lé se: ok le ve les spa nyol ta nár;
– an gol nyel vû meg je lö lé se: te a cher of Spa nish lan -

guage and cul tu re.

A kép zés cél ja az alap fo ko za ton vagy más fel sõ fo kú
vég zett ség ke re té ben szer zett szak kép zett ség re, ille tõ leg
is me re tek re ala poz va a köz ok ta tás ban, a szak kép zés ben és 
a fel nõtt kép zés ben az ok ta tá si, pe da gó gi ai ku ta tá si, ter ve -
zé si és fej lesz té si fel ada tok ra, to váb bá a ta nul má nyok dok -
to ri kép zés ben tör té nõ foly ta tá sá ra való fel ké szí tés.

A 8.3. pont ban fog lalt szak te rü le ti ál ta lá nos is me re te -
ken túli, sa já tos is me ret kö rök:
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Szak te rü le ti is me re tek:

– Alap ve tõ rend szer nyel vé sze ti is me re tek, az al kal ma -
zott nyel vé szet fõbb te rü le te i nek is me ret anya ga (szo cio-
és pszi cho ling visz ti ka, nyelv el sa já tí tás, szö veg nyel vé szet
és kom pe ten cia, nyel vi va ri á ció, stí lus stb.). A ta ní tás hoz
szük sé ges kont raszt ív nyel vé sze ti ala pok és kér dé sek.

– A szink rón nyelv ál la pot fo no ló gi ai, mor fo ló gi ai,
szin tak ti kai, sze man ti kai és prag ma ti kai rend sze ré nek ma -
gas fokú is me re te. Szo ci o ling visz ti kai sa já tos sá gok. Sti -
lisz ti kai is me re tek. A nyelv ta ní tás mód szer ta ná nak szak -
nyel ve, a nem zet kö zi szak mai tes tü le tek ben és szer ve ze -
tek ben  való rész vé tel hez szük sé ges kom pe ten ci ák.

– A spa nyol és la tin-ame ri kai nyel vi mû velt ség te rü le -
ten fel hal mo zó dott kul túr a fõ te rü le tei, azok a szel lem i és
mû vé sze ti irány za tok, ame lyek meg ha tá ro zó ak az adott
kul túr a sa já tos ar cu la tá nak ki ala ku lá sá ban, és ame lyek
szer ves ré szei az egye te mes em ber i kul tú rá nak.

– A spa nyol nyel vû iro da lom és ci vi li zá ció: az iro da -
lom el mé let és a spa nyol iro da lom tör té ne té nek át te kin tõ
is me re te. A spa nyol iro da lom al ko tá sa i nak értõ elem zé se.
Kor társ iro dal mi, kép zõ mû vé sze ti, fil mes, ze nei is me re -
tek. A spa nyol nyelv és kul túr a ta ní tá sá nak je len tõ sé ge a
sze mé lyi ség fej lesz té se ér de ké ben. Szé les körû tá jé ko zott -
ság a spa nyol nyel vû or szá gok kul tú rá já nak, ci vi li zá ci ó já -
nak (tör té ne ti, mû ve lõ dés- és mû vé szet tör té ne ti, tár sa dal -
mi, po li ti kai) vo nat ko zá sá ban.

Szak mód szer ta ni is me re tek:

– A spa nyol nyelv ta ní tá sá nak mód szer ta na: a nyelv ta -
ní tás el mé le ti tudni valói és gya kor la ti is me re tei; nem zet -
kö zi ten den ci ák és a ma gyar or szá gi gya kor lat.

– A nyelv tu dás mé ré se és ér té ke lé se. Az osz tály ter mi
ér té ke lés, az érett sé gi és a nyelv vizs gák. A két szin tû nyel -
vi érett sé gi vizs ga kö ve tel mé nyei. A vizs ga fel ada tok ké -
szí té se, ki pró bá lá sa, el len õr zé se, ban ko sí tá sa. A vizs gák
mi nõ sé gi kri té ri u mai: a va li di tás és a meg bíz ha tó ság.
A Kö zös Euró pai Re fe ren cia ke ret és annak al kal ma zá sa.

– Ta ní tá si tech ni kák, mód sze rek, mik ro ta ní tás. Mul ti -
me di á lis nyelv ta ní tá si is me re tek. Dif fe ren ci ált mun ka for -
mák (egyé ni mun ka, pár mun ka, cso port mun ka, fron tá lis
mun ka), tan ter vek, tan me ne tek, te ma ti kus ter vek, óra ter -
ve ze tek, óra váz la tok ké szí té sé nek mód szer ta na.

– Tan anyag ké szí tés, pro jekt mun ka és a sze mély re sza -
bott ok ta tás. A cso por tos ok ta tás jel lem zõi, a cso port di na -
mi ka sze re pe a kom mu ni ka tív nyelv ok ta tás ban, a cso port
mint mo ti vá ló té nye zõ. A nyelv mint a kul túr a ta ní tá sá nak
esz kö ze, az in ter kul tu rá lis kom mu ni ká ció fo gal ma.

– A szak nyel vek ok ta tá sa a kö zép is ko lák ban, a szak -
kép zõ in téz mé nyek ben és a fel nõtt kép zés ben.

Sa já tos kom pe ten ci ák:

A spa nyol ta nár

– ren del kez zék ma gas szin tû cél nyel vi kom mu ni ká ci ós 
kom pe ten ci á val (leg alább C1-es szin ten), le gyen ké pes
ma ga biz to san al kal maz ni az adott nyelv sza bá lya it, le gyen 

jár tas a stí lu sok és stí lus ré te gek (re gisz te rek) alkalmazá -
sában;

– a nyelv pe da gó gia el mé le té nek tük ré ben le gyen ké pes 
a nyelv ta ní tás nak az adott kon tex tus ban leg meg fe le lõbb
mód sze re it és el já rá sa it al kal maz ni az alap kész sé gek, a
nyelv tan, a ki ej tés és in to ná ció, valamint az adott cél nyel vi 
kul tú rák ra vo nat ko zó is me re tek ta ní tá sa, gya ko rol ta tá sa,
mé ré se és ér té ke lé se so rán;

– is mer je és tud ja al kal maz ni az olyan, nyelv ta nu lást
se gí tõ mun ka for má kat, mint pél dá ul az ön sza bá lyo zó ta -
nu lás, az együtt mû kö dõ ta nu lás (pár- és cso port mun ka),
valamint az ún. fron tá lis osz tály mun ka;

– is mer je és tud ja al kal maz ni a kom mu ni ka tív és fel -
adat köz pon tú nyelv pe da gó gi ai szem lé le te ket, a tan tárgy -
kö zi és a szak ma ori en tált nyelv ta ní tás alap el ve it, valamint
le gyen ké pes drá ma- és pro jekt pe da gó gi ai fo lya ma to kat
ter vez ni, irá nyí ta ni és ér té kel ni.

Romántanár/román- és nemzetiségiromán-tanár

A szak kép zett ség ok le vél ben sze rep lõ,
– ma gyar nyel vû meg je lö lé se:
a) ok le ve les ro mán ta nár
b) ok le ve les ro mán- és nem ze ti sé gi ro mán-ta nár;
– an gol nyel vû meg je lö lé se:
a) te a cher of Ru ma ni an lan gu a ge and cul tu re
b) te a cher of Ru ma ni an as a mi no rity lan gu a ge and

cul tu re.

Vá laszt ha tó szak irá nyok: ro mán ta nár, nemzetiségi -
román-tanár.

A kép zés cél ja az alap fo ko za ton vagy más fel sõ fo kú
vég zett ség ke re té ben szer zett szak kép zett ség re, ille tõ leg
is me re tek re ala poz va a köz ok ta tás ban, a szak kép zés ben és 
a fel nõtt kép zés ben az ok ta tá si, pe da gó gi ai ku ta tá si, ter ve -
zé si és fej lesz té si fel ada tok ra, to váb bá a ta nul má nyok dok -
to ri kép zés ben tör té nõ foly ta tá sá ra  való fel ké szí tés.

A 8.3. pont ban fog lalt szak te rü le ti ál ta lá nos is me re te -
ken túli, sa já tos is me ret kö rök:

Szak te rü le ti is me re tek:

– Alap ve tõ rend szer nyel vé sze ti is me re tek, az al kal ma -
zott nyel vé szet fõbb te rü le te i nek is me ret anya ga (prag ma -
ti ka, szo cio- és pszi cho ling visz ti ka, nyelv el sa já tí tás, szö -
veg nyel vé szet és kom pe ten cia, nyel vi va ri á ció, stí lus stb.). 
A ta ní tás hoz szük sé ges kont raszt ív nyel vé sze ti ala pok és
kér dé sek.

– A szink rón nyelv ál la pot fo no ló gi ai, mor fo ló gi ai,
szin tak ti kai, sze man ti kai és prag ma ti kai rend sze ré nek ma -
gas fokú is me re te. Szo ci o ling visz ti kai sa já tos sá gok. Sti -
lisz ti kai is me re tek.

– A ro mán nyel vi mû velt ség te rü le ten fel hal mo zó dott
kul túr a fõ te rü le tei, azok a szel lem i és mû vé sze ti irány za -
tok, ame lyek meg ha tá ro zó ak a kul túr a sa já tos ar cu la tá nak
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ki ala ku lá sá ban, és ame lyek szer ves ré szei az egye te mes
em ber i kul tú rá nak.

– Ro mán iro da lom és ci vi li zá ció: az iro da lom el mé let
és a ro mán iro da lom tör té ne té nek át te kin tõ is me re te. A ro -
mán iro da lom al ko tá sa i nak értõ elem zé se. Kor társ iro dal -
mi, kép zõ mû vé sze ti, fil mes, ze nei is me re tek. A ro mán
nyelv és kul túr a ta ní tá sá nak je len tõ sé ge a sze mé lyi ség fej -
lesz té se ér de ké ben. Szé les körû tá jé ko zott ság a ro mán kul -
túr a és ci vi li zá ció (tör té ne ti, mû ve lõ dés- és mû vé szet tör té -
ne ti, tár sa dal mi, po li ti kai) vo nat ko zá sá ban.

A nem ze ti sé gi ro mán-ta nár szak irány hoz tar to zó, to váb -
bi sa já tos is me re tek (8–14 kre dit):

– Szo ci o ling visz ti kai kér dé sek: két nyel vû ség, dig -
losszia és nyelv el sa já tí tás, ki sebb sé gi nyelv hasz ná lat a
ma gyar or szá gi ro má nok nál. Nyelv – kul túr a – tár sa da lom
– iden ti tás.

– A ha zai ro mán ki sebb ség tör té ne te, tár gyi és szel lem i
kul tú rá ja – töb bek kö zött a tör té net-, a nyelv-, az iro da lom -
tu do mány, a nép rajz, a szo ci o ló gia és a kul tu rá lis ant ro po -
ló gia be vo ná sá val. A ro mán ki sebb ség mint a sok szí nû
euró pai kul túr a szer ves rész e – kü lö nös te kin tet tel a kö -
zép- és dél ke let-eu ró pai ré gi ó ra.

– Ro mán nyel vû re gi o ná lis iro da lom.

Szak mód szer ta ni is me re tek:

– A ro mán nyelv ta ní tá sá nak mód szer ta na: a nyelv ta ní -
tás el mé le ti tudni valói és gya kor la ti is me re tei; nem zet kö zi
ten den ci ák és a ma gyar or szá gi gya kor lat.

– A nyelv tu dás mé ré se és ér té ke lé se. Az osz tály ter mi
ér té ke lés, az érett sé gi és a nyelv vizs gák. A két szin tû nyel -
vi érett sé gi vizs ga kö ve tel mé nyei. A vizs ga fel ada tok ké -
szí té se, ki pró bá lá sa, el len õr zé se, ban ko sí tá sa. A vizs gák
mi nõ sé gi kri té ri u mai: a va li di tás és a meg bíz ha tó ság.
A Kö zös Euró pai Re fe ren cia ke ret és annak al kal ma zá sa.

– Ta ní tá si tech ni kák, mód sze rek, mik ro ta ní tás. Mul ti -
me di á lis nyelv ta ní tá si is me re tek. Dif fe ren ci ált mun ka for -
mák (egyé ni mun ka, pár mun ka, cso port mun ka, fron tá lis
mun ka), tan ter vek, tan me ne tek, te ma ti kus ter vek, óra ter -
ve ze tek, óra váz la tok ké szí té sé nek mód szer ta na.

– Tan anyag ké szí tés, pro jekt mun ka és a sze mély re sza -
bott ok ta tás. A cso por tos ok ta tás jel lem zõi, a cso port di na -
mi ka sze re pe a kom mu ni ka tív nyelv ok ta tás ban, a cso port
mint mo ti vá ló té nye zõ. A nyelv mint a kul túr a ta ní tá sá nak
esz kö ze, az in ter kul tu rá lis kom mu ni ká ció fo gal ma.

– A szak nyel vek ok ta tá sa a kö zép is ko lák ban, a szak -
kép zõ in téz mé nyek ben és a fel nõtt kép zés ben.

Sa já tos kom pe ten ci ák:

A ro mán ta nár és a nem ze ti sé gi ro mán-ta nár

– ren del kez zék ma gas szin tû cél nyel vi kom mu ni ká ci ós 
kom pe ten ci á val (leg alább C1-es szin ten), le gyen ké pes
ma ga biz to san al kal maz ni az adott nyelv sza bá lya it, le gyen 
jár tas a stí lu sok és stí lus ré te gek (re gisz te rek) al kal ma zá sá -
ban;

– a nyelv pe da gó gia el mé le té nek tük ré ben le gyen ké pes 
a nyelv ta ní tás nak az adott kon tex tus ban leg meg fe le lõbb
mód sze re it és el já rá sa it al kal maz ni az alap kész sé gek, a
nyelv tan, a ki ej tés és in to ná ció, valamint az adott cél nyel vi 
kul tú rák ra vo nat ko zó is me re tek ta ní tá sa, gya ko rol ta tá sa,
mé ré se és ér té ke lé se so rán;

– is mer je és tud ja al kal maz ni az olyan, nyelv ta nu lást
se gí tõ mun ka for má kat, mint pél dá ul az ön sza bá lyo zó ta -
nu lás, az együtt mû kö dõ ta nu lás (pár- és cso port mun ka),
valamint az ún. fron tá lis osz tály mun ka;

– is mer je és tud ja al kal maz ni a kom mu ni ka tív és fel -
adat köz pon tú nyelv pe da gó gi ai szem lé le te ket, a tan tárgy -
kö zi és a szak ma ori en tált nyelv ta ní tás alap el ve it, valamint
le gyen ké pes drá ma- és pro jekt pe da gó gi ai fo lya ma to kat
ter vez ni, irá nyí ta ni és ér té kel ni.

Romológiatanári szakképzettségek

A szak kép zett ség ok le vél ben sze rep lõ,
– ma gyar nyel vû meg je lö lé se:
ok le ve les ro mo ló gi a ta nár (ro ma ni nyelv és kultúra)

ok le ve les ro mo ló gi a ta nár (beás nyelv és kul túr a);
– an gol nyel vû meg je lö lé se:
te a cher of Ro mo logy (Ro ma ni lan gu a ge and cul tu re);

te a cher of Ro mo logy (Be ash lan gu a ge and cul tu re).

Ta ná ri szak kép zett sé gek az adott nyelv alap ján vá laszt -
ha tó.

A kép zés cél ja az alap fo ko za ton vagy más fel sõ fo kú
vég zett ség ke re té ben szer zett szak kép zett ség re, ille tõ leg
is me re tek re ala poz va a köz ok ta tás ban, a szak kép zés ben és 
a fel nõtt kép zés ben az ok ta tá si, pe da gó gi ai ku ta tá si, ter ve -
zé si és fej lesz té si fel ada tok ra, to váb bá a ta nul má nyok dok -
to ri kép zés ben tör té nõ foly ta tá sá ra  való fel ké szí tés.

A 8.3. pont ban fog lalt szak te rü le ti ál ta lá nos is me re te -
ken túli, sa já tos is me ret kö rök:

Szak te rü le ti is me re tek:

– Az adott nyel vi és kö zös sé gi kul túr a át fo gó is me re te
– ezen be lül a ma gyar or szá gi és az euró pai ci gány ság nyel -
vei, kul tú rá ja, prob lé ma vi lá ga, tör té ne te, a ki sebb ség és
több ség kö zöt ti vi szony, ok ta tá si, mun ka pi a ci hely zet
stb. –, to váb bá ezen is me re tek kor osz tály-spe ci fi kus köz -
ve tí té sé nek is me re tei.

– Nyel vé sze ti is me re tek: a ro ma ni vagy a beás nyelv
alap ve tõ rend szer nyel vé sze ti is me re tei, az al kal ma zott
nyel vé szet fõbb te rü le te i nek is me ret anya ga (szo cio- és
pszi cho ling visz ti ka, nyelv el sa já tí tás, szö veg nyel vé szet és
kom pe ten cia, nyel vi va ri á ció, stí lus stb.). A ta ní tás hoz
szük sé ges kont raszt ív nyel vé sze ti ala pok és kér dé sek.

– A ro ma ni vagy a beás nyelv szink rón nyelv ál la po tá -
nak, fo no ló gi ai, mor fo ló gi ai, szin tak ti kai, sze man ti kai és
prag ma ti kai rend sze ré nek ma gas fokú is me re te, kom mu ni -
ká ci ós kész ség el sa já tí tá sa. Szo ci o ling visz ti kai sa já tos sá -
gok, a di a lek tu sok sze re pe. Sti lisz ti kai is me re tek.
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– Is me re tek a ma gyar és ci gány nyel vû iro da lom és mû -
vé szet te rü le tén: az iro da lom, film, kép zõ mû vé szet, al kal -
ma zott mû vé sze tek stb. leg fon to sabb irány za tai, a népi
kul túr a is mér vei, a roma kö zös sé gek ál tal la kott or szá gok
tár sa dal má nak (po li ti ká já nak, ok ta tás ügyé nek, gaz da sá gá -
nak) ak tu á lis kér dé sei. A ci gány nyel vû iro da lom al ko tá sa -
i nak értõ elem zé se (mû elem zés és be fo ga dá si mo del lek) az 
iro da lom tör té net tük ré ben/alap ján, az iro da lom és a mé dia
össze füg gé sei, a komp ara tisz ti ka ak tu á lis szem pont jai a
ma gyar, a ro ma ni, a beás és egyéb euró pai nyel vek és kul -
tú rák vo nat ko zá sá ban. Szé les körû tá jé ko zott ság a roma
kö zös sé gek kul tú rá já nak és ci vi li zá ci ó já nak (tör té ne ti,
mû ve lõ dés- és mû vé szet tör té ne ti, tár sa dal mi, po li ti kai) te -
rü le tén.

– A ha zai ci gány ki sebb ség tör té ne te, tár gyi és szel lem i 
kul tú rá ja – töb bek kö zött a tör té net-, a nyelv-, az iro da lom -
tu do mány, a nép rajz, a szo ci o ló gia és a kul tu rá lis ant ro po -
ló gia be vo ná sá val. A ci gány kö zös sé gek mint a sok szí nû
euró pai kul túr a szer ves ré szei – kü lö nös te kin tet tel a kö -
zép- és dél ke let-eu ró pai ré gi ó ra.

– Szo ci o ling visz ti kai és pszi cho ling visz ti kai kér dé sek: 
két nyel vû ség, dig losszia és nyelv el sa já tí tás, ki sebb sé gi
nyelv hasz ná lat a ma gyar or szá gi ci gány nyel vû cso por tok -
nál. Nyelv – kul túr a – tár sa da lom – iden ti tás, ma gyar és ci -
gány anya nyel vû roma kö zös sé gek.

A szak irá nyok az adott nyelv és az adott nyel vi és kul tu -
rá lis kö zös sé gek sa já tos sá ga i ra vo nat ko zó is me re tek men -
tén vál nak el egy más tól. A szak irá nyok hoz tar to zó sa já tos
is me re tek mennyi sé ge leg alább 15 kre dit.

Szak mód szer ta ni is me re tek:

– A nyelv ta ní tás el mé le ti tudni valói és gya kor la ti is me -
re tei; nem zet kö zi ten den ci ák és a ma gyar or szá gi gya -
korlat.

– A négy alap kész ség (be széd, be széd ér tés, ol va sás,
írás) fej lesz té sé nek mód jai, a nyelv ok ta tá si óra tí pu sok, az
óra ré szei és annak spe ci á lis sa já tos sá gai a ro ma ni vagy a
beás nyelv és kul túr a ta ní tá sa so rán. A ro ma ni, ille tõ leg a
beás nyelv és kul túr a ta ní tá sá nak je len tõ sé ge a sze mé lyi -
ség fej lesz té se ér de ké ben.

– A nyelv tu dás mé ré se és ér té ke lé se. Az osz tály ter mi
ér té ke lés, az érett sé gi és a nyelv vizs gák. A két szin tû nyel -
vi érett sé gi vizs ga kö ve tel mé nyei. A vizs ga fel ada tok ké -
szí té se, ki pró bá lá sa, el len õr zé se, ban ko sí tá sa. A vizs gák
mi nõ sé gi kri té ri u mai: a va li di tás és a meg bíz ha tó ság.
A Kö zös Euró pai Re fe ren cia ke ret és annak al kal ma zá sa.

– Ta ní tá si tech ni kák, mód sze rek, mik ro ta ní tás. Mul ti -
me di á lis nyelv ta ní tá si is me re tek. Dif fe ren ci ált mun ka for -
mák (egyé ni mun ka, pár mun ka, cso port mun ka, fron tá lis
mun ka), tan ter vek, tan me ne tek, te ma ti kus ter vek, óra ter -
ve ze tek, óra váz la tok ké szí té sé nek mód szer ta na.

– Tan anyag ké szí tés, pro jekt mun ka és a sze mély re sza -
bott ok ta tás. A cso por tos ok ta tás jel lem zõi, a cso port di na -
mi ka sze re pe a kom mu ni ka tív nyelv ok ta tás ban, a cso port
mint mo ti vá ló té nye zõ. A nyelv mint a kul túr a ta ní tá sá nak
esz kö ze, az in ter kul tu rá lis kom mu ni ká ció fo gal ma.

– A nyelv ok ta tás a nem ze ti sé gi is ko lák ban, a szak -
képzõ in téz mé nyek ben és a fel nõtt kép zés ben.

Sa já tos kom pe ten ci ák:

A ro mo ló gi a ta nár

– ren del kez zék ma gas szin tû cél nyel vi (ro ma ni vagy
beás) kom mu ni ká ci ós kom pe ten ci á val (leg alább C1-es
szin ten), le gyen ké pes ma ga biz to san al kal maz ni az adott
nyelv sza bá lya it, le gyen jár tas a stí lu sok és stí lus ré te gek
(re gisz te rek) al kal ma zá sá ban;

– a nyelv pe da gó gia el mé le té nek tük ré ben le gyen ké pes 
a nyelv ta ní tás nak az adott kon tex tus ban leg meg fe le lõbb
mód sze re it és el já rá sa it al kal maz ni az alap kész sé gek, a
nyelv tan, a ki ej tés és in to ná ció, valamint az adott cél nyel vi 
kul tú rák ra vo nat ko zó is me re tek ta ní tá sa, gya ko rol ta tá sa,
mé ré se és ér té ke lé se so rán;

– is mer je és tud ja al kal maz ni az olyan, nyelv ta nu lást
se gí tõ mun ka for má kat, mint pél dá ul az ön sza bá lyo zó ta -
nu lás, az együtt mû kö dõ ta nu lás (pár- és cso port mun ka),
valamint az ún. fron tá lis osz tály mun ka;

– is mer je és tud ja al kal maz ni a kom mu ni ka tív és fel -
adat köz pon tú nyelv pe da gó gi ai szem lé le te ket, a tan tárgy -
kö zi és a szak ma ori en tált nyelv ta ní tás alap el ve it, valamint
le gyen ké pes drá ma- és pro jekt pe da gó gi ai fo lya ma to kat
ter vez ni, irá nyí ta ni és ér té kel ni.

Orosztanár

A szak kép zett ség ok le vél ben sze rep lõ,
– ma gyar nyel vû meg je lö lé se: ok le ve les orosz ta nár;
– an gol nyel vû meg je lö lé se: te a cher of Rus si an lan -

guage and cul tu re.

A kép zés cél ja az alap fo ko za ton vagy más fel sõ fo kú
vég zett ség ke re té ben szer zett szak kép zett ség re, ille tõ leg
is me re tek re ala poz va a köz ok ta tás ban, a szak kép zés ben és 
a fel nõtt kép zés ben az ok ta tá si, pe da gó gi ai ku ta tá si, ter ve -
zé si és fej lesz té si fel ada tok ra, to váb bá a ta nul má nyok dok -
to ri kép zés ben tör té nõ foly ta tá sá ra  való fel ké szí tés.

A 8.3. pont ban fog lalt szak te rü le ti ál ta lá nos is me re te -
ken túli, sa já tos is me ret kö rök:

Szak te rü le ti is me re tek:

– Alap ve tõ rend szer nyel vé sze ti is me re tek, az al kal ma -
zott nyel vé szet fõbb te rü le te i nek is me ret anya ga (szo cio-
és pszi cho ling visz ti ka, nyelv el sa já tí tás, szö veg nyel vé szet
és kom pe ten cia, nyel vi va ri á ció, stí lus stb.). A ta ní tás hoz
szük sé ges kont raszt ív nyel vé sze ti ala pok és kér dé sek.

– A szink rón nyelv ál la pot fo no ló gi ai, mor fo ló gi ai,
szin tak ti kai, sze man ti kai és prag ma ti kai rend sze ré nek ma -
gas fokú is me re te. Szo ci o ling visz ti kai sa já tos sá gok.
 Stilisztikai is me re tek.

– Az orosz nyel vi mû velt ség te rü le ten fel hal mo zó dott
kul túr a fõ te rü le tei, azok a szel lem i és mû vé sze ti irány za -
tok, ame lyek meg ha tá ro zó ak az orosz kul túr a sa já tos ar cu -
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la tá nak ki ala ku lá sá ban, és ame lyek szer ves ré szei az egye -
te mes em ber i kul tú rá nak. Kor társ iro dal mi, kép zõ mû vé -
sze ti, fil mes, ze nei is me re tek. Az orosz nyelv és kul túr a ta -
ní tá sá nak je len tõ sé ge a sze mé lyi ség fej lesz té se ér de ké ben.

– Orosz iro da lom és ci vi li zá ció: az iro da lom el mé let és
az orosz iro da lom tör té ne té nek át te kin tõ is me re te. Az
orosz iro da lom al ko tá sa i nak értõ elem zé se.

Szak mód szer ta ni is me re tek:

– Az orosz nyelv ta ní tá sá nak mód szer ta na: a nyelv ta ní -
tás el mé le ti tudni valói és gya kor la ti is me re tei; nem zet kö zi
ten den ci ák és a ma gyar or szá gi gya kor lat.

– Az orosz nyelv és kul túr a ta ní tá sa so rán fel me rü lõ
spe ci á lis ok ta tá si je len sé gek: a be tû ta ní tás kor sze rû mód -
sze rei; a nyelv ta ni eset rend szer ta ní tá sá nak mód szer ta ni
je len tõ sé ge; az ige idõk ta ní tá sá nak mód szer ta ni fontos -
sága.

– A nyelv tu dás mé ré se és ér té ke lé se. Az osz tály ter mi
ér té ke lés, az érett sé gi és a nyelv vizs gák. A két szin tû nyel -
vi érett sé gi vizs ga kö ve tel mé nyei. A vizs ga fel ada tok ké -
szí té se, ki pró bá lá sa, el len õr zé se, ban ko sí tá sa. A vizs gák
mi nõ sé gi kri té ri u mai: a va li di tás és a meg bíz ha tó ság.
A Kö zös Euró pai Re fe ren cia ke ret és annak al kal ma zá sa.

– Ta ní tá si tech ni kák, mód sze rek, mik ro ta ní tás. Mul ti -
me di á lis nyelv ta ní tá si is me re tek. Dif fe ren ci ált mun ka for -
mák (egyé ni mun ka, pár mun ka, cso port mun ka, fron tá lis
mun ka), tan ter vek, tan me ne tek, te ma ti kus ter vek, óra -
tervezetek, óra váz la tok ké szí té sé nek mód szer ta na.

– Tan anyag ké szí tés, pro jekt mun ka és a sze mély re sza -
bott ok ta tás. A cso por tos ok ta tás jel lem zõi, a cso port di na -
mi ka sze re pe a kom mu ni ka tív nyelv ok ta tás ban, a cso port
mint mo ti vá ló té nye zõ. A nyelv mint a kul túr a ta ní tá sá nak
esz kö ze, az in ter kul tu rá lis kom mu ni ká ció fo gal ma.

– A szak nyel vek ok ta tá sa a kö zép is ko lák ban, a szak -
kép zõ in téz mé nyek ben és a fel nõtt kép zés ben.

Sa já tos kom pe ten ci ák:

Az orosz ta nár

– ren del kez zék ma gas szin tû cél nyel vi kom mu ni ká ci ós 
kom pe ten ci á val (leg alább C1-es szin ten), le gyen ké pes
ma ga biz to san al kal maz ni az adott nyelv sza bá lya it, le gyen 
jár tas a stí lu sok és stí lus ré te gek (re gisz te rek) al kal ma zá sá -
ban;

– a nyelv pe da gó gia el mé le té nek tük ré ben le gyen ké pes 
a nyelv ta ní tás nak az adott kon tex tus ban leg meg fe le lõbb
mód sze re it és el já rá sa it al kal maz ni az alap kész sé gek, a
nyelv tan, a ki ej tés és in to ná ció, valamint az adott cél nyel vi 
kul tú rák ra vo nat ko zó is me re tek ta ní tá sa, gya ko rol ta tá sa,
mé ré se és ér té ke lé se so rán;

– is mer je és tud ja al kal maz ni az olyan, nyelv ta nu lást
se gí tõ mun ka for má kat, mint pél dá ul az ön sza bá lyo zó ta -
nu lás, az együtt mû kö dõ ta nu lás (pár- és cso port mun ka),
valamint az ún. fron tá lis osz tály mun ka;

– is mer je és tud ja al kal maz ni a kom mu ni ka tív és fel -
adat köz pon tú nyelv pe da gó gi ai szem lé le te ket, a tan tárgy -
kö zi és a szak ma ori en tált nyelv ta ní tás alap el ve it, valamint

le gyen ké pes drá ma- és pro jekt pe da gó gi ai fo lya ma to kat
ter vez ni, irá nyí ta ni és ér té kel ni.

Bolgártanár/bolgár- és nemzetiségibolgár-tanár

A szak kép zett ség ok le vél ben sze rep lõ,

– ma gyar nyel vû meg je lö lé se:

a) ok le ve les bol gár ta nár

b) ok le ve les bol gár- és nem ze ti sé gi bol gár-ta nár;

– an gol nyel vû meg je lö lé se:

a) te a cher of Bul ga ri an lan gu a ge and cul tu re

b) te a cher of Bul ga ri an as a mi no rity lan gu a ge and
cul tu re.

Vá laszt ha tó szak irá nyok: bol gár ta nár, nemzetiségi -
bolgár-tanár.

A kép zés cél ja az alap fo ko za ton vagy más fel sõ fo kú
vég zett ség ke re té ben szer zett szak kép zett ség re, ille tõ leg
is me re tek re ala poz va a köz ok ta tás ban, a szak kép zés ben és 
a fel nõtt kép zés ben az ok ta tá si, pe da gó gi ai ku ta tá si, ter ve -
zé si és fej lesz té si fel ada tok ra, to váb bá a ta nul má nyok dok -
to ri kép zés ben tör té nõ foly ta tá sá ra  való fel ké szí tés.

A 8.3. pont ban fog lalt szak te rü le ti ál ta lá nos is me re te -
ken túli, sa já tos is me ret kö rök:

Szak te rü le ti is me re tek:

– Alap ve tõ rend szer nyel vé sze ti is me re tek, az al kal ma -
zott nyel vé szet fõbb te rü le te i nek is me ret anya ga (szo cio-
és pszi cho ling visz ti ka, nyelv el sa já tí tás, szö veg nyel vé szet
és kom pe ten cia, nyel vi va ri á ció, stí lus stb.). A ta ní tás hoz
szük sé ges kont raszt ív nyel vé sze ti ala pok és kér dé sek.

– A szink rón nyelv ál la pot fo no ló gi ai, mor fo ló gi ai,
szin tak ti kai, sze man ti kai és prag ma ti kai rend sze ré nek ma -
gas fokú is me re te. Szo ci o ling visz ti kai sa já tos sá gok. Sti -
lisz ti kai is me re tek.

– A bol gár nyel vi mû velt ség te rü le ten fel hal mo zó dott
kul túr a fõ te rü le tei, azok a szel lem i és mû vé sze ti irány za -
tok, ame lyek meg ha tá ro zó ak a bol gár kul túr a sa já tos ar cu -
la tá nak ki ala ku lá sá ban, és ame lyek szer ves ré szei az egye -
te mes em ber i kul tú rá nak. Kor társ iro dal mi, kép zõ mû vé -
sze ti, fil mes, ze nei is me re tek. A bol gár nyelv és kul túr a ta -
ní tá sá nak je len tõ sé ge a sze mé lyi ség fej lesz té se ér de ké ben.

– Bol gár iro da lom és ci vi li zá ció: az iro da lom el mé let és 
a bol gár iro da lom tör té ne té nek át te kin tõ is me re te. A bol -
gár iro da lom al ko tá sa i nak értõ elem zé se.

A nem ze ti sé gi bol gár-ta nár szak irány hoz tar to zó, to váb -
bi sa já tos is me re tek (8–14 kre dit):

– A ha zai bol gár ki sebb ség tör té ne te, tár gyi és szel lem i
kul tú rá ja – töb bek kö zött a tör té net-, a nyelv-, az iro da lom -
tu do mány, a nép rajz, a szo ci o ló gia és a kul tu rá lis ant ro po -
ló gia be vo ná sá val. A bol gár ki sebb ség mint a sok szí nû eu -
ró pai kul tú ra szer ves ré sze – kü lö nös te kin tet tel a kö zép-
és dél ke let-eu ró pai ré gi ó ra.
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– Szo ci o ling visz ti kai kér dé sek: Két nyel vû ség, dig -
losszia és nyelv el sa já tí tás, ki sebb sé gi nyelv hasz ná lat a
ma gyar or szá gi bol gá rok nál. Nyelv – kul túr a – tár sa da lom
– iden ti tás.

– Bol gár nyel vû re gi o ná lis iro da lom.

Szak mód szer ta ni is me re tek:

– A bol gár nyelv ta ní tá sá nak mód szer ta na: a nyelv ta ní -
tás el mé le ti tudni valói és gya kor la ti is me re tei; nem zet kö zi
ten den ci ák és a ma gyar or szá gi gya kor lat.

– A bol gár nyelv és kul túr a ta ní tá sa so rán fel me rü lõ
spe ci á lis ok ta tá si je len sé gek: a be tû ta ní tás kor sze rû mód -
sze rei; a nyelv ta ni eset rend szer ta ní tá sá nak mód szer ta ni
je len tõ sé ge; az ige idõk ta ní tá sá nak mód szer ta ni fontos -
sága.

– A nyelv tu dás mé ré se és ér té ke lé se. Az osz tály ter mi
ér té ke lés, az érett sé gi és a nyelv vizs gák. A két szin tû nyel -
vi érett sé gi vizs ga kö ve tel mé nyei. A vizs ga fel ada tok ké -
szí té se, ki pró bá lá sa, el len õr zé se, ban ko sí tá sa. A vizs gák
mi nõ sé gi kri té ri u mai: a va li di tás és a meg bíz ha tó ság.
A Kö zös Euró pai Re fe ren cia ke ret és annak al kal ma zá sa.

– Ta ní tá si tech ni kák, mód sze rek, mik ro ta ní tás. Mul ti -
me di á lis nyelv ta ní tá si is me re tek. Dif fe ren ci ált mun ka for -
mák (egyé ni mun ka, pár mun ka, cso port mun ka, fron tá lis
mun ka), tan ter vek, tan me ne tek, te ma ti kus ter vek, óra ter -
ve ze tek, óra váz la tok ké szí té sé nek mód szer ta na.

– Tan anyag ké szí tés, pro jekt mun ka és a sze mély re sza -
bott ok ta tás. A cso por tos ok ta tás jel lem zõi, a cso port di na -
mi ka sze re pe a kom mu ni ka tív nyelv ok ta tás ban, a cso port
mint mo ti vá ló té nye zõ. A nyelv mint a kul túr a ta ní tá sá nak
esz kö ze, az in ter kul tu rá lis kom mu ni ká ció fo gal ma.

– A szak nyel vek ok ta tá sa a kö zép is ko lák ban, a szak -
kép zõ in téz mé nyek ben és a fel nõtt kép zés ben.

Sa já tos kom pe ten ci ák:

A bol gár ta nár vagy nem ze ti sé gi bol gár-ta nár

– ren del kez zék ma gas szin tû cél nyel vi kom mu ni ká ci ós 
kom pe ten ci á val (leg alább C1-es szin ten), le gyen ké pes
ma ga biz to san al kal maz ni az adott nyelv sza bá lya it, le gyen 
jár tas a stí lu sok és stí lus ré te gek (re gisz te rek) al kal ma zá sá -
ban;

– a nyelv pe da gó gia el mé le té nek tük ré ben le gyen ké pes 
a nyelv ta ní tás nak az adott kon tex tus ban leg meg fe le lõbb
mód sze re it és el já rá sa it al kal maz ni az alap kész sé gek, a
nyelv tan, a ki ej tés és in to ná ció, valamint az adott cél nyel vi 
kul tú rák ra vo nat ko zó is me re tek ta ní tá sa, gya ko rol ta tá sa,
mé ré se és ér té ke lé se so rán;

– is mer je és tud ja al kal maz ni az olyan, nyelv ta nu lást
se gí tõ mun ka for má kat, mint pél dá ul az ön sza bá lyo zó ta -
nu lás, az együtt mû kö dõ ta nu lás (pár- és cso port mun ka),
valamint az ún. fron tá lis osz tály mun ka;

– is mer je és tud ja al kal maz ni a kom mu ni ka tív és fel -
adat köz pon tú nyelv pe da gó gi ai szem lé le te ket, a tan tárgy -
kö zi és a szak ma ori en tált nyelv ta ní tás alap el ve it, valamint
le gyen ké pes drá ma- és pro jekt pe da gó gi ai fo lya ma to kat
ter vez ni, irá nyí ta ni és ér té kel ni.

Lengyeltanár/lengyel- és nemzetiségilengyel-tanár

A szak kép zett ség ok le vél ben sze rep lõ,
– ma gyar nyel vû meg je lö lé se:
a) ok le ve les len gyel ta nár
b) ok le ve les len gyel- és nem ze ti sé gi len gyel-ta nár;
– an gol nyel vû meg je lö lé se:
a) te a cher of Po lish lan gu a ge and cul tu re
b) te a cher of Po lish as a mi no rity lan gu a ge and cul -

ture.

Vá laszt ha tó szak irá nyok: len gyel ta nár, nem ze ti sé gi len -
gyel-ta nár.

A kép zés cél ja az alap fo ko za ton vagy más fel sõ fo kú
vég zett ség ke re té ben szer zett szak kép zett ség re, ille tõ leg
is me re tek re ala poz va a köz ok ta tás ban, a szak kép zés ben és 
a fel nõtt kép zés ben az ok ta tá si, pe da gó gi ai ku ta tá si, ter ve -
zé si és fej lesz té si fel ada tok ra, to váb bá a ta nul má nyok dok -
to ri kép zés ben tör té nõ foly ta tá sá ra  való fel ké szí tés.

A 8.3. pont ban fog lalt szak te rü le ti ál ta lá nos is me re te -
ken túli, sa já tos is me ret kö rök:

Szak te rü le ti is me re tek:

– Alap ve tõ rend szer nyel vé sze ti is me re tek, az al kal ma -
zott nyel vé szet fõbb te rü le te i nek is me ret anya ga (szo cio-
és pszi cho ling visz ti ka, nyelv el sa já tí tás, szö veg nyel vé szet
és kom pe ten cia, nyel vi va ri á ció, stí lus stb.). A ta ní tás hoz
szük sé ges kont raszt ív nyel vé sze ti ala pok és kér dé sek.

– A szink rón nyelv ál la pot fo no ló gi ai, mor fo ló gi ai,
szin tak ti kai, sze man ti kai és prag ma ti kai rend sze ré nek ma -
gas fokú is me re te. Szo ci o ling visz ti kai sa já tos sá gok. Sti -
lisz ti kai is me re tek.

– A len gyel nyel vi mû velt ség te rü le ten fel hal mo zó dott
kul túr a fõ te rü le tei, azok a szel lem i és mû vé sze ti irány za -
tok, ame lyek meg ha tá ro zó ak a len gyel kul túr a sa já tos ar -
cu la tá nak ki ala ku lá sá ban, és ame lyek szer ves ré szei az
egye te mes em ber i kul tú rá nak. Kor társ iro dal mi, kép zõ mû -
vé sze ti, fil mes, ze nei is me re tek. A len gyel nyelv és kul túr a 
ta ní tá sá nak je len tõ sé ge a sze mé lyi ség fej lesz té se ér de ké -
ben.

– Hor vát iro da lom és ci vi li zá ció: az iro da lom el mé let és 
a hor vát iro da lom tör té ne té nek át te kin tõ is me re te. A hor -
vát iro da lom al ko tá sa i nak értõ elem zé se.

A nem ze ti sé gi len gyel-ta nár szak irány hoz tar to zó, to -
váb bi sa já tos is me re tek (8–14 kre dit):

– A ha zai len gyel ki sebb ség tör té ne te, tár gyi és szel -
lem i kul tú rá ja – töb bek kö zött a tör té net-, a nyelv-, az iro -
da lom tu do mány, a nép rajz, a szo ci o ló gia és a kul tu rá lis
ant ro po ló gia be vo ná sá val. A len gyel ki sebb ség mint a
sok szí nû euró pai kul túr a szer ves rész e – kü lö nös te kin tet -
tel a kö zép- és dél ke let-eu ró pai ré gi ó ra.

– Szo ci o ling visz ti kai kér dé sek: Két nyel vû ség,
 diglosszia és nyelv el sa já tí tás, ki sebb sé gi nyelv hasz ná lat a
ma gyar or szá gi len gye lek nél. Nyelv – kul tú ra – tár sa da lom 
– iden ti tás.

– Len gyel nyel vû re gi o ná lis iro da lom.
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Szak mód szer ta ni is me re tek:

– A len gyel nyelv ta ní tá sá nak mód szer ta na: a nyelv ta -
ní tás el mé le ti tudni valói és gya kor la ti is me re tei; nem zet -
kö zi ten den ci ák és a ma gyar or szá gi gya kor lat.

– A len gyel nyelv és kul tú ra ta ní tá sa so rán fel me rü lõ
spe ci á lis ok ta tá si je len sé gek: a ki ej tés ta ní tá sá nak kor sze -
rû mód sze rei; a nyelv ta ni eset rend szer ta ní tá sá nak mód -
szer ta ni je len tõ sé ge; az ige idõk ta ní tá sá nak mód szer ta ni
fon tos sá ga.

– A nyelv tu dás mé ré se és ér té ke lé se. Az osz tály ter mi
ér té ke lés, az érett sé gi és a nyelv vizs gák. A két szin tû nyel -
vi érett sé gi vizs ga kö ve tel mé nyei. A vizs ga fel ada tok ké -
szí té se, ki pró bá lá sa, el len õr zé se, ban ko sí tá sa. A vizs gák
mi nõ sé gi kri té ri u mai: a va li di tás és a meg bíz ha tó ság.
A Kö zös Eu ró pai Re fe ren cia ke ret és an nak al kal ma zá sa.

– Ta ní tá si tech ni kák, mód sze rek, mik ro ta ní tás. Mul ti -
me di á lis nyelv ta ní tá si is me re tek. Dif fe ren ci ált mun ka for -
mák (egyé ni mun ka, pár mun ka, cso port mun ka, fron tá lis
mun ka), tan ter vek, tan me ne tek, te ma ti kus ter vek, óra ter -
ve ze tek, óra váz la tok ké szí té sé nek mód szer ta na.

– Tan anyag ké szí tés, pro jekt mun ka és a sze mély re sza -
bott ok ta tás. A cso por tos ok ta tás jel lem zõi, a cso port di na -
mi ka sze re pe a kom mu ni ka tív nyelv ok ta tás ban, a cso port
mint mo ti vá ló té nye zõ. A nyelv mint a kul tú ra ta ní tá sá nak
esz kö ze, az in ter kul tu rá lis kom mu ni ká ció fo gal ma.

– A szak nyel vek ok ta tá sa a kö zép is ko lák ban, a szak -
kép zõ in téz mé nyek ben és a fel nõtt kép zés ben.

Sa já tos kom pe ten ci ák:

A len gyel ta nár és a nem ze ti sé gi len gyel-ta nár

– ren del kez zék ma gas szin tû cél nyel vi kom mu ni ká ci ós 
kom pe ten ci á val (leg alább C1-es szint en), le gyen ké pes
ma ga biz to san al kal maz ni az adott nyelv sza bá lya it, le gyen 
jár tas a stí lu sok és stí lus ré te gek (re gisz te rek) al kal ma zá sá -
ban;

– a nyelv pe da gó gia el mé le té nek tük ré ben le gyen ké pes 
a nyelv ta ní tás nak az adott kon tex tus ban leg meg fe le lõbb
mód sze re it és el já rá sa it al kal maz ni az alap kész sé gek, a
nyelv tan, a ki ej tés és in to ná ció, va la mint az adott cél nyel vi 
kul tú rák ra vo nat ko zó is me re tek ta ní tá sa, gya ko rol ta tá sa,
mé ré se és ér té ke lé se so rán;

– is mer je és tud ja al kal maz ni az olyan, nyelv ta nu lást
se gí tõ mun ka for má kat, mint pél dá ul az ön sza bá lyo zó ta -
nu lás, az együtt mû kö dõ ta nu lás (pár- és cso port mun ka),
va la mint az ún. fron tá lis osz tály mun ka;

– is mer je és tud ja al kal maz ni a kom mu ni ka tív és fel -
adat köz pon tú nyelv pe da gó gi ai szem lé le te ket, a tan tárgy -
kö zi és a szak ma ori en tált nyelv ta ní tás alap el ve it, va la mint
le gyen ké pes drá ma- és pro jekt pe da gó gi ai fo lya ma to kat
ter vez ni, irá nyí ta ni és ér té kel ni.

Horváttanár/horvát- és nemzetiségihorvát-tanár

A szak kép zett ség ok le vél ben sze rep lõ,
– ma gyar nyel vû meg je lö lé se:
a) ok le ve les hor vát ta nár
b) ok le ve les hor vát- és nem ze ti sé gi hor vát-ta nár;
– an gol nyel vû meg je lö lé se:
a) te a cher of Cro a ti an lan gua ge and cul tu re
b) te a cher of Cro a ti an as a mi no rity lan gu a ge and

 culture.

Vá laszt ha tó szak irá nyok: hor vát ta nár, nem ze ti sé gi hor -
vát-ta nár.

A kép zés cél ja az alap fo ko za ton vagy más fel sõ fo kú
vég zett ség ke re té ben szer zett szak kép zett ség re, ille tõ leg
is me re tek re ala poz va a köz ok ta tás ban, a szak kép zés ben és 
a fel nõtt kép zés ben az ok ta tá si, pe da gó gi ai ku ta tá si, ter ve -
zé si és fej lesz té si fel ada tok ra, to váb bá a ta nul má nyok dok -
to ri kép zés ben tör té nõ foly ta tá sá ra  való fel ké szí tés.

A 8.3. pont ban fog lalt szak te rü le ti ál ta lá nos is me re te -
ken túli, sa já tos is me ret kö rök:

Szak te rü le ti is me re tek:

– Alap ve tõ rend szer nyel vé sze ti is me re tek, az al kal ma -
zott nyel vé szet fõbb te rü le te i nek is me ret anya ga (szo cio-
és pszi cho ling visz ti ka, nyelv el sa já tí tás, szö veg nyel vé szet
és kom pe ten cia, nyel vi va ri á ció, stí lus stb.). A ta ní tás hoz
szük sé ges kont raszt ív nyel vé sze ti ala pok és kér dé sek.

– A szink rón nyelv ál la pot fo no ló gi ai, mor fo ló gi ai,
szin tak ti kai, sze man ti kai és prag ma ti kai rend sze ré nek ma -
gas fokú is me re te. Szo ci o ling visz ti kai sa já tos sá gok. Sti -
lisz ti kai is me re tek.

– A hor vát nyel vi mû velt ség te rü le ten fel hal mo zó dott
kul túr a fõ te rü le tei, azok a szel lem i és mû vé sze ti irány za -
tok, ame lyek meg ha tá ro zó ak a hor vát kul túr a sa já tos ar cu -
la tá nak ki ala ku lá sá ban és ame lyek szer ves ré szei az egye -
te mes em ber i kul tú rá nak. Kor társ iro dal mi, kép zõ mû vé -
sze ti, fil mes, ze nei is me re tek. A hor vát nyelv és kul túr a ta -
ní tá sá nak je len tõ sé ge a sze mé lyi ség fej lesz té se ér de ké ben.

– Hor vát iro da lom és ci vi li zá ció: az iro da lom el mé let és 
a hor vát iro da lom tör té ne té nek át te kin tõ is me re te. A hor -
vát iro da lom al ko tá sa i nak értõ elem zé se.

A nem ze ti sé gi hor vát-ta nár szak irány hoz tar to zó, to váb -
bi sa já tos is me re tek (8–14 kre dit):

– A ha zai hor vát ki sebb ség tör té ne te, tár gyi és szel lem i
kul tú rá ja – töb bek kö zött a tör té net-, a nyelv-, az iro da lom -
tu do mány, a nép rajz, a szo ci o ló gia és a kul tu rá lis ant ro po -
ló gia be vo ná sá val. A hor vát ki sebb ség mint a sok szí nû
euró pai kul túr a szer ves rész e – kü lö nös te kin tet tel a kö -
zép- és dél ke let-eu ró pai ré gi ó ra.

– Szo ci o ling visz ti kai kér dé sek: Két nyel vû ség, dig -
losszia és nyelv el sa já tí tás, ki sebb sé gi nyelv hasz ná lat a
ma gyar or szá gi hor vá tok nál. Nyelv – kul tú ra – tár sa da -
lom – iden ti tás.

– Hor vát nyel vû re gi o ná lis iro da lom.
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Szak mód szer ta ni is me re tek:

– A hor vát nyelv ta ní tá sá nak mód szer ta na: a nyelv ta ní -
tás el mé le ti tudni valói és gya kor la ti is me re tei; nem zet kö zi
ten den ci ák és a ma gyar or szá gi gya kor lat.

– A hor vát nyelv és kul túr a ta ní tá sa so rán fel me rü lõ
spe ci á lis ok ta tá si je len sé gek: a ki ej tés ta ní tá sá nak kor sze -
rû mód sze rei; a nyelv ta ni eset rend szer ta ní tá sá nak mód -
szer ta ni je len tõ sé ge; az ige idõk ta ní tá sá nak mód szer ta ni
fon tos sá ga.

– A nyelv tu dás mé ré se és ér té ke lé se. Az osz tály ter mi
ér té ke lés, az érett sé gi és a nyelv vizs gák. A két szin tû nyel -
vi érett sé gi vizs ga kö ve tel mé nyei. A vizs ga fel ada tok ké -
szí té se, ki pró bá lá sa, el len õr zé se, ban ko sí tá sa. A vizs gák
mi nõ sé gi kri té ri u mai: a va li di tás és a meg bíz ha tó ság.
A Kö zös Euró pai Re fe ren cia ke ret és annak al kal ma zá sa.

– Ta ní tá si tech ni kák, mód sze rek, mik ro ta ní tás. Mul ti -
me di á lis nyelv ta ní tá si is me re tek. Dif fe ren ci ált mun ka for -
mák (egyé ni mun ka, pár mun ka, cso port mun ka, fron tá lis
mun ka), tan ter vek, tan me ne tek, te ma ti kus ter vek, óra ter -
ve ze tek, óra váz la tok ké szí té sé nek mód szer ta na.

– Tan anyag ké szí tés, pro jekt mun ka és a sze mély re sza -
bott ok ta tás. A cso por tos ok ta tás jel lem zõi, a cso port di na -
mi ka sze re pe a kom mu ni ka tív nyelv ok ta tás ban, a cso port
mint mo ti vá ló té nye zõ. A nyelv mint a kul túr a ta ní tá sá nak
esz kö ze, az in ter kul tu rá lis kom mu ni ká ció fo gal ma.

– A szak nyel vek ok ta tá sa a kö zép is ko lák ban, a szak -
kép zõ in téz mé nyek ben és a fel nõtt kép zés ben.

Sa já tos kom pe ten ci ák:

A hor vát ta nár és a nem ze ti sé gi hor vát-ta nár

– ren del kez zék ma gas szin tû cél nyel vi kom mu ni ká ci ós 
kom pe ten ci á val (leg alább C1-es szin ten), le gyen ké pes
ma ga biz to san al kal maz ni az adott nyelv sza bá lya it, le gyen 
jár tas a stí lu sok és stí lus ré te gek (re gisz te rek) al kal ma zá sá -
ban;

– a nyelv pe da gó gia el mé le té nek tük ré ben le gyen ké pes 
a nyelv ta ní tás nak az adott kon tex tus ban leg meg fe le lõbb
mód sze re it és el já rá sa it al kal maz ni az alap kész sé gek, a
nyelv tan, a ki ej tés és in to ná ció, valamint az adott cél nyel vi 
kul tú rák ra vo nat ko zó is me re tek ta ní tá sa, gya ko rol ta tá sa,
mé ré se és ér té ke lé se so rán;

– is mer je és tud ja al kal maz ni az olyan, nyelv ta nu lást
se gí tõ mun ka for má kat, mint pél dá ul az ön sza bá lyo zó ta -
nu lás, az együtt mû kö dõ ta nu lás (pár- és cso port mun ka),
valamint az ún. fron tá lis osz tály mun ka;

– is mer je és tud ja al kal maz ni a kom mu ni ka tív és fel -
adat köz pon tú nyelv pe da gó gi ai szem lé le te ket, a tan tárgy -
kö zi és a szak ma ori en tált nyelv ta ní tás alap el ve it, valamint
le gyen ké pes drá ma- és pro jekt pe da gó gi ai fo lya ma to kat
ter vez ni, irá nyí ta ni és ér té kel ni.

Szerbtanár/szerb- és nemzetiségiszerb-tanár

A szak kép zett ség ok le vél ben sze rep lõ,
– ma gyar nyel vû meg je lö lé se:
a) ok le ve les szerb ta nár

b) ok le ve les szerb- és nem ze ti sé gi szerb-ta nár;

– an gol nyel vû meg je lö lé se:

a) te a cher of Ser bi an lan gu a ge and cul tu re

b) te a cher of Ser bi an as a mi no rity lan gu a ge and cul tu re.

Vá laszt ha tó szak irá nyok: szerb ta nár, nem ze ti sé gi -
szerb-ta nár.

A kép zés cél ja az alap fo ko za ton vagy más fel sõ fo kú
vég zett ség ke re té ben szer zett szak kép zett ség re, ille tõ leg
is me re tek re ala poz va a köz ok ta tás ban, a szak kép zés ben és 
a fel nõtt kép zés ben az ok ta tá si, pe da gó gi ai ku ta tá si, ter ve -
zé si és fej lesz té si fel ada tok ra, to váb bá a ta nul má nyok dok -
to ri kép zés ben tör té nõ foly ta tá sá ra  való fel ké szí tés.

A 8.3. pont ban fog lalt szak te rü le ti ál ta lá nos is me re te -
ken túli, sa já tos is me ret kö rök:

Szak te rü le ti is me re tek:

– Alap ve tõ rend szer nyel vé sze ti is me re tek, az al kal ma -
zott nyel vé szet fõbb te rü le te i nek is me ret anya ga (szo cio-
és pszi cho ling visz ti ka, nyelv el sa já tí tás, szö veg nyel vé szet
és kom pe ten cia, nyel vi va ri á ció, stí lus stb.). A ta ní tás hoz
szük sé ges kont raszt ív nyel vé sze ti ala pok és kér dé sek.

– A szink rón nyelv ál la pot fo no ló gi ai, mor fo ló gi ai,
szin tak ti kai, sze man ti kai és prag ma ti kai rend sze ré nek ma -
gas fokú is me re te. Szo ci o ling visz ti kai sa já tos sá gok. Sti -
lisz ti kai is me re tek.

– A szerb nyel vi mû velt ség te rü le ten fel hal mo zó dott
kul túr a fõ te rü le tei, azok a szel lem i és mû vé sze ti irány za -
tok, ame lyek meg ha tá ro zó ak a szerb kul túr a sa já tos ar cu -
la tá nak ki ala ku lá sá ban, és ame lyek szer ves ré szei az egye -
te mes em ber i kul tú rá nak. Kor társ iro dal mi, kép zõ mû vé -
sze ti, fil mes, ze nei is me re tek. A szerb nyelv és kul túr a ta -
ní tá sá nak je len tõ sé ge a sze mé lyi ség fej lesz té se ér de ké ben.

– Szerb iro da lom és ci vi li zá ció: az iro da lom el mé let és
a szerb iro da lom tör té ne té nek át te kin tõ is me re te. A szerb
iro da lom al ko tá sa i nak értõ elem zé se.

– A szerb nyelv és kul túr a ta ní tá sa so rán fel me rü lõ spe -
ci á lis ok ta tá si je len sé gek: a be tû ta ní tás kor sze rû mód sze -
rei; a nyelv ta ni eset rend szer ta ní tá sá nak mód szer ta ni je -
len tõ sé ge; az ige idõk ta ní tá sá nak mód szer ta ni fon tos sá ga.

A nem ze ti sé gi szerb-ta nár szak irány hoz tar to zó, to váb bi 
sa já tos is me re tek (8–14 kre dit):

– A ha zai szerb ki sebb ség tör té ne te, tár gyi és szel lem i
kul tú rá ja – töb bek kö zött a tör té net-, a nyelv-, az iro da lom -
tu do mány, a nép rajz, a szo ci o ló gia és a kul tu rá lis ant ro po -
ló gia be vo ná sá val. A szerb ki sebb ség mint a sok szí nû
euró pai kul túr a szer ves rész e – kü lö nös te kin tet tel a kö -
zép- és dél ke let-eu ró pai ré gi ó ra.

– Szo ci o ling visz ti kai kér dé sek: Két nyel vû ség, dig -
losszia és nyelv el sa já tí tás, ki sebb sé gi nyelv hasz ná lat a
ma gyar or szá gi szer bek nél. Nyelv – kul tú ra – tár sa da lom –
iden ti tás.

– Szerb nyel vû re gi o ná lis iro da lom.
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Szak mód szer ta ni is me re tek:

– A szerb nyelv ta ní tá sá nak mód szer ta na: a nyelv ta ní -
tás el mé le ti tudni valói és gya kor la ti is me re tei; nem zet kö zi
ten den ci ák és a ma gyar or szá gi gya kor lat.

– A szerb nyelv és kul túr a ta ní tá sa so rán fel me rü lõ spe -
ci á lis ok ta tá si je len sé gek: a be tû ta ní tás kor sze rû mód sze -
rei; a nyelv ta ni eset rend szer ta ní tá sá nak mód szer ta ni je -
len tõ sé ge; az ige idõk ta ní tá sá nak mód szer ta ni fon tos sá ga.

– A nyelv tu dás mé ré se és ér té ke lé se. Az osz tály ter mi
ér té ke lés, az érett sé gi és a nyelv vizs gák. A két szin tû nyel -
vi érett sé gi vizs ga kö ve tel mé nyei. A vizs ga fel ada tok ké -
szí té se, ki pró bá lá sa, el len õr zé se, ban ko sí tá sa. A vizs gák
mi nõ sé gi kri té ri u mai: a va li di tás és a meg bíz ha tó ság.
A Kö zös Euró pai Re fe ren cia ke ret és annak al kal ma zá sa.

– Ta ní tá si tech ni kák, mód sze rek, mik ro ta ní tás. Mul ti -
me di á lis nyelv ta ní tá si is me re tek. Dif fe ren ci ált mun ka for -
mák (egyé ni mun ka, pár mun ka, cso port mun ka, fron tá lis
mun ka), tan ter vek, tan me ne tek, te ma ti kus ter vek, óra ter -
ve ze tek, óra váz la tok ké szí té sé nek mód szer ta na.

– Tan anyag ké szí tés, pro jekt mun ka és a sze mély re sza -
bott ok ta tás. A cso por tos ok ta tás jel lem zõi, a cso port di na -
mi ka sze re pe a kom mu ni ka tív nyelv ok ta tás ban, a cso port
mint mo ti vá ló té nye zõ. A nyelv mint a kul túr a ta ní tá sá nak
esz kö ze, az in ter kul tu rá lis kom mu ni ká ció fo gal ma.

– A szak nyel vek ok ta tá sa a kö zép is ko lák ban, a szak -
kép zõ in téz mé nyek ben és a fel nõtt kép zés ben.

Sa já tos kom pe ten ci ák:

A szerb ta nár és a nem ze ti sé gi szerb-ta nár

– ren del kez zék ma gas szin tû cél nyel vi kom mu ni ká ci ós 
kom pe ten ci á val (leg alább C1-es szin ten), le gyen ké pes
ma ga biz to san al kal maz ni az adott nyelv sza bá lya it, le gyen 
jár tas a stí lu sok és stí lus ré te gek (re gisz te rek) al kal ma zá sá -
ban;

– a nyelv pe da gó gia el mé le té nek tük ré ben le gyen ké pes 
a nyelv ta ní tás nak az adott kon tex tus ban leg meg fe le lõbb
mód sze re it és el já rá sa it al kal maz ni az alap kész sé gek, a
nyelv tan, a ki ej tés és in to ná ció, valamint az adott cél nyel vi 
kul tú rák ra vo nat ko zó is me re tek ta ní tá sa, gya ko rol ta tá sa,
mé ré se és ér té ke lé se so rán;

– is mer je és tud ja al kal maz ni az olyan, nyelv ta nu lást
se gí tõ mun ka for má kat, mint pél dá ul az ön sza bá lyo zó ta -
nu lás, az együtt mû kö dõ ta nu lás (pár- és cso port mun ka),
valamint az ún. fron tá lis osz tály mun ka;

– is mer je és tud ja al kal maz ni a kom mu ni ka tív és fel -
adat köz pon tú nyelv pe da gó gi ai szem lé le te ket, a tan tárgy -
kö zi és a szak ma ori en tált nyelv ta ní tás alap el ve it, valamint
le gyen ké pes drá ma- és pro jekt pe da gó gi ai fo lya ma to kat
ter vez ni, irá nyí ta ni és ér té kel ni.

Szlováktanár/szlovák- és nemzetiségiszlovák-tanár

A szak kép zett ség ok le vél ben sze rep lõ,
– ma gyar nyel vû meg je lö lé se:
a) ok le ve les szlo vák ta nár

b) ok le ve les szlo vák- és nem ze ti sé gi szlo vák-ta nár;

– an gol nyel vû meg je lö lé se:

a) te a cher of Slo va ki an lan gu a ge and cul tu re

b) te a cher of Slo va ki an as a mi no rity lan gu a ge and
 culture.

Vá laszt ha tó szak irá nyok: szlo vák ta nár, nem ze ti sé gi -
szlo vák-ta nár.

A kép zés cél ja az alap fo ko za ton vagy más fel sõ fo kú
vég zett ség ke re té ben szer zett szak kép zett ség re, ille tõ leg
is me re tek re ala poz va a köz ok ta tás ban, a szak kép zés ben és 
a fel nõtt kép zés ben az ok ta tá si, pe da gó gi ai ku ta tá si, ter ve -
zé si és fej lesz té si fel ada tok ra, to váb bá a ta nul má nyok dok -
to ri kép zés ben tör té nõ foly ta tá sá ra  való fel ké szí tés.

A 8.3. pont ban fog lalt szak te rü le ti ál ta lá nos is me re te -
ken túli, sa já tos is me ret kö rök:

Szak te rü le ti is me re tek:

– Alap ve tõ rend szer nyel vé sze ti is me re tek, az al kal ma -
zott nyel vé szet fõbb te rü le te i nek is me ret anya ga (szo cio-
és pszi cho ling visz ti ka, nyelv el sa já tí tás, szö veg nyel vé szet
és kom pe ten cia, nyel vi va ri á ció, stí lus stb.). A ta ní tás hoz
szük sé ges kont raszt ív nyel vé sze ti ala pok és kér dé sek.

– A szink rón nyelv ál la pot fo no ló gi ai, mor fo ló gi ai,
szin tak ti kai, sze man ti kai és prag ma ti kai rend sze ré nek ma -
gas fokú is me re te. Szo ci o ling visz ti kai sa já tos sá gok. Sti -
lisz ti kai is me re tek.

– A szlo vák nyel vi mû velt ség te rü le ten fel hal mo zó dott
kul túr a fõ te rü le tei, azok a szel lem i és mû vé sze ti irány za -
tok, ame lyek meg ha tá ro zó ak a szlo vák kul túr a sa já tos ar -
cu la tá nak ki ala ku lá sá ban, és ame lyek szer ves ré szei az
egye te mes em ber i kul tú rá nak. Kor társ iro dal mi, kép zõ mû -
vé sze ti, fil mes, ze nei is me re tek. A szlo vák nyelv és kul túr a 
ta ní tá sá nak je len tõ sé ge a sze mé lyi ség fej lesz té se ér de ké -
ben.

– Szlo vák iro da lom és ci vi li zá ció: az iro da lom el mé let
és a szlo vák iro da lom tör té ne té nek át te kin tõ is me re te.
A szlo vák iro da lom al ko tá sa i nak értõ elem zé se.

A nem ze ti sé gi szlo vák-ta nár szak irány hoz tar to zó, to -
váb bi sa já tos is me re tek (8–14 kre dit):

– A ha zai szlo vák ki sebb ség tör té ne te, tár gyi és szel -
lem i kul tú rá ja – töb bek kö zött a tör té net-, a nyelv-, az iro -
da lom tu do mány, a nép rajz, a szo ci o ló gia és a kul tu rá lis
ant ro po ló gia be vo ná sá val. A szlo vák ki sebb ség mint a
sok szí nû euró pai kul túr a szer ves rész e – kü lö nös te kin tet -
tel a kö zép- és dél ke let-eu ró pai ré gi ó ra.

– Szo ci o ling visz ti kai kér dé sek: Két nyel vû ség, dig -
losszia és nyelv el sa já tí tás, ki sebb sé gi nyelv hasz ná lat a
ma gyar or szá gi szlo vá kok nál. Nyelv – kul tú ra – tár sa da -
lom – iden ti tás.

– Szlo vák nyel vû re gi o ná lis iro da lom.
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Szak mód szer ta ni is me re tek:

– A szlo vák nyelv ta ní tá sá nak mód szer ta na: a nyelv ta -
ní tás el mé le ti tudni valói és gya kor la ti is me re tei; nem zet -
kö zi ten den ci ák és a ma gyar or szá gi gya kor lat.

– A szlo vák nyelv és kul túr a ta ní tá sa so rán fel me rü lõ
spe ci á lis ok ta tá si je len sé gek: a ki ej tés ta ní tá sá nak kor -
szerû mód sze rei; a nyelv ta ni eset rend szer ta ní tá sá nak
mód szer ta ni je len tõ sé ge; az ige idõk ta ní tá sá nak mód szer -
ta ni fon tos sá ga.

– A nyelv tu dás mé ré se és ér té ke lé se. Az osz tály ter mi
ér té ke lés, az érett sé gi és a nyelv vizs gák. A két szin tû nyel -
vi érett sé gi vizs ga kö ve tel mé nyei. A vizs ga fel ada tok ké -
szí té se, ki pró bá lá sa, el len õr zé se, ban ko sí tá sa. A vizs gák
mi nõ sé gi kri té ri u mai: a va li di tás és a meg bíz ha tó ság.
A Kö zös Euró pai Re fe ren cia ke ret és annak al kal ma zá sa.

– Ta ní tá si tech ni kák, mód sze rek, mik ro ta ní tás. Mul ti -
me di á lis nyelv ta ní tá si is me re tek. Dif fe ren ci ált mun ka for -
mák (egyé ni mun ka, pár mun ka, cso port mun ka, fron tá lis
mun ka), tan ter vek, tan me ne tek, te ma ti kus ter vek, óra ter -
ve ze tek, óra váz la tok ké szí té sé nek mód szer ta na.

– Tan anyag ké szí tés, pro jekt mun ka és a sze mély re sza -
bott ok ta tás. A cso por tos ok ta tás jel lem zõi, a cso port di na -
mi ka sze re pe a kom mu ni ka tív nyelv ok ta tás ban, a cso port
mint mo ti vá ló té nye zõ. A nyelv mint a kul túr a ta ní tá sá nak
esz kö ze, az in ter kul tu rá lis kom mu ni ká ció fo gal ma.

– A szak nyel vek ok ta tá sa a kö zép is ko lák ban, a szak -
kép zõ in téz mé nyek ben és a fel nõtt kép zés ben.

Sa já tos kom pe ten ci ák:

A szlo vák ta nár és a nem ze ti sé gi szlo vák-ta nár

– ren del kez zék ma gas szin tû cél nyel vi kom mu ni ká ci ós 
kom pe ten ci á val (leg alább C1-es szin ten), le gyen ké pes
ma ga biz to san al kal maz ni az adott nyelv sza bá lya it, le gyen 
jár tas a stí lu sok és stí lus ré te gek (re gisz te rek) al kal ma zá sá -
ban;

– a nyelv pe da gó gia el mé le té nek tük ré ben le gyen ké pes 
a nyelv ta ní tás nak az adott kon tex tus ban leg meg fe le lõbb
mód sze re it és el já rá sa it al kal maz ni az alap kész sé gek, a
nyelv tan, a ki ej tés és in to ná ció, valamint az adott cél nyel vi 
kul tú rák ra vo nat ko zó is me re tek ta ní tá sa, gya ko rol ta tá sa,
mé ré se és ér té ke lé se so rán;

– is mer je és tud ja al kal maz ni az olyan, nyelv ta nu lást
se gí tõ mun ka for má kat, mint pél dá ul az ön sza bá lyo zó ta -
nu lás, az együtt mû kö dõ ta nu lás (pár- és cso port mun ka),
valamint az ún. fron tá lis osz tály mun ka;

– is mer je és tud ja al kal maz ni a kom mu ni ka tív és fel -
adat köz pon tú nyelv pe da gó gi ai szem lé le te ket, a tan tárgy -
kö zi és a szak ma ori en tált nyelv ta ní tás alap el ve it, valamint
le gyen ké pes drá ma- és pro jekt pe da gó gi ai fo lya ma to kat
ter vez ni, irá nyí ta ni és ér té kel ni.

Szlovéntanár/szlovén- és nemzetiségiszlovén-tanár

A szak kép zett ség ok le vél ben sze rep lõ,
– ma gyar nyel vû meg je lö lé se:
a) ok le ve les szlo vén ta nár

b) ok le ve les szlo vén- és nem ze ti sé gisz lo vén-ta nár;

– an gol nyel vû meg je lö lé se:

a) te a cher of Slo va ni an lan gu a ge and cul tu re

b) te a cher of Slo va ni an as a mi no rity lan gu a ge and
cul tu re.

Vá laszt ha tó szak irá nyok: szlo vén ta nár, nem ze ti sé gisz -
lo vén-ta nár.

A kép zés cél ja az alap fo ko za ton vagy más fel sõ fo kú
vég zett ség ke re té ben szer zett szak kép zett ség re, ille tõ leg
is me re tek re ala poz va a köz ok ta tás ban, a szak kép zés ben és 
a fel nõtt kép zés ben az ok ta tá si, pe da gó gi ai ku ta tá si, ter ve -
zé si és fej lesz té si fel ada tok ra, to váb bá a ta nul má nyok dok -
to ri kép zés ben tör té nõ foly ta tá sá ra  való fel ké szí tés.

A 8.3. pont ban fog lalt szak te rü le ti ál ta lá nos is me re te -
ken túli, sa já tos is me ret kö rök:

Szak te rü le ti is me re tek:

– Alap ve tõ rend szer nyel vé sze ti is me re tek, az al kal ma -
zott nyel vé szet fõbb te rü le te i nek is me ret anya ga (szo cio-
és pszi cho ling visz ti ka, nyelv el sa já tí tás, szö veg nyel vé szet
és kom pe ten cia, nyel vi va ri á ció, stí lus stb.). A ta ní tás hoz
szük sé ges kont raszt ív nyel vé sze ti ala pok és kér dé sek.

– A szink rón nyelv ál la pot fo no ló gi ai, mor fo ló gi ai,
szin tak ti kai, sze man ti kai és prag ma ti kai rend sze ré nek ma -
gas fokú is me re te. Szo ci o ling visz ti kai sa já tos sá gok. Sti -
lisz ti kai is me re tek.

– A szlo vén nyel vi mû velt ség te rü le ten fel hal mo zó dott
kul túr a fõ te rü le tei, azok a szel lem i és mû vé sze ti irány za -
tok, ame lyek meg ha tá ro zó ak a szlo vén kul túr a sa já tos ar -
cu la tá nak ki ala ku lá sá ban, és ame lyek szer ves ré szei az
egye te mes em ber i kul tú rá nak. Kor társ iro dal mi, kép zõ mû -
vé sze ti, fil mes, ze nei is me re tek. A szlo vén nyelv és kul túr a 
ta ní tá sá nak je len tõ sé ge a sze mé lyi ség fej lesz té se ér de ké -
ben.

– Szlo vén iro da lom és ci vi li zá ció: az iro da lom el mé let
és a szlo vén iro da lom tör té ne té nek át te kin tõ is me re te.
A szlo vén iro da lom al ko tá sa i nak értõ elem zé se.

A nem ze ti sé gisz lo vén-ta nár szak irány hoz tar to zó,
továb bi sa já tos is me re tek (8–14 kre dit):

– A ha zai szlo vén ki sebb ség tör té ne te, tár gyi és szel -
lem i kul tú rá ja – töb bek kö zött a tör té net-, a nyelv-, az iro -
da lom tu do mány, a nép rajz, a szo ci o ló gia és a kul tu rá lis
ant ro po ló gia be vo ná sá val. A szlo vén ki sebb ség mint a
sok szí nû euró pai kul túr a szer ves rész e – kü lö nös te kin tet -
tel a kö zép- és dél ke let-eu ró pai ré gi ó ra.

– Szo ci o ling visz ti kai kér dé sek: Két nyel vû ség, dig -
losszia és nyelv el sa já tí tás, ki sebb sé gi nyelv hasz ná lat a
ma gyar or szá gi szlo vé nok nál. Nyelv – kul tú ra – tár sa da -
lom – iden ti tás.

– Szlo vén nyel vû re gi o ná lis iro da lom.
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Szak mód szer ta ni is me re tek:

– A szlo vén nyelv ta ní tá sá nak mód szer ta na: a nyelv ta -
ní tás el mé le ti tudni valói és gya kor la ti is me re tei.; nem zet -
kö zi ten den ci ák és a ma gyar or szá gi gya kor lat.

– A szlo vén nyelv és kul túr a ta ní tá sa so rán fel me rü lõ
spe ci á lis ok ta tá si je len sé gek: a ki ej tés ta ní tá sá nak kor sze -
rû mód sze rei; a nyelv ta ni eset rend szer ta ní tá sá nak mód -
szer ta ni je len tõ sé ge; az ige idõk ta ní tá sá nak mód szer ta ni
fon tos sá ga.

– A nyelv tu dás mé ré se és ér té ke lé se. Az osz tály ter mi
ér té ke lés, az érett sé gi és a nyelv vizs gák. A két szin tû nyel -
vi érett sé gi vizs ga kö ve tel mé nyei. A vizs ga fel ada tok ké -
szí té se, ki pró bá lá sa, el len õr zé se, ban ko sí tá sa. A vizs gák
mi nõ sé gi kri té ri u mai: a va li di tás és a meg bíz ha tó ság.
A Kö zös Euró pai Re fe ren cia ke ret és annak al kal ma zá sa.

– Ta ní tá si tech ni kák, mód sze rek, mik ro ta ní tás. Mul ti -
me di á lis nyelv ta ní tá si is me re tek. Dif fe ren ci ált mun ka for -
mák (egyé ni mun ka, pár mun ka, cso port mun ka, fron tá lis
mun ka), tan ter vek, tan me ne tek, te ma ti kus ter vek, óra ter -
ve ze tek, óra váz la tok ké szí té sé nek mód szer ta na.

– Tan anyag ké szí tés, pro jekt mun ka és a sze mély re sza -
bott ok ta tás. A cso por tos ok ta tás jel lem zõi, a cso port di na -
mi ka sze re pe a kom mu ni ka tív nyelv ok ta tás ban, a cso port
mint mo ti vá ló té nye zõ. A nyelv mint a kul túr a ta ní tá sá nak
esz kö ze, az in ter kul tu rá lis kom mu ni ká ció fo gal ma.

– A szak nyel vek ok ta tá sa a kö zép is ko lák ban, a szak -
kép zõ in téz mé nyek ben és a fel nõtt kép zés ben.

Sa já tos kom pe ten ci ák:

A szlo vén ta nár és a nem ze ti sé gisz lo vén-ta nár

– ren del kez zék ma gas szin tû cél nyel vi kom mu ni ká ci ós 
kom pe ten ci á val (leg alább C1-es szin ten), le gyen ké pes
ma ga biz to san al kal maz ni az adott nyelv sza bá lya it, le gyen 
jár tas a stí lu sok és stí lus ré te gek (re gisz te rek) al kal ma zá sá -
ban;

– a nyelv pe da gó gia el mé le té nek tük ré ben le gyen ké pes 
a nyelv ta ní tás nak az adott kon tex tus ban leg meg fe le lõbb
mód sze re it és el já rá sa it al kal maz ni az alap kész sé gek, a
nyelv tan, a ki ej tés és in to ná ció, valamint az adott cél nyel vi 
kul tú rák ra vo nat ko zó is me re tek ta ní tá sa, gya ko rol ta tá sa,
mé ré se és ér té ke lé se so rán;

– is mer je és tud ja al kal maz ni az olyan, nyelv ta nu lást
se gí tõ mun ka for má kat, mint pél dá ul az ön sza bá lyo zó ta -
nu lás, az együtt mû kö dõ ta nu lás (pár- és cso port mun ka),
valamint az ún. fron tá lis osz tály mun ka;

– is mer je és tud ja al kal maz ni a kom mu ni ka tív és fel -
adat köz pon tú nyelv pe da gó gi ai szem lé le te ket, a tan tárgy -
kö zi és a szak ma ori en tált nyelv ta ní tás alap el ve it, valamint
le gyen ké pes drá ma- és pro jekt pe da gó gi ai fo lya ma to kat
ter vez ni, irá nyí ta ni és ér té kel ni.

Ukrántanár/ukrán- és nemzetiségiukrán-tanár

A szak kép zett ség ok le vél ben sze rep lõ,
– ma gyar nyel vû meg je lö lé se:
a) ok le ve les uk rán ta nár

b) ok le ve les uk rán- és nem ze ti sé gi uk rán-ta nár;
– an gol nyel vû meg je lö lé se:
a) te a cher of Uk ra i ni an lan gu a ge and cul tu re
b) te a cher of Uk ra i ni an as a mi no rity lan gu a ge and

cul tu re.

Vá laszt ha tó szak irá nyok: uk rán ta nár, nem ze ti sé gi uk -
rán-ta nár.

A kép zés cél ja az alap fo ko za ton vagy más fel sõ fo kú
vég zett ség ke re té ben szer zett szak kép zett ség re, ille tõ leg
is me re tek re ala poz va a köz ok ta tás ban, a szak kép zés ben és 
a fel nõtt kép zés ben az ok ta tá si, pe da gó gi ai ku ta tá si, ter ve -
zé si és fej lesz té si fel ada tok ra, to váb bá a ta nul má nyok dok -
to ri kép zés ben tör té nõ foly ta tá sá ra  való fel ké szí tés.

A 8.3. pont ban fog lalt szak te rü le ti ál ta lá nos is me re te -
ken túli, sa já tos is me ret kö rök:

Szak te rü le ti is me re tek:

– Alap ve tõ rend szer nyel vé sze ti is me re tek, az al kal ma -
zott nyel vé szet fõbb te rü le te i nek is me ret anya ga (szo cio-
és pszi cho ling visz ti ka, nyelv el sa já tí tás, szö veg nyel vé szet
és kom pe ten cia, nyel vi va ri á ció, stí lus stb.). A ta ní tás hoz
szük sé ges kont raszt ív nyel vé sze ti ala pok és kér dé sek.

– A szink rón nyelv ál la pot fo no ló gi ai, mor fo ló gi ai,
szin tak ti kai, sze man ti kai és prag ma ti kai rend sze ré nek ma -
gas fokú is me re te. Szo ci o ling visz ti kai sa já tos sá gok. Sti -
lisz ti kai is me re tek.

– Az uk rán nyel vi mû velt ség te rü le ten fel hal mo zó dott
kul túr a fõ te rü le tei, azok a szel lem i és mû vé sze ti irány za -
tok, ame lyek meg ha tá ro zó ak az uk rán kul túr a sa já tos ar cu -
la tá nak ki ala ku lá sá ban, és ame lyek szer ves ré szei az egye -
te mes em ber i kul tú rá nak. Kor társ iro dal mi, kép zõ mû vé -
sze ti, fil mes, ze nei is me re tek. Az uk rán nyelv és kul túr a ta -
ní tá sá nak je len tõ sé ge a sze mé lyi ség fej lesz té se ér de ké ben.

– Uk rán iro da lom és ci vi li zá ció: az iro da lom el mé let és
az uk rán iro da lom tör té ne té nek át te kin tõ is me re te. Az uk -
rán iro da lom al ko tá sa i nak értõ elem zé se.

A nem ze ti sé gi uk rán-ta nár szak irány hoz tar to zó, to váb -
bi sa já tos is me re tek (8–14 kre dit):

– A ha zai uk rán ki sebb ség tör té ne te, tár gyi és szel lem i
kul tú rá ja – töb bek kö zött a tör té net-, a nyelv-, az iro da lom -
tu do mány, a nép rajz, a szo ci o ló gia és a kul tu rá lis ant ro po -
ló gia be vo ná sá val. Az uk rán ki sebb ség mint a sok szí nû
euró pai kul túr a szer ves rész e – kü lö nös te kin tet tel a kö -
zép- és dél ke let-eu ró pai ré gi ó ra.

– Szo ci o ling visz ti kai kér dé sek: Két nyel vû ség, dig -
losszia és nyelv el sa já tí tás, ki sebb sé gi nyelv hasz ná lat a
ma gyar or szá gi uk rá nok nál. Nyelv – kul túr a – tár sa da lom – 
iden ti tás.

– Uk rán nyel vû re gi o ná lis iro da lom.

Szak mód szer ta ni is me re tek:

– Az uk rán nyelv ta ní tá sá nak mód szer ta na: a nyelv ta ní -
tás el mé le ti tudni valói és gya kor la ti is me re tei; nem zet kö zi
ten den ci ák és a ma gyar or szá gi gya kor lat.
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– Az uk rán nyelv és kul túr a ta ní tá sa so rán fel me rü lõ
spe ci á lis ok ta tá si je len sé gek: a be tû ta ní tás kor sze rû mód -
sze rei; a nyelv ta ni eset rend szer ta ní tá sá nak mód szer ta ni
je len tõ sé ge; az ige idõk ta ní tá sá nak mód szer ta ni fontos -
sága.

– A nyelv tu dás mé ré se és ér té ke lé se. Az osz tály ter mi
ér té ke lés, az érett sé gi és a nyelv vizs gák. A két szin tû nyel -
vi érett sé gi vizs ga kö ve tel mé nyei. A vizs ga fel ada tok ké -
szí té se, ki pró bá lá sa, el len õr zé se, ban ko sí tá sa. A vizs gák
mi nõ sé gi kri té ri u mai: a va li di tás és a meg bíz ha tó ság.
A Kö zös Euró pai Re fe ren cia ke ret és annak al kal ma zá sa.

– Ta ní tá si tech ni kák, mód sze rek, mik ro ta ní tás. Mul ti -
me di á lis nyelv ta ní tá si is me re tek. Dif fe ren ci ált mun ka for -
mák (egyé ni mun ka, pár mun ka, cso port mun ka, fron tá lis
mun ka), tan ter vek, tan me ne tek, te ma ti kus ter vek, óra ter -
ve ze tek, óra váz la tok ké szí té sé nek mód szer ta na.

– Tan anyag ké szí tés, pro jekt mun ka és a sze mély re sza -
bott ok ta tás. A cso por tos ok ta tás jel lem zõi, a cso port di na -
mi ka sze re pe a kom mu ni ka tív nyelv ok ta tás ban, a cso port
mint mo ti vá ló té nye zõ. A nyelv mint a kul túr a ta ní tá sá nak
esz kö ze, az in ter kul tu rá lis kom mu ni ká ció fo gal ma.

– A szak nyel vek ok ta tá sa a kö zép is ko lák ban, a szak -
kép zõ in téz mé nyek ben és a fel nõtt kép zés ben.

Sa já tos kom pe ten ci ák:

Az uk rán ta nár és a nem ze ti sé gi uk rán-ta nár

– ren del kez zék ma gas szin tû cél nyel vi kom mu ni ká ci ós 
kom pe ten ci á val (leg alább C1-es szin ten), le gyen ké pes
ma ga biz to san al kal maz ni az adott nyelv sza bá lya it, le gyen 
jár tas a stí lu sok és stí lus ré te gek (re gisz te rek) al kal ma zá sá -
ban;

– a nyelv pe da gó gia el mé le té nek tük ré ben le gyen ké pes 
a nyelv ta ní tás nak az adott kon tex tus ban leg meg fe le lõbb
mód sze re it és el já rá sa it al kal maz ni az alap kész sé gek, a
nyelv tan, a ki ej tés és in to ná ció, valamint az adott cél nyel vi 
kul tú rák ra vo nat ko zó is me re tek ta ní tá sa, gya ko rol ta tá sa,
mé ré se és ér té ke lé se so rán;

– is mer je és tud ja al kal maz ni az olyan, nyelv ta nu lást
se gí tõ mun ka for má kat, mint pél dá ul az ön sza bá lyo zó ta -
nu lás, az együtt mû kö dõ ta nu lás (pár- és cso port mun ka),
valamint az ún. fron tá lis osz tály mun ka;

– is mer je és tud ja al kal maz ni a kom mu ni ka tív és fel -
adat köz pon tú nyelv pe da gó gi ai szem lé le te ket, a tan tárgy -
kö zi és a szak ma ori en tált nyelv ta ní tás alap el ve it, valamint
le gyen ké pes drá ma- és pro jekt pe da gó gi ai fo lya ma to kat
ter vez ni, irá nyí ta ni és ér té kel ni.

Latintanár

A szak kép zett ség ok le vél ben sze rep lõ,
– ma gyar nyel vû meg je lö lé se: ok le ve les la tin ta nár;
– an gol nyel vû meg je lö lé se: te a cher of La tin.

A kép zés cél ja az alap fo ko za ton vagy más fel sõ fo kú
vég zett ség ke re té ben szer zett szak kép zett ség re, ille tõ leg

is me re tek re ala poz va a köz ok ta tás ban, a szak kép zés ben és 
a fel nõtt kép zés ben az ok ta tá si, pe da gó gi ai ku ta tá si, ter ve -
zé si és fej lesz té si fel ada tok ra, to váb bá a ta nul má nyok dok -
to ri kép zés ben tör té nõ foly ta tá sá ra  való fel ké szí tés.

A 8.3. pont ban fog lalt szak te rü le ti ál ta lá nos is me re te -
ken túli, sa já tos is me ret kö rök:

Szak te rü le ti is me re tek:

– A la tin szö veg gram ma ti ká ja, le xi ká ja, tör té ne ti, fi lo -
zó fi ai, val lás- és kul túr tör té ne ti vo nat ko zá sai.

– A la tin iro da lom leg fon to sabb al ko tói élet mû vé nek
át te kin té se, a la tin iro da lom fõbb ten den ci á i nak is me re te;
a mo dern iro da lom tu do mány és esz té ti ka elem zé si mód -
sze rei sze rin ti iro da lom ér tés.

– Az ó gö rög nyelv alap vo na lai, könnyebb gö rög szö ve -
gek for dí tá sa.

– Az an tik (gö rög-la tin) vi lág tör té ne té nek (föld raj zá -
nak), iro dal má nak, val lá sá nak, mû vé sze té nek fõbb vo na -
lai, tör té ne ti, nyel vi és kul tu rá lis (fõ képp iro dal mi) kap -
cso la tai az óko ri ke le ti és az an tik ra tá masz ko dó kö zép- és
új ko ri euró pai ci vi li zá ci ók kal, kü lö nös te kin tet tel Pan nó -
ni á ra és a la tin nyelv sze re pé re Ma gyar or szág kul tú rá já -
ban.

– Az óko ri gyûj te ménnyel ren del ke zõ mú ze u mok
anya gá nak is me re te. Tár lat ve ze té si is me re tek, a to po grá fia 
és a tárgy tör té net kér dé sei, a fel ira tok ol va sá sá hoz szük sé -
ges epig rá fi ai alap ve tés.

Szak mód szer ta ni is me re tek:

– La tin szak mód szer tan: a la tin ta ní tás ban alkalmaz -
ható mód sze rek az iro dal mi szö ve gek fel dol go zá sá ban
(pl.: szö veg szi tu á lá sa, le xi kai, nyelv ta ni fel dol go zá sa, a
hoz zá kap cso ló dó mû ve lõ dés tör té ne ti is me re tek be mu ta -
tá sá nak le he tõ sé gei, a szö veg ma gyar nyel vû ér tel me zé se). 
A tan köny vek és se géd le tek ki pró bá lá sá hoz szi mu lá ci ós
gya kor la tok. A gya kor la tok, szem lél te tõ anya gok, já té kok
ön ál ló el ké szí té se. A la tin nyelv és kul túr a ta ní tá sá nak
 jelentõsége a sze mé lyi ség fej lesz té se ér de ké ben.

– A la tin ta ní tá sá nak klasszi kus, két nyel vû tra dí ci ó ja, a
köz ve tí tõ kész ség mé ré sé nek el mé le te, a for dí tás el mé le té -
nek alap kér dé sei, a le xi ka for dí tás nak prob lé mái, gram ma -
ti ka, az egy sze rû és az össze tett mon dat for dí tá sá nak kér -
dé sei.

– Ta ní tá si tech ni kák, mód sze rek, mik ro ta ní tás. Tan -
anyag ké szí tés, pro jekt mun ka. Fel ké szü lés a ta ní tá si gya -
kor lat ra. Mul ti me di á lis nyelv ta ní tá si is me re tek. Dif fe ren -
ci ált mun ka for mák (egyé ni mun ka, pár mun ka, cso port -
mun ka, fron tá lis mun ka), tan ter vek, tan me ne tek, te ma ti -
kus ter vek, óra ter ve ze tek, óra váz la tok ké szí té sé nek mód -
szer ta na. A nyelv tu dás mé ré se és ér té ke lé se. Az osz tály -
ter mi ér té ke lés, az érett sé gi és a nyelv vizs gák. A vizs ga fel -
ada tok ké szí té se, ki pró bá lá sa, el len õr zé se, ban ko sí tá sa.
A vizs gák mi nõ sé gi kri té ri u mai: a va li di tás és a meg bíz ha -
tó ság.
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Japántanár

A szak kép zett ség ok le vél ben sze rep lõ,

– ma gyar nyel vû meg je lö lé se: ok le ve les ja pán ta nár;

– an gol nyel vû meg je lö lé se: te a cher of Ja pa ne se
 language and cul tu re.

A kép zés cél ja az alap fo ko za ton vagy más fel sõ fo kú
vég zett ség ke re té ben szer zett szak kép zett ség re, ille tõ leg
is me re tek re ala poz va a köz ok ta tás ban, a szak kép zés ben és 
a fel nõtt kép zés ben az ok ta tá si, pe da gó gi ai ku ta tá si, ter ve -
zé si és fej lesz té si fel ada tok ra, to váb bá a ta nul má nyok dok -
to ri kép zés ben tör té nõ foly ta tá sá ra  való fel ké szí tés.

A 8.3. pont ban fog lalt szak te rü le ti ál ta lá nos is me re te -
ken túli, sa já tos is me ret kö rök:

Szak te rü le ti is me re tek:

– Alap ve tõ rend szer nyel vé sze ti is me re tek, az al kal ma -
zott nyel vé szet fõbb te rü le te i nek is me ret anya ga (szo cio-
és pszi cho ling visz ti ka, nyelv el sa já tí tás, szö veg nyel vé szet
és kom pe ten cia, nyel vi va ri á ció, stí lus stb.). A ta ní tás hoz
szük sé ges kont raszt ív nyel vé sze ti ala pok és kér dé sek.

– A szink rón nyelv ál la pot fo no ló gi ai, mor fo ló gi ai,
szin tak ti kai, sze man ti kai és prag ma ti kai rend sze ré nek ma -
gas fokú is me re te. Szo ci o ling visz ti kai sa já tos sá gok. Sti -
lisz ti kai is me re tek. Ma gas szin tû ja pán nyel vû kom mu ni -
ká ci ós kész ség el sa já tí tá sa, a ja pán nyelv he lyes ség sza bá -
lya i nak ma ga biz tos al kal ma zá sa.

– A ja pán nyel vi mû velt ség te rü le ten fel hal mo zó dott
kul túr a fõ te rü le tei, azok a szel lem i és mû vé sze ti irány za -
tok, ame lyek meg ha tá ro zó ak a ja pán kul túr a sa já tos ar cu -
la tá nak ki ala ku lá sá ban, és ame lyek szer ves ré szei az egye -
te mes em ber i kul tú rá nak.

– Ja pán iro da lom és ci vi li zá ció: az iro da lom el mé let és
a ja pán iro da lom tör té ne té nek át te kin tõ is me re te. A ja pán
iro da lom al ko tá sa i nak értõ elem zé se. Kor társ iro dal mi,
kép zõ mû vé sze ti, fil mes, ze nei is me re tek. A ja pán nyelv és
kul túr a ta ní tá sá nak je len tõ sé ge a sze mé lyi ség fej lesz té se
ér de ké ben. Szé les körû tá jé ko zott ság Ja pán kul tú rá já nak,
ci vi li zá ci ó já nak (tör té ne ti, mû ve lõ dés- és mû vé szet tör té -
ne ti, tár sa dal mi, po li ti kai) vo nat ko zá sá ban.

Szak mód szer ta ni is me re tek:

– A ja pán nyelv ta ní tá sá nak mód szer ta na: a nyelv ta ní -
tás el mé le ti tudni valói és gya kor la ti is me re tei; nem zet kö zi
ten den ci ák és a ma gyar or szá gi gya kor lat.

– A nyelv tu dás mé ré se és ér té ke lé se. Az osz tály ter mi
ér té ke lés, az érett sé gi és a nyelv vizs gák. A két szin tû nyel -
vi érett sé gi vizs ga kö ve tel mé nyei. A vizs ga fel ada tok ké -
szí té se, ki pró bá lá sa, el len õr zé se, ban ko sí tá sa. A vizs gák
mi nõ sé gi kri té ri u mai: a va li di tás és a meg bíz ha tó ság.

– A ja pán nyelv ma gyar anya nyel vû ta nu lók szá má ra
tör té nõ ok ta tá sá hoz szük sé ges spe ci á lis is me re tek, a ma -
gyar és a ja pán nyelv sa já tos sá gai, a ja pá nul ta nu ló ma gyar 
di á kok spe ci á lis nyel vi prob lé mái: a tó nu sok és a szó rend

sze re pe, nyelv já rá si is me re tek, az írás je lek el sa já tí tá sá nak
mód szer ta ni kér dé sei stb.

– Ta ní tá si tech ni kák, mód sze rek, mik ro ta ní tás. Mul ti -
me di á lis nyelv ta ní tá si is me re tek. Dif fe ren ci ált mun ka for -
mák (egyé ni mun ka, pár mun ka, cso port mun ka, fron tá lis
mun ka), tan ter vek, tan me ne tek, te ma ti kus ter vek, óra ter -
ve ze tek, óra váz la tok ké szí té sé nek mód szer ta na.

– Tan anyag ké szí tés, pro jekt mun ka és a sze mély re sza -
bott ok ta tás. A cso por tos ok ta tás jel lem zõi, a cso port di na -
mi ka sze re pe a kom mu ni ka tív nyelv ok ta tás ban, a cso port
mint mo ti vá ló té nye zõ. A nyelv mint a kul túr a ta ní tá sá nak
esz kö ze, az in ter kul tu rá lis kom mu ni ká ció fo gal ma.

Sa já tos kom pe ten ci ák:

A ja pán ta nár

– ren del kez zék ma gas szin tû cél nyel vi kom mu ni ká ci ós 
kom pe ten ci á val (leg alább C1-es szin ten), le gyen ké pes
ma ga biz to san al kal maz ni az adott nyelv sza bá lya it, le gyen 
jár tas a stí lu sok és stí lus ré te gek (re gisz te rek) alkalmazá -
sában;

– a nyelv pe da gó gia el mé le té nek tük ré ben le gyen ké pes 
a nyelv ta ní tás nak az adott kon tex tus ban leg meg fe le lõbb
mód sze re it és el já rá sa it al kal maz ni az alap kész sé gek, a
nyelv tan, a ki ej tés és in to ná ció, valamint az adott cél nyel vi 
kul tú rák ra vo nat ko zó is me re tek ta ní tá sa, gya ko rol ta tá sa,
mé ré se és ér té ke lé se so rán;

– is mer je és tud ja al kal maz ni az olyan, nyelv ta nu lást
se gí tõ mun ka for má kat, mint pél dá ul az ön sza bá lyo zó ta -
nu lás, az együtt mû kö dõ ta nu lás (pár- és cso port mun ka),
valamint az ún. fron tá lis osz tály mun ka;

– is mer je és tud ja al kal maz ni a kom mu ni ka tív és fel -
adat köz pon tú nyelv pe da gó gi ai szem lé le te ket, a tan tárgy -
kö zi és a szak ma ori en tált nyelv ta ní tás alap el ve it, valamint
le gyen ké pes drá ma- és pro jekt pe da gó gi ai fo lya ma to kat
ter vez ni, irá nyí ta ni és ér té kel ni.

Kínaitanár

A szak kép zett ség ok le vél ben sze rep lõ,
– ma gyar nyel vû meg je lö lé se: ok le ve les kí nai ta nár;
– an gol nyel vû meg je lö lé se: te a cher of Chi ne se lan -

guage and cul tu re.

A kép zés cél ja az alap fo ko za ton vagy más fel sõ fo kú
vég zett ség ke re té ben szer zett szak kép zett ség re, ille tõ leg
is me re tek re ala poz va a köz ok ta tás ban, a szak kép zés ben és 
a fel nõtt kép zés ben az ok ta tá si, pe da gó gi ai ku ta tá si, ter ve -
zé si és fej lesz té si fel ada tok ra, to váb bá a ta nul má nyok dok -
to ri kép zés ben tör té nõ foly ta tá sá ra  való fel ké szí tés.

A 8.3. pont ban fog lalt szak te rü le ti ál ta lá nos is me re te -
ken túli, sa já tos is me ret kö rök:

Szak te rü le ti is me re tek:

– Alap ve tõ rend szer nyel vé sze ti is me re tek, az al kal ma -
zott nyel vé szet fõbb te rü le te i nek is me ret anya ga (szo cio-
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és pszi cho ling visz ti ka, nyelv el sa já tí tás, szö veg nyel vé szet
és kom pe ten cia, nyel vi va ri á ció, stí lus stb.). A ta ní tás hoz
szük sé ges kont raszt ív nyel vé sze ti ala pok és kér dé sek.

– A szink rón nyelv ál la pot fo no ló gi ai, mor fo ló gi ai,
szin tak ti kai, sze man ti kai és prag ma ti kai rend sze ré nek ma -
gas fokú is me re te. Szo ci o ling visz ti kai sa já tos sá gok. Sti -
lisz ti kai is me re tek. Ma gas szin tû kí nai nyel vû kom mu ni -
ká ci ós kész ség el sa já tí tá sa, a kí nai nyelv he lyes ség sza bá -
lya i nak ma ga biz tos al kal ma zá sa.

– A kí nai nyel vi mû velt ség te rü le ten fel hal mo zó dott
kul túr a fõ te rü le tei, azok a szel lem i és mû vé sze ti irány za -
tok, ame lyek meg ha tá ro zó ak a kí nai kul túr a sa já tos ar cu la -
tá nak ki ala ku lá sá ban, és ame lyek szer ves ré szei az egye te -
mes em ber i kul tú rá nak.

– Kí nai iro da lom és ci vi li zá ció: az iro da lom el mé let és a 
kí nai iro da lom tör té ne té nek át te kin tõ is me re te. A kí nai
iro da lom al ko tá sa i nak értõ elem zé se. Kor társ iro dal mi,
kép zõ mû vé sze ti, fil mes, ze nei is me re tek. A kí nai nyelv és
kul túr a ta ní tá sá nak je len tõ sé ge a sze mé lyi ség fej lesz té se
ér de ké ben. Szé les körû tá jé ko zott ság Kína kul tú rá já nak,
ci vi li zá ci ó já nak (tör té ne ti, mû ve lõ dés- és mû vé szet tör té -
ne ti, tár sa dal mi, po li ti kai) vo nat ko zá sá ban.

Szak mód szer ta ni is me re tek:

– A kí nai nyelv ta ní tá sá nak mód szer ta na: a nyelv ta ní -
tás el mé le ti tudni valói és gya kor la ti is me re tei.; nem zet kö -
zi ten den ci ák és a ma gyar or szá gi gya kor lat.

– A nyelv tu dás mé ré se és ér té ke lé se. Az osz tály ter mi
ér té ke lés, az érett sé gi és a nyelv vizs gák. A két szin tû nyel -
vi érett sé gi vizs ga kö ve tel mé nyei. A vizs ga fel ada tok ké -
szí té se, ki pró bá lá sa, el len õr zé se, ban ko sí tá sa. A vizs gák
mi nõ sé gi kri té ri u mai: a va li di tás és a meg bíz ha tó ság.

– A kí nai nyelv ma gyar anya nyel vû ta nu lók szá má ra
tör té nõ ok ta tá sá hoz szük sé ges spe ci á lis is me re tek, a ma -
gyar és a kí nai nyelv sa já tos sá gai, a kí na i ul ta nu ló ma gyar
di á kok spe ci á lis nyel vi prob lé mái.

– Ta ní tá si tech ni kák, mód sze rek, mik ro ta ní tás. Mul ti -
me di á lis nyelv ta ní tá si is me re tek. Dif fe ren ci ált mun ka for -
mák (egyé ni mun ka, pár mun ka, cso port mun ka, fron tá lis
mun ka), tan ter vek, tan me ne tek, te ma ti kus ter vek, óra ter -
ve ze tek, óra váz la tok ké szí té sé nek mód szer ta na.

– Tan anyag ké szí tés, pro jekt mun ka és a sze mély re sza -
bott ok ta tás. A cso por tos ok ta tás jel lem zõi, a cso port di na -
mi ka sze re pe a kom mu ni ka tív nyelv ok ta tás ban, a cso port
mint mo ti vá ló té nye zõ. A nyelv mint a kul túr a ta ní tá sá nak
esz kö ze, az in ter kul tu rá lis kom mu ni ká ció fo gal ma.

– Mul ti kul tu rá lis kör nye zet ben (pl. a két tan nyel vû is -
ko lá ban) tör té nõ nyel vi és kul tu rá lis ok ta tás sa já tos sá gai.

Sa já tos kom pe ten ci ák:

A kí nai ta nár

– ren del kez zék ma gas szin tû cél nyel vi kom mu ni ká ci ós 
kom pe ten ci á val (leg alább C1-es szin ten), le gyen ké pes
ma ga biz to san al kal maz ni az adott nyelv sza bá lya it, le gyen 
jár tas a stí lu sok és stí lus ré te gek (re gisz te rek) alkalmazá -
sában;

– a nyelv pe da gó gia el mé le té nek tük ré ben le gyen ké pes 
a nyelv ta ní tás nak az adott kon tex tus ban leg meg fe le lõbb
mód sze re it és el já rá sa it al kal maz ni az alap kész sé gek, a
nyelv tan, a ki ej tés és in to ná ció, valamint az adott cél nyel vi 
kul tú rák ra vo nat ko zó is me re tek ta ní tá sa, gya ko rol ta tá sa,
mé ré se és ér té ke lé se so rán;

– is mer je és tud ja al kal maz ni az olyan, nyelv ta nu lást
se gí tõ mun ka for má kat, mint pél dá ul az ön sza bá lyo zó ta -
nu lás, az együtt mû kö dõ ta nu lás (pár- és cso port mun ka),
valamint az ún. fron tá lis osz tály mun ka;

– is mer je és tud ja al kal maz ni a kom mu ni ka tív és fel -
adat köz pon tú nyelv pe da gó gi ai szem lé le te ket, a tan tárgy -
kö zi és a szak ma ori en tált nyelv ta ní tás alap el ve it, valamint
le gyen ké pes drá ma- és pro jekt pe da gó gi ai fo lya ma to kat
ter vez ni, irá nyí ta ni és ér té kel ni.

Újgörögtanár/újgörög- és nemzetiségigörög-tanár

A szak kép zett ség ok le vél ben sze rep lõ,
– ma gyar nyel vû meg je lö lé se:
a) ok le ve les új gö rög ta nár
b) ok le ve les új gö rög- és nem ze ti sé gi gö rög-ta nár;
– an gol nyel vû meg je lö lé se:
a) te a cher of Mo dern Gre ek
b) te a cher of Mo dern Gre ek as a mi no rity lan gu a ge

and cul tu re.

Vá laszt ha tó szak irá nyok: új gö rög ta nár, nemzetiségi -
görög-tanár.

A kép zés cél ja az alap fo ko za ton vagy más fel sõ fo kú
vég zett ség ke re té ben szer zett szak kép zett ség re, ille tõ leg
is me re tek re ala poz va a köz ok ta tás ban, a szak kép zés ben és 
a fel nõtt kép zés ben az ok ta tá si, pe da gó gi ai ku ta tá si, ter ve -
zé si és fej lesz té si fel ada tok ra, to váb bá a ta nul má nyok dok -
to ri kép zés ben tör té nõ foly ta tá sá ra  való fel ké szí tés.

A 8.3. pont ban fog lalt szak te rü le ti ál ta lá nos is me re te -
ken túli, sa já tos is me ret kö rök:

Szak te rü le ti is me re tek:

– Új gö rög nyel vé szet: alap ve tõ rend szer nyel vé sze ti is -
me re tek, az al kal ma zott nyel vé szet fõbb te rü le te i nek is me -
ret anya ga (szo cio- és pszi cho ling visz ti ka, nyelv el sa já tí tás, 
szö veg nyel vé szet és kom pe ten cia, nyel vi va ri á ció, stí lus
stb.). A ta ní tás hoz szük sé ges kont raszt ív nyel vé sze ti ala -
pok és kér dé sek.

– A szink rón nyelv ál la pot fo no ló gi ai, mor fo ló gi ai,
szin tak ti kai, sze man ti kai és prag ma ti kai rend sze ré nek ma -
gas fokú is me re te. Szo ci o ling visz ti kai sa já tos sá gok. Sti -
lisz ti kai is me re tek. A ma gyar és a gö rög kont raszt ív nyel -
vé sze ti is me re tei.

– Is me re tek a gö rög iro da lom te rü le tén (váz la tos át te -
kin tés az óko ri és bi zán ci gö rög ség rõl, ala pos is me rek az
új- és mo dern kori gö rög iro da lom ról). A gö rög kul túr a
(iro da lom, film, kép zõ mû vé szet, al kal ma zott mû vé sze tek)
leg fon to sabb irány za tai, a kul túr a és a gö rög nyel vû or szá -
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gok (Gö rög or szág és Cip rus), to váb bá a di asz pó ra tár sa -
dal má nak (be le ért ve a po li ti ka és gaz da ság) ak tu á lis kér -
dé sei.

– A bi zán ci ke resz tény ség: váz la tos át te kin tés tör té ne -
té rõl, a bi zán ci egy ház szer ve zet rõl és egy há zi kul tú rá ról
(temp lom épí té szet, li tur gia). Az iro dal mi mû fa jok értõ is -
me re te (mû elem zés és be fo ga dá si mo del lek) az iro da lom -
tör té net tük ré ben/alap ján, az iro da lom és a mé dia össze -
füg gé sei, a komp ara tisz ti ka ak tu á lis szem pont jai (ma -
gyar-új gö rög és egyéb euró pai nyel vek és kul tú rák vo nat -
ko zá sá ban), a bi zán ci (ort ho dox) ke resz tény ség sze re pe a
kö zép ko ri Ma gyar or szág kul tú rá já ban. Kor társ iro dal mi,
kép zõ mû vé sze ti, fil mes, ze nei is me re tek.

A nem ze ti sé gi gö rög-ta nár szak irány hoz tar to zó, to váb -
bi sa já tos is me re tek (8–14 kre dit):

– A ha zai gö rö gök tör té ne te, tár gyi és szel lem i kul tú rá -
ja – töb bek kö zött a tör té net-, a nyelv-, az iro da lom tu do -
mány, a nép rajz, a szo ci o ló gia és a kul tu rá lis ant ro po ló gia
be vo ná sá val. A gö rög ki sebb ség mint a sok szí nû euró pai
kul túr a szer ves rész e – kü lö nös te kin tet tel a kö zép- és
dél-eu ró pai ré gi ó ra.

– Szo ci o ling visz ti kai kér dé sek: Két nyel vû ség, dig -
losszia és nyelv el sa já tí tás, ki sebb sé gi nyelv hasz ná lat a
ma gyar or szá gi gö rö gök nél. Nyelv – kul túr a – tár sa da lom – 
iden ti tás.

– Gö rög nyel vû re gi o ná lis iro da lom.

Szak mód szer ta ni is me re tek:

– Az új gö rög nyelv ta ní tá sá nak mód szer ta na: a nyelv -
ta ní tás el mé le ti tudni valói és gya kor la ti is me re tei; nem zet -
kö zi ten den ci ák és a ma gyar or szá gi gya kor lat.

– A be tû ta ní tás kor sze rû mód sze rei, a nyelv ta ni eset -
rend szer ta ní tá sá nak mód szer ta ni je len tõ sé ge.

– A nyelv tu dás mé ré se és ér té ke lé se. Az osz tály ter mi
ér té ke lés, az érett sé gi és a nyelv vizs gák. A két szin tû nyel -
vi érett sé gi vizs ga kö ve tel mé nyei. A vizs ga fel ada tok ké -
szí té se, ki pró bá lá sa, el len õr zé se, ban ko sí tá sa. A vizs gák
mi nõ sé gi kri té ri u mai: a va li di tás és a meg bíz ha tó ság.
A Kö zös Euró pai Re fe ren cia ke ret és annak al kal ma zá sa.

– Ta ní tá si tech ni kák, mód sze rek, mik ro ta ní tás. Mul ti -
me di á lis nyelv ta ní tá si is me re tek. Dif fe ren ci ált mun ka for -
mák (egyé ni mun ka, pár mun ka, cso port mun ka, fron tá lis
mun ka), tan ter vek, tan me ne tek, te ma ti kus ter vek, óra ter -
ve ze tek, óra váz la tok ké szí té sé nek mód szer ta na.

– Tan anyag ké szí tés, pro jekt mun ka és a sze mély re sza -
bott ok ta tás. A cso por tos ok ta tás jel lem zõi, a cso port di na -
mi ka sze re pe a kom mu ni ka tív nyelv ok ta tás ban, a cso port
mint mo ti vá ló té nye zõ. A nyelv mint a kul túr a ta ní tá sá nak
esz kö ze, az in ter kul tu rá lis kom mu ni ká ció fo gal ma.

– A szak nyel vek ok ta tá sa a kö zép is ko lák ban, a szak -
kép zõ in téz mé nyek ben és a fel nõtt kép zés ben.

Sa já tos kom pe ten ci ák:

A gö rög ta nár vagy nem ze ti sé gi gö rög-ta nár

– ren del kez zék ma gas szin tû cél nyel vi kom mu ni ká ci ós 
kom pe ten ci á val (leg alább C1-es szin ten), le gyen ké pes

ma ga biz to san al kal maz ni az adott nyelv sza bá lya it, le gyen 
jár tas a stí lu sok és stí lus ré te gek (re gisz te rek) al kal ma zá sá -
ban;

– a nyelv pe da gó gia el mé le té nek tük ré ben le gyen ké pes 
a nyelv ta ní tás nak az adott kon tex tus ban leg meg fe le lõbb
mód sze re it és el já rá sa it al kal maz ni az alap kész sé gek, a
nyelv tan, a ki ej tés és in to ná ció, valamint az adott cél nyel vi 
kul tú rák ra vo nat ko zó is me re tek ta ní tá sa, gya ko rol ta tá sa,
mé ré se és ér té ke lé se so rán;

– is mer je és tud ja al kal maz ni az olyan, nyelv ta nu lást
se gí tõ mun ka for má kat, mint pél dá ul az ön sza bá lyo zó ta -
nu lás, az együtt mû kö dõ ta nu lás (pár- és cso port mun ka),
valamint az ún. fron tá lis osz tály mun ka;

– is mer je és tud ja al kal maz ni a kom mu ni ka tív és fel -
adat köz pon tú nyelv pe da gó gi ai szem lé le te ket, a tan tárgy -
kö zi és a szak ma ori en tált nyelv ta ní tás alap el ve it, valamint
le gyen ké pes drá ma- és pro jekt pe da gó gi ai fo lya ma to kat
ter vez ni, irá nyí ta ni és ér té kel ni.

Ógörögtanár

A szak kép zett ség ok le vél ben sze rep lõ,

– ma gyar nyel vû meg je lö lé se: ok le ve les ó gö rög ta nár;

– an gol nyel vû meg je lö lé se: te a cher of An ci ent Gre ek.

A kép zés cél ja az alap fo ko za ton vagy más fel sõ fo kú
vég zett ség ke re té ben szer zett szak kép zett ség re, ille tõ leg
is me re tek re ala poz va a köz ok ta tás ban, a szak kép zés ben és 
a fel nõtt kép zés ben az ok ta tá si, pe da gó gi ai ku ta tá si, ter ve -
zé si és fej lesz té si fel ada tok ra, to váb bá a ta nul má nyok dok -
to ri kép zés ben tör té nõ foly ta tá sá ra  való fel ké szí tés.

A 8.3. pont ban fog lalt szak te rü le ti ál ta lá nos is me re te -
ken túli, sa já tos is me ret kö rök:

Szak te rü le ti is me re tek:

– Az ó gö rög szö veg gram ma ti ká ja, le xi ká ja, tör té ne ti,
fi lo zó fi ai, val lás- és kul túr tör té ne ti vo nat ko zá sai.

– Az ó gö rög iro da lom leg fon to sabb al ko tói élet mû vé -
nek át te kin té se, az ó gö rög iro da lom fõbb ten den ci á i nak is -
me re te; a mo dern iro da lom tu do mány és esz té ti ka elem zé si 
mód sze rei sze rin ti iro da lom ér tés.

– A la tin nyelv alap vo na lai, könnyebb la tin szö ve gek
for dí tá sa.

– Az an tik (gö rög-la tin) vi lág tör té ne té nek (föld raj zá -
nak), iro dal má nak, val lá sá nak, mû vé sze té nek fõbb vo na -
lai, tör té ne ti, nyel vi és kul tu rá lis (fõ képp iro dal mi) kap -
cso la tai az óko ri ke le ti és az an tik ra tá masz ko dó kö zép- és
új ko ri euró pai ci vi li zá ci ók kal, kü lö nös te kin tet tel az ó gö -
rög nyelv, a bi zán ci ke resz tény ség, a ha zánk ban élõ gö rög -
ség sze re pé re Ma gyar or szág kul tú rá já ban.

– Az óko ri gyûj te ménnyel ren del ke zõ mú ze u mok
anya gá nak is me re te. Tár lat ve ze té si is me re tek, a to po grá fia 
és a tárgy tör té net kér dé sei, a gö rög fel ira tok ol va sá sá hoz
szük sé ges epig rá fi ai alap ve tés.
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Szak mód szer ta ni is me re tek:

– Ó gö rög szak mód szer tan: az ó gö rög ta ní tá sá ban al -
kal maz ha tó mód sze rek az iro dal mi szö ve gek fel dol go zá -
sá ban (pl. szö veg szi tu á lá sa, le xi kai, nyelv ta ni feldolgo -
zása, a hoz zá kap cso ló dó mû ve lõ dés tör té ne ti is me re tek
be mu ta tá sá nak le he tõ sé gei, a szö veg ma gyar nyel vû ér tel -
me zé se). A tan köny vek és se géd le tek ki pró bá lá sá hoz szi -
mu lá ci ós gya kor la tok. A gya kor la tok, szem lél te tõ anya -
gok, já té kok ön ál ló el ké szí té se. Az ó gö rög nyelv és kul -
túra ta ní tá sá nak je len tõ sé ge a sze mé lyi ség fej lesz té se ér -
de ké ben.

– Az ó gö rög ta ní tá sá nak klasszi kus, két nyel vû tradí -
ciója, a köz ve tí tõ kész ség mé ré sé nek el mé le te, a for dí tás
el mé le té nek alap kér dé sei, a le xi ka for dí tás nak prob lé mái,
gram ma ti ka, az egy sze rû és az össze tett mon dat for dí tá sá -
nak kér dé sei.

– Ta ní tá si tech ni kák, mód sze rek, mik ro ta ní tás. Tan -
anyag ké szí tés, pro jekt mun ka. Fel ké szü lés a ta ní tá si gya -
kor lat ra. Mul ti me di á lis nyelv ta ní tá si is me re tek. Dif fe ren -
ci ált mun ka for mák (egyé ni mun ka, pár mun ka, cso port -
mun ka, fron tá lis mun ka), tan ter vek, tan me ne tek, te ma ti -
kus ter vek, óra ter ve ze tek, óra váz la tok ké szí té sé nek mód -
szer ta na. A nyelv tu dás mé ré se és ér té ke lé se. Az osz tály -
ter mi ér té ke lés, az érett sé gi és a nyelv vizs gák. A vizs ga fel -
ada tok ké szí té se, ki pró bá lá sa, el len õr zé se, ban ko sí tá sa.
A vizs gák mi nõ sé gi kri té ri u mai: a va li di tás és a meg bíz ha -
tó ság.

Portugáltanár

A szak kép zett ség ok le vél ben sze rep lõ,
– ma gyar nyel vû meg je lö lé se: ok le ve les portugál -

tanár;
– an gol nyel vû meg je lö lé se: te a cher of Por tu gu e se lan -

gu a ge and cul tu re.

A kép zés cél ja az alap fo ko za ton vagy más fel sõ fo kú
vég zett ség ke re té ben szer zett szak kép zett ség re, ille tõ leg
is me re tek re ala poz va a köz ok ta tás ban, a szak kép zés ben és 
a fel nõtt kép zés ben az ok ta tá si, pe da gó gi ai ku ta tá si, ter ve -
zé si és fej lesz té si fel ada tok ra, to váb bá a ta nul má nyok dok -
to ri kép zés ben tör té nõ foly ta tá sá ra  való fel ké szí tés.

A 8.3. pont ban fog lalt szak te rü le ti ál ta lá nos is me re te -
ken túli, sa já tos is me ret kö rök:

Szak te rü le ti is me re tek:

– Alap ve tõ rend szer nyel vé sze ti is me re tek, az al kal ma -
zott nyel vé szet fõbb te rü le te i nek is me ret anya ga (szo cio-
és pszi cho ling visz ti ka, nyelv el sa já tí tás, szö veg nyel vé szet
és kom pe ten cia, nyel vi va ri á ció, stí lus stb.). A ta ní tás hoz
szük sé ges kont raszt ív nyel vé sze ti ala pok és kér dé sek.

– A szink rón nyelv ál la pot fo no ló gi ai, mor fo ló gi ai,
szin tak ti kai, sze man ti kai és prag ma ti kai rend sze ré nek ma -
gas fokú is me re te. Szo ci o ling visz ti kai sa já tos sá gok. Sti -
lisz ti kai is me re tek.

– Por tu gá lia (és a por tu gál ajkú vi lág) nyel vi mû velt -
ség te rü le ten fel hal mo zó dott kul túr a fõ te rü le tei, azok a
szel lem i és mû vé sze ti irány za tok, ame lyek meg ha tá ro zó ak 
az adott kul túr a sa já tos ar cu la tá nak ki ala ku lá sá ban, és
ame lyek szer ves ré szei az egye te mes em ber i kul tú rá nak.
Por tu gál iro da lom és ci vi li zá ció: az iro da lom el mé let és a
fran cia iro da lom tör té ne té nek át te kin tõ is me re te. A por tu -
gál iro da lom al ko tá sa i nak értõ elem zé se. Kor társ iro dal mi, 
kép zõ mû vé sze ti, fil mes, ze nei is me re tek. A por tu gál nyelv 
és kul túr a ta ní tá sá nak je len tõ sé ge a sze mé lyi ség fej lesz té -
se ér de ké ben.

Szak mód szer ta ni is me re tek:

– A por tu gál nyelv ta ní tá sá nak mód szer ta na: a nyelv ta -
ní tás el mé le ti tudni valói és gya kor la ti is me re tei; nem zet -
kö zi ten den ci ák és a ma gyar or szá gi gya kor lat.

– A nyelv tu dás mé ré se és ér té ke lé se. Az osz tály ter mi
ér té ke lés, az érett sé gi és a nyelv vizs gák. A két szin tû
 nyelvi érett sé gi vizs ga kö ve tel mé nyei. A vizs ga fel ada tok
ké szí té se, ki pró bá lá sa, el len õr zé se, ban ko sí tá sa. A vizs gák 
mi nõ sé gi kri té ri u mai: a va li di tás és a meg bíz ha tó ság.
A Kö zös Euró pai Re fe ren cia ke ret és annak al kal ma zá sa.

– Ta ní tá si tech ni kák, mód sze rek, mik ro ta ní tás. Mul ti -
me di á lis nyelv ta ní tá si is me re tek. Dif fe ren ci ált mun ka for -
mák (egyé ni mun ka, pár mun ka, cso port mun ka, fron tá lis
mun ka), tan ter vek, tan me ne tek, te ma ti kus ter vek, óra ter -
ve ze tek, óra váz la tok ké szí té sé nek mód szer ta na.

– Tan anyag ké szí tés, pro jekt mun ka és a sze mély re sza -
bott ok ta tás. A cso por tos ok ta tás jel lem zõi, a cso port di na -
mi ka sze re pe a kom mu ni ka tív nyelv ok ta tás ban, a cso port
mint mo ti vá ló té nye zõ. A nyelv mint a kul túr a ta ní tá sá nak
esz kö ze, az in ter kul tu rá lis kom mu ni ká ció fo gal ma.

– A szak nyel vek ok ta tá sa a kö zép is ko lák ban, a szak -
kép zõ in téz mé nyek ben és a fel nõtt kép zés ben.

Sa já tos kom pe ten ci ák:

A por tu gál ta nár

– ren del kez zék ma gas szin tû cél nyel vi kom mu ni ká ci ós 
kom pe ten ci á val (leg alább C1-es szin ten), le gyen ké pes
ma ga biz to san al kal maz ni az adott nyelv sza bá lya it, le gyen 
jár tas a stí lu sok és stí lus ré te gek (re gisz te rek) alkalmazá -
sában;

– a nyelv pe da gó gia el mé le té nek tük ré ben le gyen ké pes 
a nyelv ta ní tás nak az adott kon tex tus ban leg meg fe le lõbb
mód sze re it és el já rá sa it al kal maz ni az alap kész sé gek, a
nyelv tan, a ki ej tés és in to ná ció, valamint az adott cél nyel vi 
kul tú rák ra vo nat ko zó is me re tek ta ní tá sa, gya ko rol ta tá sa,
mé ré se és ér té ke lé se so rán;

– is mer je és tud ja al kal maz ni az olyan, nyelv ta nu lást
se gí tõ mun ka for má kat, mint pél dá ul az ön sza bá lyo zó ta -
nu lás, az együtt mû kö dõ ta nu lás (pár- és cso port mun ka),
valamint az ún. fron tá lis osz tály mun ka;

– is mer je és tud ja al kal maz ni a kom mu ni ka tív és fel -
adat köz pon tú nyelv pe da gó gi ai szem lé le te ket, a tan tárgy -
kö zi és a szak ma ori en tált nyelv ta ní tás alap el ve it, valamint
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le gyen ké pes drá ma- és pro jekt pe da gó gi ai fo lya ma to kat
ter vez ni, irá nyí ta ni és ér té kel ni.

MATEMATIKA MÛVELTSÉGI TERÜLET

Matematikatanár

A szak kép zett ség ok le vél ben sze rep lõ,
– ma gyar nyel vû meg je lö lé se: ok le ve les matematika -

tanár;
– an gol nyel vû meg je lö lé se: te a cher of mat he ma tics.

A kép zés cél ja az alap fo ko za ton vagy más fel sõ fo kú
vég zett ség ke re té ben szer zett szak kép zett ség re, ille tõ leg
is me re tek re ala poz va a köz ok ta tás ban, a szak kép zés ben és 
a fel nõtt kép zés ben az ok ta tá si, pe da gó gi ai ku ta tá si, ter ve -
zé si és fej lesz té si fel ada tok ra, to váb bá a ta nul má nyok dok -
to ri kép zés ben tör té nõ foly ta tá sá ra  való fel ké szí tés.

A 8.3. pont ban fog lalt szak te rü le ti ál ta lá nos is me re te -
ken túli, sa já tos is me ret kö rök:

Szak te rü le ti is me re tek:

Al geb ra és szám el mé let:

– Fe je ze tek az ele mi szám el mé let bõl: Kvad ra ti kus
 reciprocitás té te le. Le gend re- és Ja co bi-szim bó lum, ma ga -
sabb fokú kong ru en ci ák, pri mi tív gyök, diszk rét lo ga rit -
mus (in dex). Lánc tör tek, di o fan ti kus app ro xi má ció. Ne ve -
ze tes di o fan ti kus egyen le tek (pl. Pell-egyen let). Al geb rai
szám tes tek. Prím szá mok el osz lá sa, prím tesz tek. Kom bi -
na to ri kus szám el mé let. A fo ga lom al ko tás fo lya ma ta.

– Fe je ze tek az al geb rá ból: Test bõ ví té sek, fel bon tá si
test. Kap cso lat a kö zép is ko lai al geb rá val: bo nyo lul tabb
ne ve zõk gyök te le ní té se. Leg fel jebb ne gyed fo kú ra vissza -
ve zet he tõ egyen le tek. Test bõ ví tés Ga lo is-cso port ja, ma -
ga sabb fokú egyen le tek meg old ha tó sá ga gyök je lek kel.
Ge o met ri ai szer keszt he tõ ség, ne ve ze tes és hét köz na pi
szer keszt he tõ sé gi kér dé sek meg ol dá sa, kom pu ter al geb rai
uta lá sok kal. Há lók, há ló azo nos sá gok, Bo o le-al geb rák.
Kap cso lat a ta ná ri mun ká val: hal ma zok kal  való szá mo lás,
a leg na gyobb kö zös osz tó ra és leg ki sebb kö zös több szö -
rös re vo nat ko zó diszt ri bu tív azo nos ság.

Ana lí zis:

– A kom plex függ vény tan ele mei al kal ma zá sok kal:
Re gu lá ris függ vé nyek. Hat vány so rok, ele mi függ vé nyek
ki ter jesz té se kom plex vál to zó ra. Al kal ma zás má sod ren dû
kö zön sé ges dif fe ren ci ál egyen le tek meg ol dá sá ra. Kom -
plex vál to zós függ vény dif fe ren ci ál ha tó sá ga. Kom plex
vo nal in teg rál. Ca u chy-fé le in teg rál té tel és integrálfor -
mula. Az al geb ra alap té te le. Szin gu la ri tá sok. Re zi du um -
szá mí tás. A fo ga lom al ko tás fo lya ma ta.

– Va lós függ vény tan ele mei al kal ma zá sok kal: Le bes -
gue-mér ték. Mér he tõ függ vé nyek. Le bes gue-in teg rál és
kap cso la ta a Ri e mann-in teg rál lal. Al kal ma zá sok a
 valószínûség-számításban: vé let len vál to zó el osz lás függ -

vé nye és sû rû ség függ vé nye. Fo u ri er-sor. Al kal ma zá sok a
par ci á lis dif fe ren ci ál egyen le tek el mé le té ben: a hõ ve ze tés
dif fe ren ci ál egyen le te. Fo u ri er mód sze re a vál to zók szét vá -
lasz tá sá ra. A fo ga lom al ko tás fo lya ma ta.

– Dif fe ren ci ál egyen le tek: Kö zön sé ges dif fe ren ci ál -
egyen le tek és rend sze rek meg ol dá sá nak lé te zé se, elõ ál lí tá -
sa. Li ne á ris és nem li ne á ris rend sze rek kva li ta tív tu laj don -
sá gai. A par ci á lis dif fe ren ci ál egyen le tek alap tí pu sai.
A Fo u ri er-mód szer.

Ge o met ria:

– A ge o met ria alap jai: Az axi o ma ti kus mód szer, a re la -
tív el lent mon dás-men tes ség. Mo del lek. Az ab szo lút ge o -
met ria axi o ma ti kus fel épí té se. A pár hu za mos sá gi axi ó má -
val egyen ér té kû ál lí tá sok. Az el lip ti kus, euk li de szi és hi -
per bo li kus ge o met ria mo dell jei. Hi per bo li kus trigono -
metria. Transz for má ció cso por tok, az Er lan ge ni prog ram.
A fo ga lom al ko tás fo lya ma ta.

– Diszk rét és kon vex ge o met ria: Pont rend sze rek, mo -
za i kok, el he lye zé sek és fe dé sek. Rá csok. Kon vex hal ma -
zok. Ext re má lis pon tok. Kon vex po li é de rek. Po la ri tás, du -
á lis po li é de rek. Szim met ri zá ci ók. Az izo di a met rá lis
egyen lõt len ség. Az izo pe ri met ri kus prob lé ma. A fo ga lom -
al ko tás fo lya ma ta.

– To po ló gia és dif fe ren ci ál ge o met ria: Met ri kus és to -
po lo gi kus te rek, foly to nos le ké pe zé sek, ho me o mor fiz mu -
sok. Össze füg gõ ség, kom pakt ság. Gör bék és fe lü le tek to -
po ló gi ai vizs gá la ta: grá fok, Jor dan-té tel, Eu ler-ka rak te -
risz ti ka, irá nyít ha tó ság, osz tá lyo zás. A fe lü le tek dif fe ren -
ci ál ge o met ri á ja: alap for mák, fõ gör bü le tek, fõ irá nyok,
Min kows ki- és Ga uss-gör bü let, ge o de ti ku sok. A Gauss-
 Bonnet-tétel. Ne ve ze tes fe lü le tek. A fo ga lom al ko tás fo -
lya ma ta.

– Pro jek tív ge o met ria: Az af fin ge o met ria ele mei. Az
euk li de szi sík és tér pro jek tív bõ ví té sei. Pers pek ti vi tá sok
és pro jek ti vi tá sok. Ket tõs vi szony, Pap posz té te le. Cent rá -
lis kol li ne á ci ók és al kal ma zá sa ik. A pro jek tív ge o met ria
ana li ti kus mo dell je. A má sod ren dû gör bék pro jek tív el mé -
le te. Pó lus-po lá ris kap cso lat. Pas cal, Bri an chon és Ste i ner
té te lei. Má sod ren dû fe lü le tek. Fo ga lom al ko tá si fo lya ma ta.

Szto chasz ti ka:

– Ele mi  valószínûség-számítás: A diszk rét mo dell.
 Geometriai  valószínûség. Va ló szí nû sé gi vál to zók, el osz -
lá sok. Fel té te les  valószínûség. A nagy szá mok tör vénye.
Bo lyon gá si prob lé mák. A ma te ma ti kai sta tisz ti ka alap -
fogalmai. Ma te ma ti kai já té kok, rejt vé nyek.

– Va ló szí nû ség-szá mí tás al kal ma zá sai: Szto chasz ti kus 
mo del lek és sta tisz ti kai vizs gá la tok. Vé let len bo lyon gás
(ar kusz szi nusz tör vény, nagy el té ré sek, ite rált lo ga rit mus
té tel, tönk re me né si prob lé mák). Pont fo lya ma tok
( Poisson-folyamat). El ága zó fo lya ma tok (Galton-
 Watson-folyamat, foly to nos ide jû Mar kov-fé le el ága zó
 folyamat). Sor ba nál lá si mo del lek (sta ci o ná ri us születési-
 kihalási, sor ba nál lá si rend sze rek). A fo ga lom al ko tás
 folyamata.
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– To váb bi fe je ze tek a  valószínûség-számításból és a
ma te ma ti kai sta tisz ti ká ból: Ne ve ze tes ab szo lút foly to nos
el osz lá sok, ren de zett min ták. Vé let len bo lyon gás. Ge ne rá -
tor függ vény. Min ta, ne ve ze tes sta tisz ti kák. Becs lé sek és
tu laj don sá ga ik. A hi po té zis vizs gá lat ele mei. Ne ve ze tes
sta tisz ti kai el já rá sok. Is ko lai kí sér le tek ter ve zé se és ki ér té -
ke lé se.

– In for má ció el mé let és szto chasz ti kus fo lya ma tok:
Mar kov-lán cok. Fel újí tá si fo lya ma tok. Po is son-fo lya mat.
El ága zó fo lya ma tok. Ent ró pia, di ver gen cia. Re dun dan cia
és nyel vé szet. Egy ér tel mû en de kó dol ha tó kó dok. Hi ba ja -
ví tás.

Diszk rét ma te ma ti ka:

– Krip tog rá fia alap jai: Alap ve tõ krip tog rá fi ai fo gal -
mak. Szim met ri kus, aszim met ri kus krip to rend sze rek.
Elto lásos, li ne á ris rend szer, DES, RSA. Alap ve tõ krip tog -
rá fi ai pro to ko lok. Di gi tá lis alá írás. PGP be mu ta tá sa.

– Kom bi na to ri kai ér de kes sé gek, ma te ma ti kai já té kok:
Do mi nók, ha mis pénz fel ada tok, mi ni max té te lek in ter val -
lum rend sze rek re. Ram sey-té te lek vé ges és vég te len eset -
ben. Kom bi na to ri ka és ge o met ria. Po zí ci ós já té kok,
Grundy- számok, amõ ba.

– Kom bi na to ri ka és al kal ma zá sai: Sík be li kon vex alak -
za tok, Helly té te le és al kal ma zá sai. Kom bi na to ri kus ge o -
met ri ai prob lé mák. Ele mi to po ló gi ai fel ada tok. A ska tu -
lya elv. A lo gi kai szi ta for mu la. Az in va ri áns mód szer al -
kal ma zá sai. Par tí ci ós prob lé mák. Sakk táb lá val kap cso la -
tos fel ada tok. Kü lön bö zõ tí pu sú, szí ne zés sel kap cso la tos
fel ada tok.

– Gráf el mé let és al go rit mu sok: Gráf el mé le ti alap fo gal -
mak. Egy sze rû grá fok. Fák, er dõk. Több szö rös élû grá fok.
Eu ler-vo nal, Ha mil ton-kör. Sík ban raj zol ha tó grá fok. Pá -
ros grá fok, há za sí tá si prob lé ma. Tu rán-tí pu sú té te lek.
Ram sey té te le. Irá nyí tott grá fok. Fok szám so ro za tok re a li -
zá ci ó ja. Szé les sé gi és mély sé gi ke re sés, leg rö vi debb út.
Pá ro sí tás pá ros grá fok ban, fo lya mok, Men ger té te lei.
Gráf szí ne zé sek. Ext re má lis grá fok.

Ele mi ma te ma ti ka és mód szer tan:

– De monst rá ció és kí sér le te zés a ma te ma ti ka órán:
A ma te ma ti kai fo gal mak, fo gal mi rend sze rek ki ala kí tá sát
meg ala po zó ta pasz ta lat szer zés, konk rét te vé keny sé gek.
A ta nu lói te vé keny ség hez, szem lél te tés hez szük sé ges ha -
gyo má nyos és mo dern esz kö zök (pál ci ka-mo del lek tõl a
szá mí tó gé pes ani má ci ó kig) al kal maz ha tó sá gá nak be mu ta -
tá sa po zi tív és ne ga tív pél dá kon.

– Az „egye te mi ma te ma ti ka” az is ko lai ma te ma ti ká -
ban: Szám fo ga lom, mû ve let fo ga lom, re lá ci ók és függ vé -
nyek, a ma te ma ti kai lo gi ka alap is me re tei, a ge o met ria
meg ala po zá sa, ge o met ri ai transz for má ci ók, mé rés, mér -
ték,  valószínûség-számítás, sta tisz ti ka. A vá lo ga tott té ma -
kö rök fel adat anya ga alap ján annak a vizs gá la ta, ho gyan és
mit le het egy-egy té ma kör bõl to vább ad ni a gye re kek nek
az egyes is ko la tí pu sok ban úgy, hogy ab ban kor rekt ma te -

ma ti kai tar ta lom je len jen meg az élet kor nak meg fe le lõ for -
má ban.

– In dok lá sok és bi zo nyí tá suk az is ko lai matematika -
oktatásban: Az in dok lá si, bi zo nyí tá si te vé keny ség, mint
a ma te ma ti kai gon dol ko dás egyik alap ve tõ össze te võ je.
A bi zo nyí tá si igény fel kel té sé nek mód sze rei. Té te lek meg -
sej té sét elõ se gí tõ el já rá sok. Szem lé le tes okos ko dá sok,
 indoklások, bi zo nyí tá si stra té gi ák.

– Vá lo ga tott fe je ze tek az ele mi ma te ma ti ká ból:
A 10-tõl 18 éve sek szá má ra ren de zett or szá gos ver se nyek
fel ada ta i nak meg ol dá sa. Is mer ke dés más or szá gok ta nul -
má nyi ver se nye i nek fel ada ta i val. Régi köny vek fel ada tai,
tör té ne ti ér de kes sé gek.

A szak mai mo dul is me ret anya ga leg alább 65%-ban
szak te rü le ti szak mai is me re tet tar tal maz.

Szak mód szer ta ni is me re tek:

– A ma te ma ti ka ta ní tá sa: a ma te ma ti ka di dak ti ka mint
in ter disz cip li ná ris tu do mány; a ma te ma ti ka di dak ti ka fõbb
el mé le ti kér dé sei. A fo gal mak, té te lek, bi zo nyí tá sok ta ní -
tá sá nak alap kér dé sei. Né hány fon to sabb té ma kör ta ní tá sá -
nak fõbb kér dé sei, mód sze rei, esz kö zei. Szám el mé let, al -
geb ra, függ vé nyek. Ge o met ri ai alap fo gal mak, ge o met ri ai
transz for má ci ók. Vek to rok, tri go no met ria. Kom bi na to ri -
ka,  valószínûség-számítás, grá fok. Sta tisz ti ka.

– A ma te ma ti ka ok ta tá sá nak a ta nu lók élet ko ri sa já tos -
sá ga i nak meg fe le lõ mód sze re i nek is me re te, kü lö nös te kin -
tet tel a ma te ma ti kai fo gal mak ki ala ku lá sá nak ko rosz tá -
lyon kén ti kü lön bö zõ szint je i re:

– A szám fo ga lom fej lesz té se. Szám ér zet kom po nen sei. 
Mû ve le ti mo del lek az egész szá mok kö ré ben. Számkör -
bõvítés, per ma nen ci a elv.

– Fel adat tí pu sok, nyi tott fel ada tok, prob lé ma me zõk,
prob lé ma va ri á ci ók. Prob lé ma meg ol dá si stra té gi ák, he u -
risz ti kus el vek. Bi zo nyí tá si stra té gi ák, al go rit mi kus gon -
dol ko dás.

– A ma te ma ti kai mo dell al ko tás az ok ta tás ban. Al kal -
ma zás ori en tált ma te ma ti ka ok ta tás.

– Ma te ma ti kai fo gal mak ta ní tá sá nak alap kér dé sei. De -
fi ní ci ók faj tái. Kö ve tel mé nyek de fi ní ci ók kal szem ben.
Fel adat tí pu sok a fo gal mak ta ní tá sá val kap cso lat ban.

– A ge o met ri ai gon dol ko dás fej lõ dé sé nek szint jei.

– A ma gyar or szá gi ma te ma ti ka ta ní tás fõbb sa já tos sá -
ga i nak, a múlt szá zad be li tan ter vi vál to zá sok tar tal mi lé -
nye gé nek meg is me ré se. Ma te ma ti kai-di dak ti kai el mé le -
tek, ma te ma ti ka-di dak ti kai ku ta tá sok ered mé nyei.

– A zseb szá mo lók, sze mé lyi szá mí tó gé pek ma te ma ti -
ka ta ní tás ban  való fel hasz ná lá sa.

Sa já tos kom pe ten ci ák:

A ma te ma ti ka ta nár ren del kez zék:

– a ma te ma ti ka ta ní tás sal kap cso la tos sa ját ku ta tá sa i -
hoz, il let ve a tu do má nyos mun ká hoz szük sé ges, szé les
kör ben al kal maz ha tó prob lé ma meg ol dó tech ni kák is me re -
té vel;

13654 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2007/181. szám



– fej lett fo gal mi gon dol ko dás sal és abszt rak ci ós ké pes -
ség gel, ami ké pes sé te szi õt a ma te ma ti ka di dak ti kai tu do -
mány ban az ak tu á lis ku ta tá sok és tu do má nyos mun kák
kri ti kus ér té ke lé sé re;

– ere de ti (ma te ma ti kai) lá tás- és gon dol ko dás mód dal,
amely a meg szer zett tu dás al kal ma zá sá ban és gya kor la ti
hasz no sít ha tó sá gá ban, valamint a spe ci á lis ma te ma ti kai
prob lé ma meg ol dó tech ni kák fel hasz nál ha tó sá gá ban is je -
lent ke zik;

– a ta nu lók spe ci á lis ma te ma ti kai ké pes sé gei ko rai fel -
is me ré sé nek ké pes sé gé vel, amely nek ki hasz ná lá sá val a te -
het sé ges ta nu ló kat ösz tön zi a meg ol dan dó prob lé mák
meg ér té se és meg ol dá sa te rü le tén ere de ti öt le tek felveté -
sére;

– a ma te ma ti ka irán ti meg fe le lõ at ti tûd ki ala kí ta ni
 tudásának ké pes sé gé vel;

– ma te ma ti ka ver se nyek szer ve zé sé nek ké pes sé gé vel,
– a ma te ma ti ka ta nu lá sá hoz gyen ge ké pes sé gek kel ren -

del ke zõ ta nu lók kal  való fog lal ko zás mód szer ta ni esz köz -
tá rá val.

EMBER ÉS TÁRSADALOM MÛVELTSÉGI
TERÜLET

Történelemtanár

A szak kép zett ség ok le vél ben sze rep lõ,
– ma gyar nyel vû meg je lö lé se: ok le ve les történelem -

tanár;
– an gol nyel vû meg je lö lé se: te a cher of his to ry.

A kép zés cél ja az alap fo ko za ton vagy más fel sõ fo kú
vég zett ség ke re té ben szer zett szak kép zett ség re, ille tõ leg
is me re tek re ala poz va a köz ok ta tás ban, a szak kép zés ben és 
a fel nõtt kép zés ben az ok ta tá si, pe da gó gi ai ku ta tá si, ter ve -
zé si és fej lesz té si fel ada tok ra, to váb bá a ta nul má nyok dok -
to ri kép zés ben tör té nõ foly ta tá sá ra  való fel ké szí tés.

A 8.3. pont ban fog lalt szak te rü le ti ál ta lá nos is me re te -
ken túli, sa já tos is me ret kö rök:

Szak te rü le ti is me re tek:

– A ma gyar, illetve egye te mes tör té nel mi kor sza kok
po li ti ka-, gaz da ság-, tár sa da lom- és mû ve lõ dés tör té ne té re
épü lõ, egy-egy kor szak kal (ókor, kö zép kor, új kor, mo dern
kor) vagy ré gi ó val (Ma gyar or szág, Euró pa, Ázsia, Ame ri -
ka stb.) vagy té ma kör rel (gaz da ság és tár sa da lom tör té net,
esz me tör té net, had tör té net, egy ház tör té net stb.) kap cso la -
tos, tu do má nyos mély sé gû is me re tek.

– A for rás elem zés tí pu sa i nak (írott, képi, mul ti mé di ás,
tár gyi stb.) is me re te és gya kor la ti al kal ma zá sa. Az egyes
kor sza kok és tárgy kö rök for rá sai, for rás tí pu sai. Az új
szem lé le tû, ún. for rás köz pon tú tör té ne lem ta ní tás kö ve tel -
mé nyei.

– A tör té ne lem se géd- és ro kon tu do má nya i nak is me re -
te (to po grá fia, kro no ló gia, pa le og rá fia, ge ne a ló gia, he ral -

di ka stb. és ré gé szet, nép rajz, mû vé szet tör té net, tör té ne ti
ant ro po ló gia stb.), ame lyek a ta nár tu dá sá nak ki bõ vít he tõ -
sé gét és a ta ní tás so rán azok hasz no sít ha tó sá gát biz to sít -
ják. A leg újabb tör té net írói irány za tok (men ta li tás tör té net, 
mik ro tör té ne lem, nõ tör té net, tör té ne ti de mog rá fia, ki sebb -
ség tör té net stb.) és fel dol go zá si mód sze rek, azok al kal ma -
zá si le he tõ sé gei.

– A tör té ne lem tan tárgy ál tal köz ve tí tett ál ta lá nos és
spe ci fi kus is me re tek és ké pes sé gek: is me ret szer zés és -fel -
dol go zás (a for rá sok és fel dol go zá sok meg kü lön böz te té se; 
for rás kri ti ka, tá jé ko zó dás könyv tá rak ban, ké zi köny vek -
ben, le xi ko nok ban, at la szok ban, is me ret ter jesz tõ és tu do -
má nyos fo lyó ira tok ban, in ter ne tes ke re sõ prog ra mok ban,
CD-ROM-ok ke ze lé sé ben; a fel dol go zás so rán a lé nye ges
és lé nyeg te len je len sé gek el ha tá ro lá sa; az ok sá gi vi szo -
nyok az okok és kö vet kez mé nyek bo nyo lult rend sze ré ben
 való el iga zo dás; al ter na tí vák, az egyén és a cso port sze re -
pé nek és fe le lõs sé gé nek meg ér té se, a tet tek mö gött meg -
hú zó dó szán dé kok fel is me ré se).

– Ki fe je zõ ké pes sé gek: a for rá sok és fel dol go zá sok ál -
tal köz ve tí tett ada tok, gon do lat me ne tek, ne vek fel idé zé se;
a prob lé mák és ki hí vá sok vi lá gos meg fo gal ma zá sa, az erre 
adott ma gya rá zat, kö vet kez te tés, ér ve lés szó be li for má i -
nak el sa já tí tá sa, a tör té ne lem és a társ tu do má nyok leg fon -
to sabb fo gal ma i nak és szak ki fe je zé se i nek is me re te; az
írás be li ki fe je zõ ké pes sé gek: a váz lat- és fe le let terv-ké szí -
tés, ki vo na to lás, jegy ze te lés, táb lá zat ké szí tés tech ni kái,
szö veg szer kesz tõ prog ra mok al kal ma zá sa; a képi ki fe je -
zés mód sze rei: di ag ra mok, gra fi ko nok elem zé se, ké szí té -
se, képi is me ret hor do zók gyûj té se, vá lo ga tá sa, ké szí té se.

– Tá jé ko zó dá si ké pes sé gek: tér ben és idõ ben  való tá jé -
ko zó dás kro no ló gi ai és to po grá fi ai ada tok se gít sé gé vel, a
tör té nel mi ese mé nyek és a föld raj zi vi szo nyok köl csön ha -
tá sá nak fel is me ré se, szink ron szem lé let, öko ló gi ai szem lé -
let s ezek to vább fej lesz té se.

– A tör té ne lem tan tárgy kap cso la ta, kap cso ló dá sa a tár -
sa da lom tu do má nyok hoz és a mû vé sze ti ok ta tás hoz; a tör -
té net tu do mány és -ta ní tás nem zet kö zi ten den ci ái, kü lö nös
te kin tet tel az EU gya kor la tá ra.

Szak mód szer ta ni is me re tek:

– A tör té ne lem ta ní tá sá nak mód szer ta na: A tör té ne lem -
órán fo lyó kom pe ten cia fej lesz tés mód sze rei, a tör té ne lem -
ta ní tás ter ve zé sé nek kér dé sei. A tör té ne lem ta ní tás el mé le ti 
tudni valói és gya kor la ti is me re tei. Nem zet kö zi ten den ci ák
és a ma gyar or szá gi gya kor lat.

– Ta ní tá si tech ni kák, mód sze rek, mik ro ta ní tás. Mul ti -
me di á lis tör té ne lem ta ní tá si is me re tek. Dif fe ren ci ált mun -
ka for mák (egyé ni mun ka, pár mun ka, cso port mun ka, fron -
tá lis mun ka), tan ter vek, tan me ne tek, te ma ti kus ter vek,
óra ter ve ze tek, óra váz la tok ké szí té sé nek mód szer ta na.

– Tan anyag ké szí tés, pro jekt mun ka és a sze mély re sza -
bott ok ta tás. A cso por tos ok ta tás jel lem zõi, a cso port di na -
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mi ka sze re pe az ok ta tás ban. A tör té ne lem ta ní tá sá nak je -
len tõ sé ge a sze mé lyi ség fej lesz té se ér de ké ben.

– A tör té ne lem ok ta tá sa a kö zép is ko lák ban, a szak -
képzõ in téz mé nyek ben és a fel nõtt kép zés ben.

Kommunikációtanár

A szak kép zett ség ok le vél ben sze rep lõ,

– ma gyar nyel vû meg je lö lé se: ok le ve les kom mu ni ká -
ció ta nár;

– an gol nyel vû meg je lö lé se: te a cher of communica -
tions stu di es.

A kép zés cél ja az alap fo ko za ton vagy más fel sõ fo kú
vég zett ség ke re té ben szer zett szak kép zett ség re, ille tõ leg
is me re tek re ala poz va a köz ok ta tás ban, a szak kép zés ben és 
a fel nõtt kép zés ben az ok ta tá si, pe da gó gi ai ku ta tá si, ter ve -
zé si és fej lesz té si fel ada tok ra, to váb bá a ta nul má nyok dok -
to ri kép zés ben tör té nõ foly ta tá sá ra  való fel ké szí tés.

Az ál ta lá nos kép zé si és ki me ne ti kö ve tel mé nyek tõl el té -
rõ sa já tos kö ve tel mény: a szak te rü le ti is me ret kre di tér té ke
leg alább 16 kre dit, az is ko lai gya kor lat leg alább 6 kre dit.

A 8.3. pont ban fog lalt szak te rü le ti ál ta lá nos is me re te -
ken túli, sa já tos is me ret kö rök:

Szak te rü le ti is me re tek:

– A kom mu ni ká ció se géd- és ro kon tu do má nya i nak is -
me re tei, ame lyek a ta nár tu dá sá nak, ok ta tá si-ne ve lé si cél -
lal tör té nõ össze kap cso lá sát, rend szer be fog la lá sát, bõ vít -
he tõ sé gét és a ta ní tás so rán azok al kal maz ha tó sá gát biz to -
sít ják.

– In ter disz cip li ná ris is me re tek a kom mu ni ká ció, a mé -
dia, a di gi tá lis és nyom ta tott saj tó, a Pub lic Re lat ions, a
moz gó kép kul tú ra, a szo ci ál pszi cho ló gia, a szo ci o ló gia, a
kul tu rá lis ant ro po ló gia té ma kö re i ben, valamint a köz gaz -
da ság tan, a jog tu do mány, a po li to ló gia és a fi lo zó fia met -
szés pont ján.

– A kom mu ni ká ció el mé let és a társ tu do má nyok leg -
fon to sabb fo gal ma i nak és szak ki fe je zé se i nek is me re te, al -
kal ma zá sa, to vább adá sá nak ké pes sé ge. A kom mu ni ká ció
tan tárgy kap cso la ta, kap cso ló dá sa a tár sa da lom tu do má -
nyok hoz, a mû vé sze ti ok ta tás hoz, kü lö nös te kin tet tel az
EU gya kor la tá ra.

– In for má ció szer zé si és fel dol go zá si mód sze rek, azok
al kal ma zá si le he tõ sé gei a kom mu ni ká ci ós mun ka kö rök -
ben. A for rá sok ál tal köz ve tí tett ada tok, gon do lat me ne tek,
ne vek rög zí té sé nek és fel idé zé sé nek mód sze rei.

– Ki fe je zõ ké pes sé gek: a prob lé ma fel ve tés, ma gya rá -
zat, kö vet kez te tés, ér ve lés szó be li for mái, az írás be li ki fe -
je zõ ké pes sé gek: a váz lat- és fe le let terv-ké szí tés, ki vo na to -
lás, jegy ze te lés, táb lá zat ké szí tés tech ni kái, szö veg szer -
kesz tõ prog ra mok al kal ma zá sa, a képi ki fe je zés mód sze -
rei: di ag ra mok, gra fi ko nok elem zé se, ké szí té se, képi is me -
ret hor do zók gyûj té se, vá lo ga tá sa, ké szí té se.

– A mes ter ség be li tu dás és a spe ci á lis kom mu ni ká ci ós
ké pes sé gek fej lesz té sé nek mód sze rei. A kom mu ni ká ci ós
tech ni kák és csa tor nák meg is me ré se, al kal ma zá suk és ala -
kí tá suk le he tõ sé gei, mód sze rei. A ha té kony kom mu ni ká -
ció és együtt mû kö dés.

– A kom mu ni ká ció le het sé ges te re pei, for mái és gya -
kor la ta. Kom mu ni ká ci ós pro jek tek ter ve zé sé nek, szer ve -
zé sé nek mód szer ta na.

Szak mód szer ta ni is me re tek:

– A kom mu ni ká ció el mé le ti is me ret kö rök ta ní tá sá nak
mód sze rei a köz ok ta tás, a szak kép zés valamint a fel nõtt -
kép zés te rü le tén.

– A ref lek tív gon dol ko dás és te vé keny ség fej lesz té sé -
nek le he tõ sé gei, mód sze rei. Kor sze rû ta nu lás szer ve zé si,
irá nyí tá si és ér té ke lé si tech ni kák a kom mu ni ká ció tár gyak
ok ta tá sá ban.

– A kom mu ni ká ció órák ter ve zé sé nek kér dé sei. Meg fi -
gye lé sek, gya kor la tok szer ve zé sé nek, irá nyí tá sá nak és ér -
té ke lé sé nek kér dé sei.

– Tu do má nyos mély sé gû is me re tek, ku ta tás és fej lesz -
tõ mun ka a kom mu ni ká ció tár gyak ok ta tá sa kap csán – kü -
lö nös fi gye lem mel a köz ok ta tás igé nye i re.

– A szak te rü le ten al kal maz ha tó tan köny vek, tan esz kö -
zök, ok ta tást se gí tõ mé di u mok szak sze rû ér té ke lé se, azok -
ból a ta nu lók egyé ni sa já tos sá ga i nak, elõ ze tes fel ké szült -
sé gé nek, össze té te lé nek meg fe le lõ is me ret for rá sok ki vá -
lasz tá sa, az al kal ma zást se gí tõ se géd anya gok ké szí té se.

– Fel ké szí tés a kom mu ni ká ció fej lesz té si gya kor la tok
ve ze té sé re.

Ember és társadalom mûveltségterületi tanár

A szak kép zett ség ok le vél ben sze rep lõ,
– ma gyar nyel vû meg je lö lé se: ok le ve les, em ber és tár -

sa da lom mû velt ség te rü le ti ta nár;
– an gol nyel vû meg je lö lé se: te a cher of spe ci a li za ti on

of pe op le and so ci ety.

A kép zés cél ja az alap fo ko za ton vagy más fel sõ fo kú
vég zett ség ke re té ben szer zett szak kép zett ség re, ille tõ leg
is me re tek re ala poz va a köz ok ta tás ban, a szak kép zés ben és 
a fel nõtt kép zés ben az ok ta tá si, pe da gó gi ai ku ta tá si, ter ve -
zé si és fej lesz té si fel ada tok ra, to váb bá a ta nul má nyok dok -
to ri kép zés ben tör té nõ foly ta tá sá ra  való fel ké szí tés.

A 8.3. pont ban fog lalt szak te rü le ti ál ta lá nos is me re te -
ken túli, sa já tos is me ret kö rök:

Szak te rü le ti is me re tek:

A kö vet ke zõ té ma te rü le tek disz cip li ná ris is me re te i nek
ok ta tá si-ne ve lé si cél lal tör té nõ össze kap cso lá sa, rend szer -
be fog la lá sa kü lö nös te kin tet tel a tör té net tu do mány, a
pszi cho ló gia, a szo ci o ló gia, a kul tu rá lis ant ro po ló gia is -
me ret anya gá ra, va la mint a köz gaz da ság tan, a jog tu do -
mány, po li to ló gia és a fi lo zó fia vo nat ko zó is me ret kö re i re.
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– A kul túr a. Ha gyo má nyok és ér té kek a kul túr a in téz -
mé nye i ben, a tár gyi kör nye zet ben, a vi sel ke dés ben és a
men ta li tás ban. A ci vi li zá ció. A kul tu rá lis iden ti tás. Nem -
ze ti kul túr a és nem zet tu dat. A ma gyar mû ve lõ dés tör té net
fõbb jel lem zõi. Euró pai in teg rá ció és kul tu rá lis kö zös ség.

– A tár sas kap cso la tok és az em ber i sze mé lyi ség. Az
em ber tár sas ma ga tar tá sá nak evo lú ci ós alap jai. In ter per -
szo ná lis kap cso la tok: ér zel mek, meg is me rés, vi sel ke dés.
Szo ci a li zá ci ós fo lya ma tok és az én kép ala ku lá sa. A sze -
mé lyi ség szer ke ze te és kon zisz ten ci á ja. Vá lasz tá si sza bad -
ság és a dön té sek tu da tos sá ga.

– A bi o ló gi ai és a tár sa dal mi ne mek. A ne mek evolú -
ciós jel lem zõi. A ne mek kul túr tör té ne te és pszi cho ló gi ai
sa já tos sá gai. Dek la rált nemi ide o ló gi ák és imp li cit vi szo -
nyu lá sok a tár sa da lom ban és a mû vé sze tek ben.

– A ter me lés és a gaz da ság. A klasszi kus köz gaz da ság -
tan alap fo gal mai: a ja vak, az áru cse re, a pénz, a tõke.
A tech ni kai fej lõ dés köl csön ha tá sa a tár sa dal mi és ter mé -
sze ti vi szo nyok kal. A mo dern pi ac gaz da ság elõ fel té te lei,
in téz mé nyei és sza bály sze rû sé gei. A gaz da sá gi fej lett ség
mu ta tói, vál ság és sta bi li tás gaz da ság tör té ne te. A fo gyasz -
tói ma ga tar tás és kö vet kez mé nyei.

– A tár sa dal mi szer ke zet. Cso por tok, tö me gek és szer -
ve ze tek a tár sa da lom ban. Az ál lam és funk ci ói. A tár sa dal -
mi ta go ló dás di men zi ói, tár sa dal mi tí pu sok és hi e rar chi ák.
A tár sa dal mi kom mu ni ká ció ré teg zõ dé se és csa tor nái.
A tár sa dal mi esély egyen lõ ség és a hát rá nyos hely zet.

– Cso port kö zi vi szo nyok. Az elõ íté le tek és sztereotí -
piák szo ci ál pszi cho ló gi ai el mé le tei, kí sér le tek, a tár sa dal -
mi egyen lõt len sé gek rend szer sze rû mû kö dé se, a cso port -
kö zi konf lik tu sok ki ala ku lá sa, fenn ma ra dá sa és meg szün -
te té sük le he tõ sé gei, tör té ne ti össze ha son lí tá suk. A tár sa -
dal mi tra u mák több ge ne rá ci ós ha tá sai, a kol lek tív és a
sze mé lyes em lé ke zet, vi szo nyuk a tör té ne lem mel.

– A tár sa dal mi vál to zá sok. Az egyé ni és cso port ér de -
kek ér vé nye sí té se, tár sa dal mi konf lik tu sok. A há bo rú és
kö vet kez mé nyei, a ter ro riz mus. A for ra dal mak di na mi ká -
ja. Tár sa dal mi szer zõ dé sek. Re for mok és stra té gi ai fej lesz -
tés. A tár sa dal mi prog ra mok ha té kony sá gá nak ér té ke lé se.

– A tár sa dal mi köz élet. A po li ti ka szer ve zõ dé si for mái
és in téz mé nyei. Ural mi rend sze rek és ál lam for mák. Köz -
gon dol ko dás és ide o ló gia. Te kin tély el vû és dik ta tó ri kus
be ren dez ke dé sek. A plu rá lis de mok rá cia. A tár sa dal mi
moz gal mak, párt rend szer és párt po li ti ka. A po li ti kai meg -
gyõ zõ dés és a vá lasz tói ma ga tar tás.

– A tár sa dal mi nor mák. A nor mák funk ci ói és faj tái. Az 
er köl csi sza bá lyok, val lás er kölcs és a sze ku la ri zált ci vil
er kölcs. A jogi sza bá lyo zás: jog al ko tás, jogi szank ci o ná lás 
és igaz ság szol gál ta tás. Az em ber i és ál lam pol gá ri jo gok.
Er köl csi ma ga tar tás, ér zel mek és tu da tos ság.

– Az élet út és az élet mód. A szü le tés, a gyer mek kor, a
be teg ség és öreg ség, a ha lá lo zás kul túr tör té ne te. Az egész -
sé ges élet fel té te lei, az épí tett és ter mé sze tes kör nye zet hez

 való vi szony. A mun ka és a sza bad idõ. Test kul tú ra, él -
mény ke re sés és szó ra ko zás.

– A tár sa da lom és az egyén meg is me ré se. La i kus és tu -
do má nyos is me re tek a tár sa da lom ról és az em ber rõl.
A  laikus is me ret szer zés buk ta tói. A gon dol ko dás egyé ni
stí lu sa. A tu do má nyos is me ret szer zés tí pu sai, for rá sai,
esz kö zei, rend szer e. Té te lek és ké te lyek a tár sa dal mi tör -
vényszerûségekkel kap cso lat ban.

– A mo dul cél ja i hoz kap cso ló dó pe da gó gi ai fo lya ma -
tok – mint a sze mé lyi ség és az em ber i jo gok tisz te le té re ne -
ve lés, a nem ze ti iden ti tás, a tör té nel mi és az ál lam pol gá ri
tu dat erõ sí té se, a szo ciá lis ér zé keny ség, az élet kor nak
meg fe le lõ tár sa dal mi prob lé mák irán ti nyi tott ság, az épí -
tett és ter mé sze tes kör nye ze tért ér zett fe le lõs ség, más kul -
tú rák meg is me ré se és el fo ga dá sa, a hu má nus, ér té ke ket
védõ ma ga tar tás fej lesz té se, a de mok ra ti kus in téz mény -
rend szer hasz ná la tá hoz szük sé ges is me re tek és ké pes sé -
gek ki ala kí tá sa – ter ve zé sé hez, irá nyí tá sá hoz szük sé ges is -
me re tek.

Szak mód szer ta ni is me re tek:

– Em ber is me ret, tár sa da lom is me ret, tár sa dal mi is me re -
tek, ál lam pol gá ri is me re tek; az in ter disz cip li na ri tás kér dé -
sei. Ki emelt ne ve lé si te rü le tek: ál lam pol gá ri ne ve lés, mul -
ti kul tu rá lis ne ve lés, mé dia pe da gó gia, kör nye ze ti ne ve lés,
em ber i kap cso la tok.

– A tár sa da lom- és em ber is me ret ta ní tá sá nak tör té ne te
Eu ró pá ban és az Ame ri kai Egye sült Ál la mok ban és
 Magyarországon. Tan ter vi mo del lek, el té rõ meg kö ze lí té -
sek. A je len le gi ha zai sza bá lyo zás: Nem ze ti alap tan terv,
ke ret tan ter vek, érett sé gi kö ve tel mé nyek.

– A tár sa da lom- és em ber is me ret hez tar to zó kom pe ten -
ci ák azo no sí tá sa és ér tel me zé se.

– Tan terv fej lesz té si di lem mák, dön té si pon tok az
 Ember és tár sa da lom mû velt sé gi te rü le ten. A tan tár gyi in -
teg rá ció le he tõ sé gei. A ta nár ter ve zõ mun ká ja: té ma terv és
óra váz lat ké szí té se. Tan köny vek és más tan esz kö zök.

– A pro jekt mód szer, ko ope ra tív és dra ma ti kus tech ni -
kák al kal ma zá sa az em ber- és tár sa da lom is me ret ta ní tá sá -
ban. Az ellen õr zés és ér té ke lés mód sze rei.

Pedagógiatanár

A szak kép zett ség ok le vél ben sze rep lõ,
– ma gyar nyel vû meg je lö lé se: ok le ve les pedagógia -

tanár;
– an gol nyel vû meg je lö lé se: te a cher of edu ca ti o nal

 science.

A kép zés cél ja az alap fo ko za ton vagy más fel sõ fo kú
vég zett ség ke re té ben szer zett szak kép zett ség re, ille tõ leg
is me re tek re ala poz va a köz ok ta tás ban, a szak kép zés ben és 
a fel nõtt kép zés ben az ok ta tá si, pe da gó gi ai ku ta tá si, ter ve -
zé si és fej lesz té si fel ada tok ra, to váb bá a ta nul má nyok dok -
to ri kép zés ben tör té nõ foly ta tá sá ra  való fel ké szí tés.
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A 8.3. pont ban fog lalt szak te rü le ti ál ta lá nos is me re te -
ken túli, sa já tos is me ret kö rök:

Szak te rü le ti is me re tek:

– A pe da gó gia ok ta tás ne ve lés fi lo zó fi ai, társadalom -
elméleti, tár sa da lom pe da gó gi ai alap jai, is ko la pe da gó gi ai
vo nat ko zá sai.

– A pe da gó gia ok ta tás je len tõ sé ge a ha zai is ko la rend -
szer fej lesz té se szem pont já ból, a bo lo gnai fo lya mat ha tá sa
a pe da gó gia ok ta tás szín te re i re. A fel nõtt ok ta tás sa já tos sá -
ga i nak sze re pe a pe da gó gia tár gyak ok ta tá sá ban.

– Pe da gó gus kép zé si, ta nár kép zé si mo del lek, koncep -
ciók a nem zet kö zi és a ha zai gya kor lat ban. A pe da gó gi ai
tár gyak ok ta tás nak mód szer ta ni kér dé sei.

– A pe da gó gus szak ma pá lya ké pé nek for má lá si le he tõ -
sé gei. A mes ter ség be li tu dás és a spe ci á lis pe da gó gi ai
 képességek fej lesz tés nek mód sze rei. A pe da gó gi ai elõ fel -
te vé sek, né ze tek meg is me ré se, ala kí tá suk le he tõ sé gei és
tech ni kái. A ha té kony pe da gó gia kom mu ni ká ció és
együtt mû kö dés.

– Pe da gó gus sze re pek, -fel ada tok az is ko lai szer ve ze -
ten be lül és kí vül. A pe da gó gi ai in no vá ció le het sé ges te re -
pei, for mái, gya kor la ta.

Szak mód szer ta ni is me re tek:

– A ref lek tív pe da gó gi ai gon dol ko dás és te vé keny ség
fej lesz té sé nek le he tõ sé gei, mód sze rei. Kor sze rû ta nu lás -
szer ve zé si, irá nyí tá si és ér té ke lé si tech ni kák a pe da gó gi ai
tár gyak ok ta tá sá ban.

– A pe da gó gia órák ter ve zé sé nek kér dé sei. A pedagó -
giai meg fi gye lé sek, gya kor la tok szer ve zés nek, irá nyí tá sá -
nak és ér té ke lés nek kér dé sei for má lis és nem for má lis ke re -
tek közt.

– Pe da gó gi ai pro jek tek ter ve zé sé nek, szer ve zés nek
mód szer ta na. Ku ta tó, fej lesz tõ mun ka a pe da gó gi ai tár -
gyak ok ta tá sa kap csán.

Sa já tos kom pe ten ci ák:

A pe da gó gia ta nár ké pes a köz ok ta tás ban, a szak kép zés -
ben és a fel sõ ok ta tás ban is a pe da gó gia kor sze rû tar tal ma it
egy új sze rû di dak ti kai meg kö ze lí tés ben ta ní ta ni, a pe da gó -
gi ai tár gyak ok ta tá sa so rán az is me ret köz lé sen túl spe ci á lis 
pe da gó gi ai ké pes sé ge ket fej lesz te ni és a pá lya gya kor lás -
hoz nél kü löz he tet len at ti tû dö ket ala kí ta ni, vég sõ so ron
egy kom pe ten cia ala pú ok ta tá si fo lya ma tot ter vez ni, irá -
nyí ta ni és ér té kel ni.

EMBER A TERMÉSZETBEN MÛVELTSÉGI TERÜLET

Biológiatanár

A szak kép zett ség ok le vél ben sze rep lõ,

– ma gyar nyel vû meg je lö lé se: ok le ve les bi o ló gia ta nár;

– an gol nyel vû meg je lö lé se: te a cher of bi o logy.

A kép zés cél ja az alap fo ko za ton vagy más fel sõ fo kú
vég zett ség ke re té ben szer zett szak kép zett ség re, ille tõ leg
is me re tek re ala poz va a köz ok ta tás ban, a szak kép zés ben és 
a fel nõtt kép zés ben az ok ta tá si, pe da gó gi ai ku ta tá si, ter ve -
zé si és fej lesz té si fel ada tok ra, to váb bá a ta nul má nyok dok -
to ri kép zés ben tör té nõ foly ta tá sá ra  való fel ké szí tés.

A 8.3. pont ban fog lalt szak te rü le ti ál ta lá nos is me re te -
ken túli, sa já tos is me ret kö rök:

Szak te rü le ti is me re tek:

Mo le ku lá ris bi o ló gia és ge ne ti ka

– A bio mo le ku lák szer ke ze ti hi e rar chi á ja. A mak ro mo -
le ku lák, el sõ sor ban a fe hér jék és nuk le in sa vak szer ke ze te
és mû kö dé se. A tér szer ke zet ki ala ku lá sa, sta bi li tá sa, mo le -
ku lá ris in ter ak ci ók. A bi o ló gi ai sza bá lyo zás mo le ku lá ris
me cha niz mu sai. A bi o ló gi ai in for má ció tá ro lás és át adás
mo le ku lá ris alap jai: rep li ká ció, transzk rip ció, transz lá ció.

– A ge nom mo le ku lá ris szer ve zõ dé se. Rep li ká ció, hi -
ba ja ví tás, re kom bi ná ció. A transzk rip ció fo lya ma ta és
poszt transzk rip ci ós mó do sí tá sok. A ge ne ti kai kód, és a
transz lá ció fo lya ma ta. A gén ex presszió sza bá lyo zá sa pro-
és eu ka ri ó ták ban. A gén tech no ló gia alap jai. Fe hér je szer -
ke ze ti szint jei. A tér szer ke zet ki ala ku lá sa, sta bi li zá lá sa és
di na mi ká ja. Fe hér je evo lú ció. Fe hér je szer ke zet és funk ció
be mu ta tá sa az oxi gén tá ro ló és szál lí tó fe hér jék, valamint a
mo le ku lá ris mo to rok mû kö dé sé nek és sza bá lyo zá sá nak
pél dá ján. A bio ka ta lí zis ter mo di na mi kai alap jai, mo le ku -
lá ris me cha niz mu sai és sza bá lyo zá sa. Az en zim re ak ci ók
ki ne ti ká ja. A bio ener ge ti ka alap jai, anyag cse re-há ló za tok.

– A ge ne ti kai in for má ció szer ve zõ dé se: szer ke ze te,
mû kö dé se, és ki fe je zõ dé sé nek sza bá lyo zá si le he tõ sé ge.
A ge ne ti kai alap fo gal mak: Gén: or to log, pa ra log. ciszt ron, 
ORF, exon, int ron, al lél, gén-gén ter mék, gén-könyv tár fo -
gal ma. A mu tá ció és tí pu sai DNS szin ten, al lé lek szint jén,
spon tán és in du kált mu tá ci ók. Az ál lan dó ság és vál to zás
egyen sú lyá nak je len tõ sé ge és sze re pe a kü lön bö zõ bi o ló -
gi ai szer ve zõ dé si szin te ken. A Men del tör vények: geno -
típus, fe no tí pus, teszt-cross, örök lés me ne tek. Rekombi -
náció. Gén tér ké pe zés. Cros sing over: 2 és 3 pon tos és de -
lá ci ós lo gi ka. Chi as ma. Hol li day szer ke zet. Fá gok, bak té -
ri u mok gén tér ké pe zé se. Kro mo szó ma: ge nom, me i o zis,
mi tó zis, kro mo szó ma szer ke ze te, ka ri o tí pus, plo i dia, nemi
kro mo szó mák, mes ter sé ges kro mo szó mák, a kro mo szó ma
tér ké pe, Tet rád: je len té se ga mé ta, kro mo szó ma, kro ma ti -
da, gén szin ten. Ge ne ti kai sza bá lyo zás: a gén cisz/transz
rész e, po zi tív és ne ga tív sza bá lyo zás elve. Lac ope ron,
lamb da fág li zo gé ni á ja. Plaz mi dok és fá gok gén tech no ló -
gi ai je len tõ sé ge. Fej lõ dés ge ne ti ka. Hu mán ge ne ti ka: csa -
lád fa elem zés, LOD elem zés, DNS di ag nosz ti ka, igaz ság -
ügyi, bûn ügyi al kal ma zá sok. A Hu mán Ge nom Prog ram és 
más ge nom prog ra mok je len tõ sé ge. Transz gé ni kus élõ -
lények. A mo le ku lá ris bi o ló gi ai és ge no mi kai mód sze rek
al kal ma zá sa a ta xo nó mi á ban.
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Sejt- és fej lõ dés bi o ló gia

– A ví ru sok, a pro ka ri ó ta és eu ka ri o ta, (ál la ti, gom ba és
nö vé nyi) sej tek össze ha son lí tá sa: A ví ru sok és pro ka ri ó ták 
szer ke ze té nek jel lem zé se, fõbb mo le ku lá ris sa ját sá gai:
ener gia nye ré sük, sza po ro dá si stra té gi á ik, örök le tes anya -
guk szer ke ze te. Az élõ vi lág ban el fog lalt he lyük és sze re -
pük az egy más sal és a kör nye zet tel ki ala kult köl csön ha tá -
sa ik nak mo le ku lá ris jel lem zõi: együtt mû kö dés, ver sen gés, 
élõs kö dés, mo le ku lá ris adap tá ció, egész ség ügyi és gaz da -
sá gi je len tõ sé gük.

– A sej tek kö zöt ti kap cso la tok sze re pe sok sej tû élõ lé -
nyek ben: A sejt-sejt kap cso la tok és a sejt-EC mat rix kap -
cso la tok. A sej tek kö zöt ti kom mu ni ká ci ót biz to sí tó mo le -
ku lá ris je lek és to váb bí tó ik cso por to sí tá sa. A jel át vi te li
me cha niz mu sok ál ta lá nos tu laj don sá gai, né hány tí pu sá nak 
be mu ta tá sa konk rét pél da alap ján. A sejt memb rán fel épí -
té se. Át ju tás a memb rá non. Csa tor nák, transz port erek,
pum pák. Re cep to rok. Szig na li zá ció. A sejt váz és a sej tek
moz gá sa. A sejt osz tó dás sza bá lyo zá sa. A sejt pusz tu lás és
me cha niz mu sai.

– A fej lõ dés bi o ló gia alap jai. A meg ter mé ke nyí tés.
A szeg men tá ció és sza bá lyo zá sa. A gaszt ru lá ció me cha -
niz mu sai és sza bá lyo zá sa. A szel vé nyes ség meg ha tá ro -
zott sá ga, ge ne ti kai sza bá lyo zá sa. A ne u ru lá ció és az azt in -
du ká ló anya gok. Az emb rió szer ke ze te a csí ra le me zek ki -
ala ku lá sa után.

– A szö ve tek ki ala ku lá sa, tí pu sai, elõ for du lá suk a
szerv rend sze rek ben és szer vek ben.

– Az em ber egyed fej lõ dé se. A pre- és poszt na tá lis nö -
ve ke dés sa já tos sá gai és szer ve zõ dé se. Sze ku lá ris nö ve ke -
dé si vál to zá sok je len sé gei, okai. A ge ne ti kai kont roll és a
kör nye ze ti té nye zõk ha tá sa a nö ve ke dés re és az érés re.

Evo lú ció bi o ló gia

– Rep li ká ká ció és rep li ká to rok. Kvá zis pé ci esz. Az
 Eigen-egyenlet. Rep li ká to rok osz tá lyo zá sa. Az élet ke let -
ke zé se. Szer ves, abi o gén szin té zi sek. Me ta bo liz mus.
Kom part men ta li zá ció. Ri bo zi mek jel leg ze tes sé gei és mes -
ter sé ges sze lek ci ó juk. A ge ne ti kai kód ere de te. A transz lá -
ció meg je le né se. Az eu ka ri ó ta sejt ere de te. Szim bi on ta
ere de tû sejt szer vecs kék. A transz port-rend sze rek ki ala ku -
lá sa. A re kom bi ná ció elõ nye i nek és hát rá nya i nak evo lú -
ció ge ne ti ká ja. A kap csolt ság meg tö ré sé nek evo lú ci ós je -
len tõ sé ge. A sze xu á lis sza po ro dás meg je le né se. A több sej -
tû ek ere de te. A több sej tû ség faj tái. Epi ge ne ti kai örök lõ -
dés. Az öre ge dés meg je le né se. Zoo tí pus és az ál la tok evo -
lú ci ó ja. Az ál lat tár sa dal mak ere de te. Az együtt mû kö dés
evo lú ci ó ja. Az ál la ti tár sa dal mak tí pu sai. A mun ka meg -
osz tás és a kasz tok. Az em ber i tár sa da lom ere de te. Az em -
ber i nyelv ere de te és szi mu lá ci ós meg kö ze í té se. Ho mi nin
törzs fej lõ dés. Esz köz hasz ná lat.

– A ge ne ti kai di ver zi tás, mint az evo lú ció alap ja.
A gene tikai di ver zi tás mé ré se, en zim po li mor fiz mus és
DNS-szin tû po li mor fiz mus (mi to kond ri á lis és nuk le á ris
gé nek). A po pu lá ci ós szin tû ele mi evo lú ci ós fo lya ma tok.

Evo lú ci ó san sta bil stra té gi ák, az evo lú ció já ték el mé le ti
mo del le zé se. A faj ke let ke zés ge ne ti kai alap jai és mód jai.
Az adap tív ra di á ció. A ge no mi kai szin tû vál to zá sok je len -
tõ sé ge a mak ro evo lú ci ó ban. A bio szfé ra evo lú ci ó ja.
A nagy ra di á ci ók és tö meg ki pusz tu lá sok.

– A bi o ló gi ai és a kul tu rá lis evo lú ció össze füg gé sei:
A ho mi nid jel le gek ki ala ku lá sa, az em ber evo lú ci ó já nak
fá zi sai. Em ber és kö my e ze te: a Homo sa pi ens bi o di ver zi -
tá sa; a föld raj zi rasszok ki ala ku lá sa és az eu ro pid, a mon -
go lid, a neg rid és az auszt ra lid föld raj zi rasszok jellem -
zése.

Öko ló gia, kör nye zet- és ter mé szet vé de lem

– Az öko ló gia, mint tu do mány, szün bi o ló gia. Szup ra -
in di vi du á lis szin tek és to po grá fi á juk. Öko ló gi ai té nye zõk
és a tû rõ ké pes ség. Kör nye zet fo gal ma, al rend sze rei, ská la
jel le ge. A kör nye zet és kö rül vett di a lek ti kus fo ga lom pár.
Ter mé sze ti kör nye zet.

– Az élõ lé nyek föld raj zi el ter je dé se. Leg fon to sabb nö -
vény- és ál lat föld raj zi ré gi ók is me re te. Áre a tí pu sok, fló ra-
és fa u na ele mek, öko tí pu sok. Az el ter je dés vál to zá sa i nak
elem zé se mo le ku lá ris mód sze rek kel, mo le ku lá ris bio ge -
og rá fia és fi lo ge og rá fia. A pan nó ni ai élet föld raj zi ré gió fõ
sa já tos sá gai. Élet fel té te lek és kör nye ze ti erõ for rá sok, az
öko ló gi ai kör nye zet és to le ran cia. A ni che-fo ga lom tör té -
ne ti és tar tal mi fej lõ dé se.

– A po pu lá ció di na mi ka alap fo gal mai. Élet táb lák és túl -
élé si gör bék. Den zi tás füg gés és int ra spe ci fi kus ver seny.
Élet me ne tek és op ti ma li zá ció. Ele mi po pu lá ci ós köl csön -
ha tá sok: in ter spe ci fi kus ver seny, pre dá ció, pa ra zi tiz mus,
mu tu a liz mus. Az élet kö zös sé gek szer ve zõ dé se. Táp lál ko -
zá si há ló za tok. Az élet kö zös sé gek idõ be ni vál to zá sa, a
szuk cesszió. Az élet kö zös sé gek sok fé le sé ge, a di ver zi tás
és mé ré se. Szi get bio ge og rá fia. Boly ga tás és a tár su lá sok
sta bi li tá sa.

– Az öko szisz té ma fo gal ma, anyag for ga lom és en ger -
gi a á ram lás az öko szisz té má ban, a szer ves anyag-ter me lés
sa já tos sá gai vízi és szá raz föl di öko szisz té mák ban. A vízi
és szá raz föl di élõ he lyek sa já tos sá gai, ta go zó dá sa, élet kö -
zös sé gei. A nap ener gia hasz no su lá sa vízi öko szisz té mák -
ban. A plank ton és a ben tosz szer ke ze te és mû kö dé se.
A bio szfé ra. Az ég haj lat ele mei és fõ meg ha tá ro zói, mak -
ro klí ma és mik ro klí ma. A glo bá lis klí ma vál to zás ál ta lá nos
és re gi o ná lis kö vet kez mé nyei. A ta laj fo gal ma, ta laj kép zõ -
dés, a ta laj fi zi kai, ké mi ai és bi o ló gi ai tu laj don sá gai.

– A bi o ló gi ai in vá zió és kö vet kez mé nyei. A ter mé szet-
és kör nye zet vé de lem öko ló gi ai alap jai. A bi o ló gi ai sok fé -
le ség meg õr zé sé nek fon tos sá ga. Faj kép zõ dés és ki pusz tu -
lás. Faj- és élõ hely vé de lem. Ter mé sze ti örök sé günk a Kár -
pát-me den cé ben. A vé dett ter mé sze ti te rü le tek tí pu sai.
 Natura 2000 te rü le tek. Ter mé szet vé de lem az Euró pai
 Unióban és Ma gyar or szá gon.

– Glo bá lis kör nye ze ti prob lé mák kör nye zet ter he lés,
 biológiai in di ká ció. A bi o ló gi ai mo ni to ro zás alap el ve és
je len tõ sé ge. A kör nye zet-egész ség tan alap jai.
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Sza bá lyo zás bi o ló gia, fi zi o ló gia

– A nö vé nyek élet ta na

= Anyag cse re-élet tan: A nö vé nyek ás vá nyi táp lál ko -
zá sa. A víz- és ás vá nyi anya gok fel vé te le. Fo to -
szin té zis. A nö vé nyi lég zés jel leg ze tes sé gei. Szén -
hid rát anyag cse re. N-és S-anyag cse re a nö vé nyek -
ben. A nö vé nyi anyag cse re át te kin té se: az uni ver -
zá lis és spe ci á lis anyag cse re össze füg gé sei.

= Fej lõ dés élet tan: Az egyed fej lõ dést és anyag cse rét
be fo lyá so ló bel sõ (hor mo nok és hor mon ha tá sú
anya gok) és kör nye ze ti (fény, gra vi tá ció, hõ mér -
sék let, táp anyag el lá tás) té nye zõk, ha tás me cha niz -
mu suk. A nö vény egyed fej lõ dé sé nek sza ka szai.

= A nö vé nyi stressz bi o ló gi á ja: A stresszo rok. Az
oxi gén ak ti vá lás, mint a nö vé nyi stressz re ak ci ók
alap ja. A stressz öko ló gi ai ha tá sai (glo bá lis klí ma -
vál to zás, üveg ház ha tás és a nö vény ta ka ró ál la po -
tá nak össze füg gé sei).

= A nö vé nyi hor mo nok ha tá sa és hatásmechaniz -
musa.

= A vi rág zás bi o ló gi á ja: A vi rág zás élet ta ni sza ka -
szai. A vi rág in duk ció exo gén és en do gén felté -
telei:

= A fo to szin té zis és evo lú ci ó ja: A fo to szin te ti kus
rend sze rek mor fo ló gi á ja és mû kö dé se a bak té ri u -
mok ban, az al gák ban és a ma ga sabb ren dû nö vé -
nyek ben. A fo to szin te ti kus pig men tek. A fény re -
gu lá ció, akk li ma ti zá ció, adap tá ció, fény gát lás.
A CO2 meg kö tés út jai a pro ka ri ó ta és eu ka ri ó ta
szer ve ze tek ben. A fi xá ci ós fo lya ma tok és en zim -
rend sze rek evo lú ci ó ja.

– Az ál la tok és az em ber élet ta na

= Sejt élet tan. A memb rá nok transz port fo lya ma tai,
az elekt ro mos po ten ci á lok ge ne rá lá sa, az
izom-össze hú zó dás, az ideg sej tek kö zöt ti kom mu -
ni ká ció mo le ku lá ris me cha niz mu sa.

= A ho me osz tá zis. A szer ve zet, mint rend szer. A bel -
sõ kör nye zet fo gal ma. Can non ho me osz tá zis el -
mé le te és a di na mi kus ho me osz tá zis szem lé let.

= A táp lál ko zás és az anyag cse re élet ta na. A szer ve -
zet me ta bo li ku san ak tív ré szei (máj, izom, zsír szö -
vet, vese, vér, ideg szö vet) és mû kö dé sük. A bél -
hor mo nok sze re pe a táp anyag-fel dol go zás elõ ké -
szí té sé ben. A táp lá lék fel vé tel pe ri fé ri ás és cent rá -
lis és sza bá lyo zá sa.

= A ki vá lasz tás élet ta na. Vi ze let ter me lés és fo lya -
dék fel vé tel. A vi ze let kon cent rá lá sá nak és hí gí tá -
sá nak sza bá lyo zá sa: az ADH és az al dosz te ron, az
ANP és az an gi o ten zin köl csön ha tá sai. A szom jú -
ság és ivás szer ve ze ti in teg rá ci ó ja. A sejt anyag cse -
re és az oz mó zis kap cso la tai. A lég zés és a ve se -
mû kö dés ha tá sai a test fo lya dé kok pH-já ra; a sza -
bá lyo zá suk in teg rá ci ó ja. A Ca++ anyag cse re, a
csont fel épí tés és deg ra dá ció sza bá lyo zá sa. A ke -
rin gés és a lég zés élet ta na.

= Ne u ro ná lis- en dok rin- és im mun rend sze rek és köl -
csön ha tá sa ik. A köz pon ti ideg rend szer zsi ge ri és
vi sel ke dés irá nyí tó funk ci ó ja; ezek köl csön ha tá sai. 
A ve ge ta tív és bél ideg rend szer. A szo ma to mo to -
ros rend szer. A hi po ta la musz és a lim bi kus struk -
tú rák in teg ra tív mû kö dé sei. A kog ni tív (pszi chi kai 
és el me-) mû kö dé sek.

= Az en dok rin rend szer és köl csö nös kap cso la tai az
ideg rend szer rel. Ne u ro-en dok rin és en dok rin-ne u -
rá lis át ala kí tók.

= A vi sel ke dés élet ta na. A vi sel ke dés fo gal ma, a bel -
sõ és kül sõ kör nye zet le ké pe zõ dé se: kész te té sek és 
emó ci ók; a vi sel ke dés köz vet len moz ga tói: mo ti -
vá ci ók; ak ció- és re ak ció-min tá za tok. A vi sel ke -
dés za va rai, a vi sel ke dés és ma ga tar tás Stressz,
stresszor és stressz vá lasz, a szer ve zet vé de ke zõ
me cha niz mu sai. A stressz vá lasz fi zi o ló gi á ja:
vész re ak ció, ál ta lá nos adap tá ci ós szind ró ma, ki -
me rü lés. Az ideg rend szer szim pa ti kus ki me ne te, a
mel lék ve se ve lõ je és kér ge. A stressz vá laszt sza -
bá lyo zó köz pon ti ne u ron kö rök: hi po ta la musz,
man du la mag komp le xum, agy törzs, elõ agy.
A stressz és a be teg sé gek.

= A nép be teg sé gek (ma gas vér nyo más, szív in fark -
tus, agy vér zés, rák, de presszió, HIV fer tõ zés, al ko -
hol és ká bí tó szer füg gés) okai, a hát te rük ben álló
bi o ló gi ai alap me cha niz mu sok. Meg elõ zés, gyógy -
ke ze lés.

– Az im mun rend szer és mû kö dé se: Az im mun rend szer
sejt jei és szer vei. Az an ti gén fo gal ma, az im mun vá lasz fo -
lya ma ta. El len anyag szer ke zet és funk ció. Ef fek tor funk -
ciók. A ter mé sze tes és az adap tív im mun rend szer össze -
han golt mû kö dé se.

– Tár su lá sok (kö zös sé gek) struk tú rái és mû kö dé se.
A tro fi kus struk tú ra (táp lá lék lán cok, táp lá lék há ló za tok).

Eto ló gia

– A vi sel ke dés és a ma ga tar tás fo gal ma, ne u ro bi o ló gi ai 
alap jai. A ma ga sabb ideg i szer ve zõ dé sû ál la tok és az em -
ber vi sel ke dé se. A szo ciá lis vi sel ke dés for mái és evo lú ci ó -
ja. Kog ni tív eto ló gia. A vi sel ke dés öko ló gia és vi sel ke dés -
evo lú ció alap jai. A sze xu á lis vi sel ke dés alap jai, ge ne ti kai
sza bá lyo zott sá ga. Az em ber és a do mesz ti kált ál la tok kap -
cso la ta. Kí sér le ti ál la tok ke ze lé sé nek sza bá lyai. Az ál lat -
vé de lem bi o ló gi ai és eti kai alap jai.

A szak mai mo dul is me ret anya ga leg alább 65%-ban
szak te rü le ti szak mai is me re tet tar tal maz.

A ta ná ri szak te rü le ti is me re tek má so dik szak kép zett -
ség ként vá lasz tók szá má ra to váb bá ma te ma ti kai-fi zi -
kai-ké mi ai is me re tek, bi o ló gi ai la bo ra tó ri u mi gya kor la tok
(ala po zó gya kor lat, bio ké mia és mik ro bi o ló gia gya kor lat,
ál lat- és nö vény élet tan gya kor lat, te rep gya kor lat), bi o ló -
gia el mé le ti is me re tek (ge ne ti ka, mo le ku lá ris bi o ló gia,
mik ro bi o ló gia, bio tech no ló gia, nö vény- és ál lat élet tan,
öko ló gia, eto ló gia, kör nye zet- és ter mé szet vé de lem).
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Szak mód szer ta ni is me re tek:

– Az in duk tív és de duk tív szem lé le tû bi o ló gia ok ta tás
el mé le ti és gya kor la ti kér dé se i nek is me re te és hasz ná la ta,
ki e mel ten az alap- és kö zép szin tû bi o ló gia ok ta tás ban.

– A fel adat- és prob lé ma meg ol dás sze re pe és je len tõ sé -
ge a bi o ló gi ai gon dol ko dás fej lesz té sé ben.

– A ter mé sze ti és tár sa dal mi kör nye ze tet kí mé lõ kör -
nye zet ba rát élet mód sze re pé nek ok ta tá si sze re pe, le he tõ -
sé gei.

– El mé le ti és gya kor la ti is me re tek a te re pi és la bo ra tó -
ri u mi kí sér le te zés, szak mai ki rán du lá sok, kör nye zet- és
ter mé szet vé del mi tá bo rok, szak kö rök a ta nu ló kí sér le tek
sze re pé rõl, fel ada ta i ról, szer ve zé sé rõl és le he tõ sé ge i rõl az
ala po zó és kö zép szin tû ok ta tás ban.

– A tan tár gyi ér té ke lé si for mák, mé rés me to di kai alap -
el vek (va li di tás, re li a bi li tás) spe ci á lis tan tár gyi vo nat ko zá -
sa i nak is me re te és hasz ná la ta.

– Az in for ma ti ka bi o ló gia ta ní tás ban tör té nõ al kal ma -
zá sa, vi lág há ló ala pú ta nu lá si mód sze rek, va la mint a mul -
ti mé di ás mód sze rek al kal ma zá si le he tõ sé ge i nek is me re te
és hasz ná la ta.

– A bi o ló gia ok ta tá sá nak tár gyi fel té te lei (szak tan te -
rem, szer tár, la bor, tan könyv, fü zet), szem lél te tõ anya gok
és esz kö zök elõ ál lí tá sa.

Sa já tos kom pe ten ci ák:

A bi o ló gia ta nár ké pes:

– ér zé kel tet ni di ák ja i val a ter mé szet tu do má nyok köz ti
szo ros kap cso la tot, lát ja, és ta nít vá nya i val lát tat ni tud ja a
bi o ló gi ai és tár sa dal mi prob lé mák kap cso lat rend sze rét;

– a bi o ló gia tu do mány ré geb bi és fo lya ma to san meg -
úju ló is me re te it az is ko lán ke resz tül a tár sa da lom felé
kom mu ni kál ni, az eg zakt ter mé szet tu do má nyos ered mé -
nye ket meg ér te ni és ele mi és kö zép szin ten – azok igaz ság -
tar tal má nak meg ha mi sí tá sa nél kül – ért he tõ for má ban ta -
ní ta ni;

– a ta nu lók tév kép ze te it fel is mer ni és meggyõ zõ en cá -
fol va meg vál toz tat ni;

– a ta nu lók élet ko ri sa já tos sá ga i hoz és tu dás szint jé hez
iga zod va ké pes ma gya rá za tot adni az élet mód dal, élet vi -
tel lel, be teg sé gek kel, a ter mé sze ti kör nye zet meg õr zé sé vel 
kap cso la tos bi o ló gi ai prob lé mák ra és a mö göt tes me cha -
niz mu sok ra;

– ki ala kí ta ni a ta nu lók ön ma guk kal és a kör nye ze tük -
kel szem ben ér zett tár sa dal mi fe le lõs ség ér ze tét;

– a meg ta nult tu do má nyos is me re te ket ki sebb-na gyobb 
kö zös sé gek ben is me ret ter jesz tõ szin ten nép sze rû sí te ni,
ma gya ráz ni, ter jesz te ni, mo ti vá ci ót adva ez zel az is me re -
tek el sa já tí tá sá ra.

Kémiatanár

A szak kép zett ség ok le vél ben sze rep lõ,
– ma gyar nyel vû meg je lö lé se: ok le ve les ké mia ta nár;
– an gol nyel vû meg je lö lé se: te a cher of che mist ry.

A kép zés cél ja az alap fo ko za ton vagy más fel sõ fo kú
vég zett ség ke re té ben szer zett szak kép zett ség re, ille tõ leg
is me re tek re ala poz va a köz ok ta tás ban, a szak kép zés ben és 
a fel nõtt kép zés ben az ok ta tá si, pe da gó gi ai ku ta tá si, ter ve -
zé si és fej lesz té si fel ada tok ra, to váb bá a ta nul má nyok dok -
to ri kép zés ben tör té nõ foly ta tá sá ra való fel ké szí tés.

A 8.3. pont ban fog lalt szak te rü le ti ál ta lá nos is me re te -
ken túli, sa já tos is me ret kö rök:

Szak te rü le ti is me re tek:

– Ter mé szet tu do má nyos és kör nye zet tu do má nyos
alap is me re tek. Ma te ma ti ka, fi zi ka, in for ma ti ka, kör nye -
zet tan.

– Ál ta lá nos és szer vet len ké mia, el mé le ti ké mia. Az
ato mok elekt ron szer ke ze te és a pe ri ó du sos rend szer.
Atom szín ké pek. For gá si és rez gé si spekt ru mok. Elekt ron -
át me ne tek és jel lem zõ ik. A mo le ku lák elekt ron szer ke ze te, 
kvan tum ké mi ai alap fo gal mak. A ké mi ai kö tés. Kö tés tí pu -
sok. A mo le ku lák szer ke ze te, szte reo ké mia. A koordiná -
ciós ké mia alap jai, egyen súly, szer ke zet, ki ne ti ka. A mo le -
ku lák elekt ro mos és mág ne ses tu laj don sá gai.

– A pe ri ó du sos rend szer. Az ele mek gya ko ri sá ga és
geo ké mi ai rend sze re. Fé mek és nem fé mek jel lem zé se.
Hid ro gén, ne mes gá zok és ve gyü le te ik. A nem fé mes ele -
mek, ve gyü le te ik, ké mi á juk és szte reo ké mi á juk. Az s-me -
zõ ele mei, ve gyü le te ik, ké mi á juk és szte reo ké mi á juk. A
p-me zõ ele mei, ve gyü le te ik, ké mi á juk és szte reo ké mi á juk. 
Át me ne ti fé mek és ve gyü le te ik. Zárt és nyílt szer ke ze tek
szte reo ké mi á ja. Szer ke zet és a re ak ció me cha niz mus kap -
cso la ta. Lan ta no i dák és ve gyü le te ik, ak ti no i dák és ve gyü -
le te ik: ké mi á juk és szte reo ké mi á juk. Szer vet len lán cok,
gyû rûk, klasz te rek és ka lit ka ve gyü le tek. Fém- és elem or -
ga ni kus ké mia.

– Fi zi kai ké mia, kol lo id ké mia, mag ké mia. Az egyen sú -
lyi ter mo di na mi ka alap jai. Gá zok, fo lya dé kok és szi lárd
anya gok ter mo di na mi kai le írá sa. Ele gyek ter mo di na mi kai
le írá sa. Fá zis át ala ku lá sok és fá zis egyen sú lyok. Ké mi ai
egyen sú lyok. Transz port fo lya ma tok le írá sa és a
nem-egyen sú lyi ter mo di na mi ka alap jai. For má lis re ak ció -
ki ne ti ka. Össze tett re ak ci ók ki ne ti ká ja. He te ro gén reak -
ciók. A ha tár fe lü le ti re ak ci ók ki ne ti ká ja. Ka ta lí zis, ka ta li -
zá to rok, ho mo gén és he te ro gén ka ta li ti kus re ak ci ók. Ké -
mi ai re ak ci ók mo le ku lá ris di na mi ká ja. Elekt ro li tok. He te -
ro gén elekt ro ké mi ai egyen sú lyok. Elekt ród fo lya ma tok ki -
ne ti ká ja.

– Disz perz rend sze rek és sta bi li tá suk. A kol lo id ál la -
pot. A ha tár fe lü le ti je len sé gek és ad szorp ció. Mak ro mo le -
ku lák és asszo ci á ci ós kol lo i dok.

– A ra dio ak tív bom lás. A ra dio ak tív su gár zá sok ké mi ai 
ha tá sa. Mag re ak ci ók. Az ele mek szár ma zá sa, koz mo ló gi ai 
fo lya ma tok.
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– Szer ves ké mia. A szer ves ké mi ai re ak ci ók tí pu sai és
me cha niz mu sa. Szer ves ve gyü le tek szer ke ze te és tu laj -
don sá gai. Szer ves ve gyü le tek tér ké mi á ja: ge o met ri ai és
op ti kai izo mé ria, a kon for má ció fo gal ma, kon for má ci ós
egyen sú lyok. Szén hid ro gé nek: al ká nok, ali cik lu sos szén -
hid ro gé nek, al ké nek, di é nek és po li é nek. al ki nek. Al ko ho -
lok, éte rek és epo xi dok. Fe no lok és szár ma zé ka ik. Oxo ve -
gyü le tek. Kar bon sa vak és kar bon sav szár ma zé kok. Szén -
hid rá tok: mo no-, di- és po li sza cha ri dok. Aro más szén hid -
ro gé nek. Ali fás és aro más ha lo gé ne zett szén hid ro gé nek.
Nit ro gént, ként vagy egyéb he te ro a to mot tar tal ma zó szer -
ves ve gyü le tek (ami nok, nit ro ve gyü le tek, szul fon sa vak és
szár ma zé ka ik). He te ro cik lu sos szén ve gyü le tek. Ami no sa -
vak, pep ti dek és fe hér jék.

– Egy sze rû és össze tett li pi dek. Nuk le in sa vak és épí tõ -
kö ve ik. Bi o ló gi a i lag ak tív ter mé sze tes szén ve gyü le tek (al -
ka lo i dok, an ti bi o ti ku mok, vi ta mi nok, hor mo nok).

– Ana li ti kai ké mia. Io nok ki mu ta tá sa csa pa dé kos és re -
do xi re ak ci ó ik alap ján. Tit ri met ri ás és gra vi met ri ás ana li ti -
kai mód sze rek. Az elekt ro ana li ti ka alap jai: po ten ci o met -
ria, kon duk to met ria, elekt ro lí zi sen ala pu ló mód sze rek. El -
vá lasz tás tech ni kai mód sze rek. Spekt ro szkó pi ai szer ke zet -
vizs gá ló és ana li ti kai mód sze rek. Mág ne ses mag re zo nan -
cia spekt ro szkó pia. Diff rak ci ós mód sze rek.

– A ké mia gya kor la ti al kal ma zá sai. Vegy ipa ri nyers -
anya gok és alap anya gok. Ener gia for rá sok. Szer vet len,
szer ves és bio tech no ló gi ai vegy ipa ri el já rá sok. Mû anya -
gok és po li me rek. Eset ta nul má nyok, a ké mi ai is me re tek
kontx tu sa la pú tár gya lá sa (ké mia és tár sa da lom, fenn tart -
ha tó fej lõ dés, ké mia és kör nye zet stb.).

– Ké mi ai ha tár te rü le ti is me re tek. Kör nye zet szennye -
zés és kör nye zet vé de lem. Zöld ké mia. A bio ké mia alap jai.
Bio szer vet len ké mia. Ás vány ta ni alap is me re tek. A ké mia
tu do mány tör té ne ti vo nat ko zá sai. Pa ra dig ma vál tá sok a ké -
mi á ban (pl. Dal ton-fé le atom mo dell, kvan tum me cha ni kai
mo dell). A fo gal mi vál tás ne héz sé gei.

– A kör nye zet tu da tos élet vi tel hez, a biz tos, bal eset -
men tes kí sér le te zés hez, a gya kor la ti mun ka so rán a fe gyel -
me zett és fe le lõs ség tel jes ta nu lói ma ga tar tás ki ala kí tá sá -
hoz szük sé ges is me re tek.

– A ké mia je len tõ sé ge a mo dern tár sa dal mak ban. A
min den na pok ké mi á ja.

A szak mai mo dul is me ret anya ga leg alább 65%-ban
szak te rü le ti szak mai is me re tet tar tal maz.

Szak mód szer ta ni is me re tek:

– A ké mia el mé le ti mo dell je i nek ele mi szin tû ma gya rá -
za ta és ta ní tá sa.

– A ké mi ai fo gal mak fej lõ dé si sa já tos sá gai, ta ní tá sá -
nak-ta nu lá sá nak le he tõ sé gei és ne héz sé gei.

– A ta nu lók fo gal mi rend sze ré nek is me re te: naiv elõ fo -
gal mak, ta pasz ta la ti fo gal mak és tév kép ze tek prob lé mái, a
fo gal mi vál tás ne héz sé gei.

– A fel adat- és prob lé ma meg ol dás sze re pe és je len tõ sé -
ge a ké mi ai gon dol ko dás fej lesz té sé ben.

– In for má ció for rá sok a ké mia ta ní tá sá ban.

– A szem lél te tés le he tõ sé gei a ké mia ta ní tá sá ban. A
mo del le zés sze re pe, fel ada tai és gya kor la ta az ala po zó és
kö zép szin tû ké mia ok ta tás ban.

– A kí sér le te zés (de monst rá ci ós, mé rõ- és ta nu ló kí sér -
le tek) sze re pe, fel ada tai és gya kor la ta az ala po zó és kö zép -
szin tû ok ta tás ban. A ké mia ok ta tás tár gyi fel té te le i nek
(szak tan te rem, szer tár, la bo ra tó ri um) sze re pe és je len tõ sé -
ge.

– Mul ti mé di ás tech ni kák is me re te és al kal ma zá sá nak
le he tõ sé gei a ké mia ok ta tás ban a je len ség be mu ta tás, kí sér -
le te zés, mo del le zés, ki ér té ke lés és az adat elem zés te rü le -
tén.

– A ké mia és más ter mé szet tu do má nyos tan tár gyak
kap cso la ta, a ke reszt tan ter vek, tan tár gyak köz ti kap cso la -
tok je len tõ sé ge az ál ta lá nos és kö zép is ko lá ban.

– A di á kok dif fe ren ci ált fej lesz té sé nek le he tõ sé gei a
ké mia ta ní tá sá ban (tan órán kí vü li le he tõ sé gek, ta nul má nyi 
ver se nyek stb.).

– Ké mi ai is me re tek fel hasz ná lá sa a kör nye zet vé de lem -
ben. Kör nye zet tu da tos ma ga tar tás erõ sí té se.

Sa já tos kom pe ten ci ák:

A ké mia ta nár

– ma gas szin ten is me ri a fe no me no lo gi kus és el mé le ti
ké mia alap ve tõ tör vényeit, a ké mia tu do mány jel lem zõ is -
me ret szer zõ mód sze re it;

– fel ké szült az alap ve tõ ter mé sze ti je len sé gek ben meg -
nyil vá nu ló ké mi ai tör vényszerûségek be mu ta tá sá ra;

– ké pes ta nít vá nya i nak meg mu tat ni a ké mia sze re pét az 
anyag szer ve zõ dé sé nek le írá sá ban, lát tat ni tud ja a tár sa da -
lom min den ko ri tech ni kai szint jé nek szo ros kap cso la tát a
ter mé szet tu do má nyos, ki e mel ten a ké mi ai is me re tek kel;

– a ta nu lók élet ko ri sa já tos sá ga i hoz al kal maz kod va ké -
pes be mu tat ni, kí sér le tek kel de monst rál ni, kva li ta tív, il let -
ve ele mi kvan ti ta tív szin ten ér tel mez ni a szer vet len és
szer ves ké mia je len sé ge it.

Fizikatanár

A szak kép zett ség ok le vél ben sze rep lõ

– ma gyar nyel vû meg je lö lé se: ok le ve les fi zi ka ta nár;

– an gol nyel vû meg je lö lé se: te a cher of phy sics.

A kép zés cél ja az alap fo ko za ton vagy más fel sõ fo kú
vég zett ség ke re té ben szer zett szak kép zett ség re, ille tõ leg
is me re tek re ala poz va a köz ok ta tás ban, a szak kép zés ben és 
a fel nõtt kép zés ben az ok ta tá si, pe da gó gi ai ku ta tá si, ter ve -
zé si és fej lesz té si fel ada tok ra, to váb bá a ta nul má nyok dok -
to ri kép zés ben tör té nõ foly ta tá sá ra való fel ké szí tés.

A 8.3. pont ban fog lalt szak te rü le ti ál ta lá nos is me re te -
ken túli, sa já tos is me ret kö rök:
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Szak te rü le ti is me re tek:

– A me cha ni ka alaptör vényei, ál ta lá no sí tott meg ma ra -
dá si té te lek. A klasszi kus me cha ni kai tör vények ér vé nyes -
sé gi köre, a me cha ni ka sze re pe a ter mé sze ti je len sé gek -
ben, a min den na pi élet ben és a tech ni kai gya kor lat ban (pl.
köz le ke dés, sport, já ték sze rek stb.). A nem li ne á ris je len sé -
gek ele mi szin tû ér tel me zé se.

– Az ener gia fo ga lom cent rá lis sze re pe a klasszi kus és a
mo dern fi zi ká ban. A kor pusz ku lá ris anyag, az erõt erek és
az ener gia kap cso la ta. Az ál ta lá no sí tott ener gia-meg ma ra -
dás elve és alap ve tõ je len tõ sé ge a fi zi kai és a ro kon ter mé -
szet tu do má nyos prob lé mák meg ol dá sá ban, il let ve a ter -
mé sze ti je len sé gek szé les kö ré nek ma gya rá za tá ban.

– Foly to nos kö ze gek, gá zok, fo lya dé kok és szi lárd
anya gok mak ro szko pi kus me cha ni kai tu laj don sá gai, ae ro-
és hid ro szta ti ka, ru gal mas alak vál to zás, hid ro- és ae ro di -
na mi ka.

– A hõ tan fõ té te lei, az ent ró pia mak ro szko pi kus fo gal -
ma, ter mo di na mi kai po ten ci á lok, ir re ver zi bi lis fo lya ma -
tok, a ter mo di na mi ka al kal ma zá sa egy sze rû spe ci á lis rend -
sze rek re.

– A sta tisz ti kus fi zi ka va ló szí nû sé gi szem lé le te, a mak -
ro szko pi kus ter mo di na mi ka fo gal ma i nak és tör vényeinek
sta tisz ti kus ér tel me zé se.

– Elekt ro mág nes ség, elekt ro szta ti kus tér vá ku um ban,
di e lekt ri ku mok ban és ve ze tõk ben. A sta ti kus mág ne ses tér 
és az anyag mág ne ses tu laj don sá gai. Az elekt ro mos áram
és ha tá sai. A Max well-egyen le tek vá ku um ban és anya gi
kö zeg ben, az anyag ál lan dók ér tel me zé se.

– Az elekt ro mág ne ses hul lá mok el mé le te, hul lám je len -
sé gek, az elekt ro mág ne ses hul lá mok ener gi á ja, Az elekt -
ro mág ne ses spekt rum. Az elekt ro mág ne ses hul lá mok a
ter mé szet ben és a tech ni kai gya kor lat ban. Az elekt ro mág -
ne ses hul lá mok és a kor pusz ku lá ris anyag köl csön ha tá sa.
Az elekt ro mág ne ses su gár zá sok al kal ma zá sa az or vo si
 diagnosztikus és te rá pi ás el já rá sok ban. A re la ti vi tás el mé -
let alap jai, fi zi kai vi lág kép for má ló je len tõ sé ge.

– Mik ro fi zi ka. A mik ro fi zi ka klasszi kus elõz mé nyei. A 
kvan tum fi zi ka kí sér le ti alap jai, kvan tum me cha ni kai és a
klasszi kus fi zi kai mennyi sé gek kap cso la ta.

– Mag fi zi ka. Atom mag-mo del lek, a ter mé sze tes és
mes ter sé ges ra dio ak ti vi tás je len sé ge és al kal ma zá sai.
Mag re ak ci ók, a mag ener gia al kal ma zá sai, nuk le á ris koc -
ká za tok. Az ele mi ré szek fi zi ká já nak alap jai.

– A csil la gá szat alap jai. A klasszi kus le író csil la gá szat,
Kepler-tör vények, csil lag rend sze rek, csil lag fej lõ dés. A
mo dern koz mo ló gia alap jai. A mo dern ûr ku ta tás el mé le ti
és gya kor la ti vo nat ko zá sai.

– A tár sa dal mi kö zeg ben ér tel me zett ter mé szet tu do -
mány és ter mé szet tu do má nyos ku ta tás, nagy fel fe de zé sek
a fi zi ká ban, a tu dó sok sze re pe és fe le lõs sé gé nek kér dé sei a 
ré geb bi ko rok ban és nap ja ink ban.

A szak te rü le ti mo dul is me ret anya ga leg alább 65%-ban
szak te rü le ti szak mai is me re tet tar tal maz.

Szak mód szer ta ni is me re tek:

– A me cha ni ka ta ní tá sá nak tar tal mi alap kér dé sei, az is -
ko lai kí sér le te zés, a ta nu lók ön ál ló kí sér le ti mun ká já nak
szer ve zé se és irá nyí tá sa. A fi zi ka tan ter vek szük ség sze rû en 
spi rá lis fel épí té se, az egyes fo gal mak nak, je len ség kö rök -
nek, tör vényeknek a ta nu lók kog ni tív fej lõ dé sé hez iga zo -
dó fo ko za tos bõ ví té se és an nak al kal ma zá sa a ta ní tás ban.
Jel leg ze tes és új ra ter me lõ dõ me cha ni kai tév kép ze tek ere -
de te, azo no sí tá sa és ke ze lé se (az arisz to te lé szi és a new to -
ni szem lé let mód, cent ri fu gá lis és cent ri pe tá lis erõ stb.).

– Az ener gia fo ga lom ki ala kí tá sa és a fo ga lom fo lya ma -
tos tar tal mi bõ ví té se az ala po zó és kö zép szin tû fi zi ka ok ta -
tás ban. (Le gyen ké pes a fo ko za tos ság el vét kö vet ve
meggyõ zõ en el fo gad tat ni a di á kok kal az ál ta lá no sí tott
ener gia-meg ma ra dás el vét, és en nek sok irá nyú al kal maz -
ha tó sá gát. Tud jon ki ala kí ta ni di ák ja i ban jó zan fenn tar tá -
so kat min den olyan „új” el mé let tel szem ben, ame lyik el -
lent mon dás ban áll az ál ta lá no sí tott ener gia-meg ma ra dás
té te lé vel. Jel leg ze tes ál tu do má nyos né ze tek szak ér tõi ke -
ze lé se.)

– A foly to nos kö ze gek kel, gá zok kal, fo lya dé kok kal és
szi lárd anya gok kal kap cso la tos hét köz na pi ta pasz ta la tok,
tech ni kai al kal ma zá sok és a fi zi kai is me re tek szo ros kap -
cso la tá nak be mu ta tá sa a ta ní tás ban. Az is ko lai tan anyag -
ból ki ma ra dó té ma kö rök él mény sze rû is me ret ter jesz tõ
szin tû be mu ta tá sá ra.

– A hõ tan ál ta lá nos és kö zép is ko lai ta ní tá sá nak alap -
prob lé mái. A sta tisz ti kus so ka sá gok vi sel ke dé sé nek tör -
vényszerûségei, az át lag ér ték és az et tõl való el té ré sek,
vár ha tó in ga do zá sok fo gal má nak a di á kok élet ko ri sa ját sá -
ga i hoz il lesz ke dõ ele mi tár gya lá sa. A mo dell al ko tás ki fej -
lesz té se és al kal ma zá sa a kö zép is ko lá ban, sta tisz ti kus mo -
dell já té kok, dön tés já té kok. Szá mí tó gép al kal ma zá sa a
sok ele mû rend sze rek vizs gá la tá nál. A fi zi kai hõ tan
alaptör vényeinek sze re pe más ter mé szet tu do má nyok ban
(pl. a ké mia, bi o ló gia ge o ló gia stb.). A de ter mi nisz ti kus és
sta tisz ti kus tör vények kö zöt ti fo gal mi vál tás ne héz sé gei.

– Az elekt ro mág nes ség el mé le ti és gya kor la ti prob lé -
mái a gim ná zi u mi fi zi ka ta ní tás ban. De monst rá ci ós kí sér -
le tek be mu ta tá sa, az is ko lai mé rõ kí sér le tek ki ér té ke lé se. A 
fi zi kai is me re tek al kal ma zá sa a min den na pi, ház tar tá si
elekt ro mos ság gya kor la ti kér dé se i vel (bal eset-meg elõ zés,
ener gia ta ka ré kos ság) kap cso lat ban.

– Az elekt ro mág ne ses hul lá mok alap ve tõ je len tõ sé ge a
mo dern tech ni ká ban, a gya kor la ti ener ge ti ká ban, va la mint
a kom mu ni ká ci ós esz kö zök ben. A fény ket tõs ter mé sze te
és a kér dés kör rel kap cso la tos is me ret el mé le ti prob lé mák.

– A mo dern fi zi ka (atom- és ré szecs ke-fi zi ka, sta tisz ti -
kus fi zi ka, anyag tu do mány) ta ní tá sá nak elvi és gya kor la ti
prob lé mái az ala po zó és a kö zép szin tû ok ta tás ban. A mo -
dell al ko tás sze re pe a fi zi kai meg is me rés fo lya ma tá ban és a 
fi zi ka ta ní tá sá ban. A klasszi kus atom fi zi ka és héj fi zi ka
sze re pe más ter mé szet tu do má nyok ban, ké mi ai és bioló -
giai al kal ma zá sok fi zi ka ta ní tá si in teg rá ci ó ja. A mik ro fi zi -
kai és mak ro rend sze rek tör vényeinek kap cso la ta.
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– Az atom ener gia je len tõ sé ge a mo dern tár sa da lom ban, 
dön té si koc ká za tok. Az atom ener gi á ra vo nat ko zó új ered -
mé nyek el sa já tí tá sá nak és az ez zel kap cso la tos tár sa dal mi
vi ták nak je len tõ sé ge.

– A csil la gá sza ti tör vények sze re pe a fi zi ka tör té ne ti
fej lõ dé sé ben. Klasszi kus és mo dern csil la gá sza ti is me re -
tek be il lesz té sé re a fi zi ka tan tárgy ke re te i be.

– Mo ti vá ci ós stra té gi ák a fi zi ka ta ní tás ban. Az ál ta lá nos 
és kö zép is ko lai fi zi ka ok ta tás kez dõ- és pe rem fel té te lei, a
fi zi ka tan anyag jel leg ze tes sé gei, szer ke ze te, ve zér el vei.
Fi zi ka ta ní tás kül föl dön.

– Az in duk tív és de duk tív szem lé le tû fi zi ka ok ta tás el -
mé le ti és gya kor la ti kér dé sei a kö zép is ko lai fi zi ka ta ní tá -
sá ban.

– A fel adat- és prob lé ma meg ol dás sze re pe és je len tõ sé -
ge a fi zi kai gon dol ko dás fej lesz té sé ben. A fi zi ka ta ní tás
fel ada ta és le he tõ sé gei a ta nu lók ol va sá si és szö veg ér tõ ké -
pes sé gé nek fej lesz té sé ben.

– A kí sér le te zés (de monst rá ci ós-, mé rõ- és ta nu ló kí sér -
le tek) sze re pe, fel ada tai és gya kor la ta az ala po zó és kö zép -
szin tû ok ta tás ban. Ta ní tá si, ta nu lá si kör nye zet, a fi zi ka ok -
ta tá sá nak tár gyi fel té te lei (szak tan te rem, szer tár, la bor,
tan könyv, fü zet, szá mí tó gép hasz ná lat, In ter net stb.), sze -
re pe és je len tõ sé ge.

– A fi zi ka el mé le ti mo dell je i nek ele mi, kö zép is ko lai
ma te ma ti kai is me re tek re épí tõ ma gya rá za ta.

– A ter mé szet tu do má nyos tár gyak egy be han go lá sa, az
in teg rált ter mé szet tu do má nyos ok ta tás ha zai és kül föl di
ta pasz ta la tai.

– A di á kok dif fe ren ci ált fog lal ko zá sá nak, fej lesz té sé -
nek le he tõ sé gei a fi zi ka ta ní tás ban. A fel zár kóz ta tás és a te -
het ség gon do zás spe ci á lis fel ada ta és fó ru mai (is ko lai
szak kör, KÖMAL, re gi o ná lis, or szá gos, nem zet kö zi ver -
se nyek).

– A szak kö ri fog lal ko zá sok le he tõ sé ge i rõl az is ko lai és
az is ko lán kí vü li ta nu lói ak ti vi tá sok le he tõ sé gei, a fi zi kai
is me ret ter jesz tés for mái és fel ada tai.

– Mul ti mé di ás tech ni kák is me re te és al kal ma zá sá nak
le he tõ sé gei a fi zi ka ok ta tás ban a szem lél te tés, kí sér le te zés,
mo del le zés és a mé ré si ada tok ki ér té ke lé se te rü le tén.

– Fi zi kai is me re tek fel hasz ná lá sa a kör nye zet vé de lem -
ben. Kör nye zet tu da tos ma ga tar tás erõ sí té se.

Sa já tos kom pe ten ci ák:

A fi zi ka ta nár

– ké pes ér zé kel tet ni di ák ja i val a ter mé szet tu do má nyok
köz ti szo ros kap cso la tot, a tár sa da lom fe le lõs sé gét a ter -
mé sze ti kör nye zet meg õr zé sé ért;

– lát ja és ta nít vá nya i val lát tat ni tud ja a tár sa da lom min -
den ko ri tech ni kai szint jé nek szo ros kap cso la tát a ter mé -
szet tu do má nyos, ki e mel ten a fi zi kai is me re tek kel;

– a ta nu lók élet ko ri sa já tos sá ga i hoz, abszt rak ci ós ké -
pes sé ge i hez és tu dás szint jé hez iga zod va ké pes be mu tat ni,
kí sér le tek kel de monst rál ni, kva li ta tív, il let ve ele mi kvan ti -
ta tív szin ten ér tel mez ni a me cha ni ka, ter mo di na mi ka,

elekt ro mág nes ség, op ti ka je len sé ge it, a mo dern fi zi ka
(mik ro fi zi ka, sta tisz ti kus fi zi ka, anyag tu do mány, koz mo -
ló gia) leg fon to sabb ered mé nye it;

– ké pes a meg ta nult tu do má nyos is me re tek, az alap ve -
tõ ter mé sze ti je len sé gek ben meg nyil vá nu ló, fi zi kai tör -
vényszerûségek be mu ta tá sá ra;

– érti és ké pes ér zé kel tet ni a ter mé sze ti fo lya ma tok ma -
te ma ti kai le írá sá nak je len tõ sé gét a tu do má nyos és gya kor -
la ti élet ben;

– is me ri és al kal maz za a fi zi ka ta ní tás ban a mo dern pe -
da gó gia mód sze re it is ko lai és is ko lán kí vü li kör nye zet ben
(pro jekt mód szer, ko ope ra tív tech ni kák, konst ruk ci ós fel -
ada tok stb.).

FÖLDÜNK-KÖRNYEZETÜNK MÛVELTSÉGI
TERÜLET

Földrajztanár

A szak kép zett ség ok le vél ben sze rep lõ,
– ma gyar nyel vû meg je lö lé se: ok le ve les föld rajz ta nár;
– an gol nyel vû meg je lö lé se: te a cher of ge og rap hy.

A kép zés cél ja az alap fo ko za ton vagy más fel sõ fo kú
vég zett ség ke re té ben szer zett szak kép zett ség re, ille tõ leg
is me re tek re ala poz va a köz ok ta tás ban, a szak kép zés ben és 
a fel nõtt kép zés ben az ok ta tá si, pe da gó gi ai ku ta tá si, ter ve -
zé si és fej lesz té si fel ada tok ra, to váb bá a ta nul má nyok dok -
to ri kép zés ben tör té nõ foly ta tá sá ra való fel ké szí tés.

A 8.3. pont ban fog lalt szak te rü le ti ál ta lá nos is me re te -
ken túli, sa já tos is me ret kö rök:

Szak te rü le ti is me re tek:

Ter mé szet tu do má nyi és ál ta lá nos föld tu do má nyi is me -
re tek:

– Föl dünk bel sõ szer ke ze té nek geo fi zi kai ma gya rá za -
ta. A mag ma ti kus fo lya ma tok (föld ren gé sek) geo fi zi kai,
geo ké mi ai alap jai. A szi lárd ké reg geo fi zi kai tu laj don sá -
gai.

– A kõ zet tí pu sok cso por to sí tá sa, a mag ma ti kus dif fe -
ren ci á ló dás rend sze re. A kõ ze tek, ás vá nyok és ér cek fo -
gal má nak el kü lö ní té se. Kör nye zet föld ta ni alap fo gal mak.

– A ta laj ta ni jel lem zõk és fo lya ma tok szá má ra fon tos
ás vá nyok, ele mek, ne héz fé mek. Az élõ vi lág szá má ra lét -
fon tos sá gú ele mek, nyom ele mek kör nye zet föld ta ni elõ -
for du lá sa.

– A lég kör ki ala ku lá sa, je len le gi össze té te le. A lég kör
ver ti ká lis ta go ló dá sa, fi zi ko ké mi ai fo lya ma tai. A le ve gõ
moz gá sá nak fi zi kai alap jai. Fel hõ- és csa pa dék kép zõ dés.

– A lég cir ku lá ció glo bá lis rend sze re, ak ció cent ru mok.
A glo bá lis rend szer sé rü lé keny sé ge.

– Az üveg ház ha tás ter mé sze ti, ill. tár sa dal mi okai, kö -
vet kez mé nyei.
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– Klasszi kus és mo dern ég haj la ti rend sze rek is me re te
(a Köp pen-rend szer tõl a Wal ter-Li eth-fé le ég haj la ti rend -
sze rig). Az idõ já rá si elõ re jel zé sek meg bíz ha tó sá ga,
hosszú távú becs lé sek, kü lö nös te kin tet tel a Kár pát-me -
den cé re.

– A glo bá lis ég haj lat vál to zás kér dé se (je lei, re gi o ná lis
kü lönb sé gek). Vá ro si le ve gõ mi nõ ség, a fo to ké mi ai
szmog. A le ve gõ szennye zett ség ha zai össze te või, mér té -
ke.

– A víz fi zi kai és ké mi ai alap tu laj don sá gai, ezek sze re -
pe a hid ro szfé ra adott sá ga i ban. A hor da lék moz gás fi zi ká -
ja. A jég sa já tos fi zi kai jel lem zõi.

– A víz sze re pe a Föl dön. A víz kör for gá sa, fo lyók ta -
vak, óce á nok, sar ki jég tö me gek. A fel szí ni vi zek cso por to -
sí tá sa, fõbb tí pu sa ik, a vi zek szennye zé se és an nak le het sé -
ges kö vet kez mé nyei. A fel szín alat ti ré gi ók hid ro ló gi á ja. A 
hid ro ge o ló gi ai meg kö ze lí tés je len tõ sé ge a víz- és kör nye -
zet vé de lem ben.

– Fel szín alat ti vi zek jel lem zé se, víz áram lá si rend sze -
rek, kap cso la tuk a fel szí ni vi zek kel. A fel szín alat ti vi zek
sze re pe a víz el lá tás ban. Kör nye zet föld ta ni vo nat ko zá sok
(szennye zõ dé si le he tõ sé gek és azok kö vet kez mé nyei, víz -
el lá tá si prob lé mák). A me den ce hid ra u li ka el vei és gya kor -
la ta. A fel szín alat ti víz rend sze rek jel lem zõi.

– A fi zi kai, ké mi ai és bi o ló gi ai fo lya ma tok jel lem zé se
a fel szí ni és fel szín alat ti vi zek ben, a ha zai fel szí ni víz mi -
nõ sí té si rend szer. A víz mi nõ ség és víz mi nõ ség vé de lem.

– Hid ro bi o ló gi ai alap fo gal mak, a víz ház tar tás, ill. vi -
zek ké mi ai tí pu sa i nak öko ló gi ai je len tõ sé ge. A Ba la ton
víz mi nõ sé gi ál la po ta.

– A karszt for mák ki ala ku lá sá nak kõ zet ké mi ai és hid ro -
ló gi ai össze te või. A karszt hid ro ló gi ai fo lya ma tok kör nye -
zet ér zé keny sé gé nek ma gya rá za ta.

– Az ap ró zó dás és a mál lás kõ zet fi zi kai, kõ zet ké mi ai
ma gya rá za ta. Az ap ró zó dás/mál lás kap cso la ta az ég haj lat -
tal és a ta laj kép zõ dés sel.

– A lej tõs tö meg moz gá sok fi zi kai és hid ro di na mi kai
ma gya rá za ta. A tö meg moz gá sos fel szí nek tu laj don sá ga i -
nak épí tés föld ta ni kö vet kez mé nyei.

– A kör nye zet tu do má nyok és a föld rajz kap cso la ta. A
kör nye zet mi nõ sí tés, kör nye zet ér té ke lés alap el vei, a mo ni -
to ro zá si rend szer ki épí té se.

– Föl dünk anyag- és ener gia ház tar tá sa (szén-, oxi gén-,
nit ro gén-, víz-kör for gás). Az em be ri te vé keny sé gek kör -
nye zet ká ro sí tó ha tá sá nak tör té nel mi fá zi sai.

– A föld fel szín áb rá zo lá sa. Ve tü let tí pu sok és tor zí tá -
sok. A tér kép sík és dom bor za ti raj za. Mé ré sek a tér ké pen.
Táv ér zé ke lés és ûr fel vé te lek kar tog rá fi ai sze re pe.

– Ma te ma ti kai-sta tisz ti kai esz kö zök al kal ma zá sa a
föld tu do mány ban. Li ne á ris és reg resszi ós kor re lá ció.
Szto hasz ti kus össze füg gé sek.

Ter mé szet föld raj zi is me re tek:

– A kon ti nen sek és az óce á nok ke let ke zé se. A le mez -
tek to ni kai fo lya ma tok ma gya rá za ta, a kon ti nen sek moz gá -

sa a föld tör té net so rán. Je len leg ak tív alá bu ká si, el to ló dá si, 
ill. tá vo lo dá si zó nák, he lyek, ezek ha tá sa a fel szí ni ter mé -
sze ti fo lya ma tok ra és a tár sa dal mi te vé keny sé gek re.

– A vul ká nos ság tí pu sai. Föl dünk leg ak tí vabb vul ká ni
te rü le tei. A poszt vul ká ni fo lya ma tok hasz no sí tá si le he tõ -
sé gei.

– Kõ zet geo mor fo ló gia; a kar bo ná tos kõ ze tek, a grá nit,
a ho mok kõ, a ba zalt, a lösz sa já tos for ma kin cse. A sa já tos
geo mor fo ló gi ai for mák he lye a ter mé szet vé de lem ben.

– Az ég haj la ti geo mor fo ló gia esz me tör té ne ti je len tõ sé -
ge, si ke re a föld fel szí ni fo lya ma tok ma gya rá za tá ban. Az
el egyen ge tett fel szí nek kér dé se.

– A föl di víz ház tar tás és víz kör for gás alap ele mei.
Óceo nográfiai alap fo gal mak, a ten ger áram lá sok. A ten -
ger par tok for ma kin cse. Ten ger par tok és glo bá lis klí ma -
vál to zás.

– A szá raz föl di víz há ló zat alak raj zi jel lem zõi. Fo lyó-
és völgy sza ka szok mor fo met ri ai pa ra mé te rei. A fo lyó sza -
bá lyo zás, víz ren de zés és egyéb be avat ko zá sok a ter mé sze -
tes flu vi á lis fo lya ma tok ba.

– A víz fo lyá sok víz- és hor da lék szál lí tá sa. Fo lyó sza -
kasz jel le gek, völgy tí pu sok, hor da lék kú pok, del ták. Po ta -
mi kus kul tú rák és fo lyó hasz ná la ti le he tõ sé gek.

– A ta vak leg fon to sabb tí pu sai, a ta vak fej lõ dé sé nek
ter mé sze tes útja. Lé te sí tett víz tá ro zók, és egyéb ant ro po -
gén be avat ko zá sok az ál ló vi zek éle té be (pl. rek re á ci ós ki -
hasz ná lás).

– A fel szín alat ti vi zek tí pu sai. Karsz to so dás és karszt -
for mák. A tró pu si és nem tró pu si karsz tok. A karsz tok sze -
re pe az em be ri te rü let hasz ná lat ban.

– El je ge se dett sark vi dé ki, ill. ma gas hegy sé gi te rü le tek
for ma kin cse. A pe ri gla ci á lis fel szín for mák. A szél sõ sé ges
élõ he lyek kör nye zet ér zé keny sé ge.

– A tö meg moz gá sos fo lya ma tok geo mor fo ló gi ai tí pu -
sai, jel lem zõ elõ for du lá si he lyei. Ha zai fel szín moz gá sos
te rü le tek ak tu á lis prob lé mái.

– Az eo li kus for mák rend sze re és tí pus cso port jai. Föl -
dünk leg jel lem zõbb si va ta gi te rü le tei.

– A Sza hel-öve zet prob lé má ja.
– Az ant ro po gén geo mor fo ló gia rend sze re. Pél dák az

em be ri te vé keny ség kör nye zet re gya ko rolt ha tá sá nak jel -
lem zé sé re.

– A ter mé sze ti és ant ro po gén ve szé lyek és ér té kek.
Sze re pük a tár sa dal mi te vé keny sé gek te rü le ti meg osz lá sá -
ban.

– A föld raj zi öve ze tes ség rend sze re, az öve ze tek re leg -
jel lem zõbb ta la jok és bio ge og rá fi ai tí pu sok. Azo ná lis ta la -
jok. A ta laj eró zió.

– Föl dünk élõ vi lá gá nak te rü le ti el ren de zõ dé se. Po ten -
ci á lis és ak tu á lis ve ge tá ció. A Föld er dõ tí pu sai és a me zõ -
gaz da sá gi ha szon nö vény zet öko ló gi ai sze re pe.

– Az em ber ál tal leg ve szé lyez te tet tebb élõ rend sze rek.
A ter mé szet vé de lem és az em be ri te vé keny ség konf lik tu -
sá nak re gi o ná lis pél dái. Vé del mi ka te gó ri ák (vi lág, eu ró -
pai, nem ze ti).
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– A táj mint komp lex ter mé sze ti rend szer rend szer el -
mé le ti be mu ta tá sa. A táj föld rajz he lye a ge og rá fi á ban. Táj -
tí pu sok.

– A táji rend szer sta bi li tá sa, ér zé keny sé ge és ant ro po -
gén be fo lyá solt sá ga. A táj ana lí zis és szin té zis, kör nye ze ti
ha tás vizs gá lat.

– Te rü le ti in for má ci ós rend sze rek, GIS, szá mí tó gé pes
tér ké pe zés, ill. ezen mód sze rek al kal ma zá sai, fel hasz ná lá -
sa a föld rajz ok ta tás ban. A pre zen tá ci ós tech ni kák ál ta lá -
nos és ge og rá fi ai esz köz tá ra.

Ál ta lá nos tár sa da lom- és gaz da ság föld raj zi is me re tek:

– A tár sa da lom és a kör nye zet kap cso la ta. A föl di öko -
rend szer te her bí ró ké pes sé ge és a né pes ség szám gya ra po -
dás. A né pes ség nö ve ke dés te rü le ti kü lönb sé gei.

– A né pes ség szer ke ze ti vál to zá sai, fog lal ko zá si meg -
osz lá sa és a mig rá ció te rü le ti el té ré sei. A Föld né pes sé gé -
nek kul tu rá lis és val lá si ta go ló dá sa.

– A te le pü lé sek ki ala ku lá sá nak ter mé sze ti és gaz da sá gi 
okai. Te le pü lés tí pu sok és meg osz lá suk kon ti nen sen ként.
Te le pü lés há ló zat.

– A vá ro sok funk ci o ná lis bel sõ ta go zó dá sa. Agg lo me -
rá ci ók és szub ur ba ni zá ció. Él he tõ vá ro sok, vá ros öko ló gi ai 
gon dok.

– A gaz da sá gi fej lett ség hely ze te a Föl dön. A vi lág gaz -
da ság funk ci o ná lis és te rü le ti szer ke ze te.

– Cent rum és pe ri fé ria.

– Az ipar és bá nyá szat te rü le ti el ren de zõ dé sé re ható
ter mé sze ti té nye zõk. A vi lág ipa rá nak szer ke ze ti és te rü le ti 
át ren de zõ dé se. A vi lág ipa ri cent ru mai. Az ipa ri ter me lés
kör nye zet vé del mi vo nat ko zá sai.

– A Föld ener gia po ten ci ál ja, ha gyo má nyos és meg úju -
ló ener gia for rá sok. Atom ener gia és kör nye zet vé de lem.

– A me zõ gaz da sá gi ter me lés tör té ne ti fej lõ dé se és kör -
nye zet for má ló ha tá sa. A me zõ gaz da sá gi te vé keny ség és a
ter mé sze ti adott sá gok kap cso la ta.

– A me zõ- és er dõ gaz dál ko dás föld raj zi tí pu sai. A me -
zõ gaz da ság fõbb ter mék cso port jai és az élel mi szer gaz da -
ság te rü le ti sa já tos sá gai.

– A köz le ke dés és ke res ke de lem te rü le ti szer ke ze te. A
nem zet kö zi mun ka meg osz tás. A nem zet kö zi gaz da sá gi in -
teg rá ci ók.

– Az ide gen for ga lom föld raj za és vál fa jai. A tu riz mus
ál ta lá nos gaz da sá gi sze re pe, a tu riz mus és kör nye zet vé de -
lem kap cso la ta. Te rü le ti ten den ci ák a vi lág tu riz mu sá ban.

– Glo bá lis tár sa dal mi-gaz da sá gi és kör nye ze ti prob lé -
mák, va la mint pers pek tí vá ik, mér sék lé sük és meg ol dá suk
el vei, le he tõ sé gei. A vi lág akut prob lé mái; a túl né pe se dés,
az ener gia hi ány, a víz hi ány re gi o ná lis kü lönb sé gei, en nek
föld raj zi, te rü le ti dif fe ren ci ái.

– Glo bá lis po li ti kai föld raj zi je len sé gek, fo lya ma tok
ill. a vár ha tó ten den ci ák. Ér de kel len té tek a fej lett, ill. fej -
lõ dõ or szá gok kö zött.

Re gi o ná lis ter mé sze ti és gaz da ság föld raj zi is me re tek:

– Nyu gat- és Észak-Eu ró pa ter mé sze ti és tár sa dal -
mi-gaz da sá gi jel lem zõi, ill. a ré gi ók vál to zó hely ze te, sze -
re pe a kon ti nens fej lõ dés ben. A táj- és ter mé szet vé de lem
eu ró pai rend sze re.

– Kö zép-Eu ró pa, Ke let-Eu ró pa és a Me di ter rá ne um
össze ha son lí tó ter mé sze ti-gaz da sá gi elem zé se a kon ti nens 
egé sze szem pont já ból.

– Az Eu ró pai Unió re gi o ná lis ter mé sze ti és tár sa dal -
mi-gaz da sá gi kü lönb sé gei, ezek ha tá sa az uni ós gaz da ság -
po li ti kai, tár sa da lom po li ti kai fo lya ma tok ra. Az Unió vi -
dék po li ti ká ja.

– Az eu ró pai ten ger par tok és hegy vi dé kek össze ha son -
lí tá sa ter mé sze ti, gaz da sá gi, ide gen for gal mi, tár sa dal mi
po ten ci ál szem pont já ból.

– Ázsia „a XXI. szá zad kon ti nen se” ter mé sze ti po ten -
ci ál já nak ki hasz ná lá sa és tár sa dal mi fej lõ dé se. Kör nye zet -
vé del mi ag gá lyok.

– Az An gol szász-Ame ri ka és Auszt rá lia vi lág gaz da sá -
gi sze re pé nek vál to zá sa és a ter mé sze ti adott sá gok ki hasz -
ná lá sa. Ter mé szet- és kör nye zet vé de lem a fej lett ipa ri or -
szá gok ban.

– La tin-Ame ri ka és Af ri ka ter mé sze ti adott sá ga i nak ki -
hasz ná lá sa, tár sa dal mi-gaz da sá gi fej lõ dé si prob lé mái.

– Táj- és erõ for rás-hasz ná lat Ma gyar or szá gon és a Kár -
pát-me den cé ben. A tör té nel mi sza ka szok és a je len le gi táj -
hasz ná lat be mu ta tá sa. Az adott sza ka szok do mi náns és
alá ren delt erõ for rás ele mei, a min den ko ri ener gia nye rés fõ
tí pu sai.

– A ma gyar kul tú ra és élet vi tel tör té ne te, je le ne és fej -
lõ dé si le he tõ sé gei tör té ne ti föld raj zi ér tel me zés ben. Ha -
zánk né pes sé gé nek de mog rá fi ai jel lem zõi, a ha zai te le pü -
lés há ló zat sa já tos sá gai.

– Ma gyar or szág a Kár pát-me den cé ben; a ter mé sze ti
adott sá gok sze re pe az or szág me zõ gaz da sá gi, bá nyá sza ti,
va la mint ipa ri te vé keny sé gé ben.

– Ha zánk tár sa da lom föld raj zi ré gi ó i nak egye di vo ná -
sai, a te rü le ti dif fe ren ci á ló dás tör té nel mi gyö ke rei és je len -
le gi ten den ci ái.

– Ha zánk, Eu ró pa és a vi lág po li ti kai föld raj zi hely ze te
és ten den ci ái. Ter mé szet föld raj zi ke re tek és vi lág gaz da sá -
gi erõ vo na lak. Az ener gia for rá sok és a víz egy re meg ha tá -
ro zóbb sze re pe, az ezek bir tok lá sá ért fo lyó po li ti kai-ka to -
nai tö rek vé sek ben rej lõ ve szé lyek.

A szak mai mo dul is me ret anya ga leg alább 65%-ban
szak te rü le ti szak mai is me re tet tar tal maz.

Szak mód szer ta ni is me re tek:

– A föld rajz ta ní tás-ta nu lás hoz szük sé ges ered mé nyes,
egy más ra épü lõ ta nu lá si stra té gi ák;

– A kü lön bö zõ ta nu lói ké pes sé gek hez és ok ta tá si cél ki -
tû zé sek hez iga zo dó dif fe ren ci ált föld rajz ta ní tás mód sze -
rei, esz köz tá ra;

– A fel zár kóz ta tás és a te het ség gon do zás ki hí vá sai és
le he tõ sé gei;
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– A ko ope ra tív és a ref lek tív ta nu lá si tech ni kák, a pro -
jekt mód szer;

– A ta nu lói ké pes sé ge ket, kom pe ten ci á kat fej lesz tõ
mód sze rek: mód szer ta ni (pl. meg fi gye lés, stra té gi ai ter ve -
zés), in tel lek tu á lis (pl. tér be li és idõ be li tá jé ko zó dás, lé -
nyeg ki eme lés, rend sze re zés, gon dol ko dá si ké pes sé gek),
kom mu ni ká ci ós (pl. szó be li és írás be li mun ka, in for má ció -
ke ze lés és -fel dol go zás), sze mé lyes és tár sas kompeten -
ciák (pl. tár sas ak ti vi tás, dön tés ké pes ség, kör nye zet tu da -
tos ság);

– Te vé keny ség köz pon tú ta ní tá si-ta nu lá si gya kor lat:
olyan, él mény sze rû hely ze tek te rem té se, ame lyek ben a ta -
nu lók ta pasz ta la to kat sze rez het nek, ma guk fe dez he tik fel
a kör nye ze ti ele mek kö zöt ti kap cso la to kat és össze füg gé -
se ket, azok ból kö vet kez te té se ket von hat nak le; al kal maz -
hat ják ko ráb bi ta pasz ta la ta i kat, is me re te i ket és kész sé ge i -
ket; meg fo gal maz hat ják egyé ni és cso por to san ki ala kí tott
vé le mé nye i ket, meg véd he tik azo kat ér vek kel vi ták ban;

– A te re pi ok ta tás mód sze rei (ta nul má nyi sé ták, ki rán -
du lá sok, üzem- és in téz mény lá to ga tá sok, te rep fog lal ko zá -
sok, er dei is ko lák, ter mé sze ti és tár sa dal mi te rep fel mé rés
és vizs gá ló dás stb.);

– A mú ze um pe da gó gi ai, a könyv- és mé dia tár-pe da gó -
gi ai, il let ve a drá ma pe da gó gi ai mód sze rek a föld rajz ta ní -
tás ban;

– Az el len õr zés és az ér té ke lés kor sze rû mód szer ta na,
mé rés me to di kai alap is me re tek;

– Fel hasz ná lói szin tû szá mí tás tech ni kai is me re tek, a
szá mí tás tech ni ka ál tal nyúj tott le he tõ sé gek fel hasz ná lá sa a 
min den na pos föld rajz ta ná ri mun ká ban.

Sa já tos kom pe ten ci ák:

A föld rajz ta nár

– ren del kez zen szé les körû, a töb bi tan tárgy ta nu lá sá -
ban és a min den na pi élet ben hasz no sít ha tó föld raj zi-kör -
nye ze ti tá jé ko zott ság gal, va la mint biz tos és át fo gó to po -
grá fi ai is me re tek kel; to váb bá kro no lo gi kus szem lé let tel,
prob lé ma meg ol dó gon dol ko dá si ké pes ség gel, iga zod jon
el a föld rajz ta ní tás ban al kal ma zott nagy ság ren dek kö zött;

– le gyen ké pes a bár mely is ko la tí pus ban való föld rajz -
ok ta tás ra; ren del kez zen – az 5–6., a 7–8. és a 9–12. év fo -
lya mos kor osz tá lyok sa já tos pe da gó gi ai igé nye i hez iga -
zod va – a szak szem lé le té vel és mû velt ség tar tal má val
(amely el iga zít ja a ma em be rét a kör nye ze ti, a ter mé sze ti, a 
tár sa dal mi-gaz da sá gi kér dé sek ben és a min den na pos te vé -
keny sé gek ben ta pasz tal ha tó föld raj zi je len sé gek meg ér té -
sé ben, il let ve az is me re tek gya kor la ti al kal ma zá sá ban);

– ren del kez zen komp lex lá tás mód dal, amely ma gá ban
fog lal ja a ter mé sze ti, a tár sa dal mi-kul tu rá lis és a gaz da sá gi 
kör nye ze tet, va la mint a lo ká lis, a re gi o ná lis és a glo bá lis
szem lé le tû föld raj zi és kör nye ze ti gon dol ko dást;

– ren del kez zen vi zu á lis in tel li gen ci á val;

– ren del kez zen kör nye ze ti in tel li gen ci á val, a kör nye -
ze ti ele mek fel is me ré sé nek és ka te gó ri ák ba he lye zé sé nek,

va la mint a kör nye ze ti ele mek köz ti kap cso la tok fel fe de zé -
sé nek ké pes sé gé vel;

– ren del kez zék a tu da tos és ér ték el vû gon dol ko dás ké -
pes sé gé vel, a jövõ iránt való el kö te le zett ma ga tar tás, és a
fenn tart ha tó fej lõ dés irán ti fe le lõs ség gel. Is mer je és al kal -
maz za ne ve lõ-ok ta tó mun ká já ban a fenn tart ha tó ság ra ne -
ve lés pe da gó gi á já nak in ter ak tív, ké pes ség fej lesz tõ mód -
sze re it;

– le gyen ké pes fo lya ma to san fel hasz nál ni, tu dás rend -
sze ré ben al kal maz ni, új lo gi ká val in teg rál ni a föld raj zi tu -
do mány ágak, va la mint a ro kon- és társ tu do má nyok is me -
ret anya gát;

– ké pes le gyen arra, hogy élet vi te le a kör nye zet tu da tos
ma ga tar tá sa min tá ját adja a tan tes tü let ben és a ta nít vá nyai
kö zött;

– le gyen ké pes az is ko lai kör nye ze ti ne ve lé si prog ra -
mok el ké szí té sé re és a tan tes tü let be vo ná sá val tör té nõ
meg va ló sí tá sá ra; tan tár gyi prog ram ké szí té sé re, a tan -
anyag fel dol go zá sa so rán pe dig a ha za- és Eu ró pa-cent ri -
kus szem lé let mód ér vé nye sül jön;

– épít se a föld rajz ta ní tás-ta nu lás fo lya ma tát rész ben az
elekt ro ni kus kom mu ni ká ci ós, in for má ci ós tech ni kák al -
kal ma zá sá ra, amely le he tõ vé te szi a vi lág egé szé nek és
egyes ré gi ó i nak be mu ta tá sát, a ter mé sze ti és tár sa dal mi
ak ti vi tást és a kö zöt tük lévõ köl csön ha tá sok szám ta lan as -
pek tu sát. Kap jon he lyet az ál ta lá nos is ko lai, de kü lö nös -
kép pen a kö zép is ko lai föld rajz ok ta tás ban a há ló zat-ala pú
ta nu lá si kör nye ze tek re épü lõ ta nu lás, a vi zu á lis pre zen tá -
ci ós tech ni kák, a GIS al kal ma zá sa;

– is mer je és mun ká ja so rán tu da to san al kal maz za majd
a ta nu lói sze mé lyi ség egé szé nek fej lõ dé sét szol gá ló te vé -
keny ség te rü le tek: a szo ci á lis és tár sa dal mi kom pe ten ci ák,
a tár sa dal mi ér zé keny ség, a nyi tott, be fo ga dó és em pa ti kus 
sze mé lyi ség ki ala kí tá sá nak, a tár sas ak ti vi tás fej lesz té sé -
nek mód sze re it;

– ren del kez zen az új tí pu sú ta ná ri at ti tûd del, a ta nu lá si
fo lya ma tot irá nyí tó, se gí tõ, tá mo ga tó és in no va tív pe da gó -
gus ként te vé keny ked jen;

– le gyen ké pes erõ sí te ni az is ko lai élet ben a föld rajz
sok fé le és egy re in kább fon tos sá váló tar tal mi, szem lé le ti,
vi sel ke dés mód be li ér ték- és min ta köz ve tí tõ sze re pét, ki -
ala kí ta ni a ta nu lók ban – más szak ta ná rok kal együtt mû -
köd ve – a kör nye zet irán ti ér zé keny sé get és a kör nye zet tu -
da tos ma ga tar tást.

Környezettan-tanár

A szak kép zett ség ok le vél ben sze rep lõ,
– ma gyar nyel vû meg je lö lé se: ok le ve les kör nye zet -

tan-ta nár;
– an gol nyel vû meg je lö lé se: te a cher of en vi ron men tal

sci en ce.

A kép zés cél ja az alap fo ko za ton vagy más fel sõ fo kú
vég zett ség ke re té ben szer zett szak kép zett ség re, ille tõ leg
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is me re tek re ala poz va a köz ok ta tás ban, a szak kép zés ben és 
a fel nõtt kép zés ben az ok ta tá si, pe da gó gi ai ku ta tá si, ter ve -
zé si és fej lesz té si fel ada tok ra, to váb bá a ta nul má nyok dok -
to ri kép zés ben tör té nõ foly ta tá sá ra való fel ké szí tés.

A 8.3. pont ban fog lalt szak te rü le ti ál ta lá nos is me re te -
ken túli, sa já tos is me ret kö rök:

Szak te rü le ti is me re tek:

– A kör nye zet fi zi kai szennye zé sé nek fõbb for mái. A
szennye zõk ter je dé se. Áram lás, sod ró dás je len sé ge. Glo -
bá lis áram lá si je len sé gek (lég kör, óce á nok).

– A zaj fo gal ma, a zaj jal kap cso la tos kör nye ze ti prob lé -
mák és azok ke ze lé se.

– Az io ni zá ló és nem-io ni zá ló ré szecs ke- és elekt ro -
mág ne ses su gár zá sok jel le ge és kör nye ze ti, egész ség ügyi
ha tá sai. Su gár vé de lem alap el vei. A ra dio ak tív hul la dé kok
ke ze lé se és el he lye zé se.

– Az ener ge ti ka sze re pe az em ber i tár sa dal mak fenn tar -
tá sá ban. Az ener gia ter me lés fi zi kai fo lya ma tai és ezek
mel lék ter mé kei. A mag ha sa dá sos ener gia ter me lés, a nuk -
le á ris fû tõ anyag cik lus. A nuk le á ris ener gia ter me lés fõbb
prob lé mái, ki lá tá sai. Az ener gia ta ka ré kos ság le he tõ sé gei,
je len tõ sé ge. A jövõ ener gia ter me lé se, a meg úju ló ener -
giák. Az ener gia ter me lõ ága za tok kör nye ze ti ha tá sai. Az
ener ge ti ka fo lya ma ta i ból szár ma zó kör nye zet szennye zés
csök ken té sé nek le he tõ sé gei.

– A lég kör ki ala ku lá sa, fo lya ma tai. A Föld õs lég kö re és 
je len le gi össze té te le. A lég kör és az óce á nok kö zöt ti köl -
csön ha tás. A ké mi ai fo lya ma tok sze re pe a lég kör össze té -
te lé nek ala ku lá sá ban, a lég kör ké mi ai mi nõ sí té se.

– Az at mosz fé ra fel épí té se, nyo más és hõ mér sék le ti vi -
szo nyai. A sztra tosz fé ri kus ózon ké mi á ja és sze re pe. Vá ro -
si le ve gõ mi nõ ség, a fo to ké mi ai szmog ki ala ku lás és jel -
lem zõi, a tro posz fé ri kus ózon. A lég kö ri ae ro szol tu laj don -
sá gai, je len tõ sé ge és ha tá sai.

– A Föld ener gia mér le ge, glo bá lis ég haj lat vál to zás és
le het sé ges kö vet kez mé nyei. Az üveg ház ha tás ter mé sze ti
és tár sa dal mi okai és kö vet kez mé nyei.

– A víz sze re pe a Föl dön. A víz kör for gá sa, fo lyók ta -
vak, óce á nok, sar ki jég tö me gek. A fel szí ni vi zek cso por to -
sí tá sa, fõbb tí pu sa ik, a vi zek szennye zõ dé se és annak le -
het sé ges kö vet kez mé nyei. A fel szín alat ti ré gi ók hidroló -
giája. A hid ro ge o ló gi ai meg kö ze lí tés je len tõ sé ge a víz- és
kör nye zet gaz dál ko dás ban.

– A fi zi kai-ké mi ai valamint bio ké mi ai fo lya ma tok jel -
lem zé se a fel szí ni és fel szín alat ti vi zek ben, a ha zai fel szí ni 
víz mi nõ sí té si rend szer. A szennye zõ dés le het sé ges mód -
jai, a szenny vi zek jel lem zé se, a fon to sabb szenny víz tisz tí -
tá si el já rá sok.

– Fel szín alat ti vi zek jel lem zé se, víz áram lá si rend sze -
rek, kap cso la tuk a fel szí ni vi zek kel. A fel szín alat ti vi zek
sze re pe a víz el lá tás ban. Kör nye zet föld ta ni vo nat ko zá sok
(szennye zõ dé si le he tõ sé gek és azok kö vet kez mé nyei, víz -

el lá tá si prob lé mák). A me den ce hid ra u li ka el vei és gya kor -
la ta. A fel szín alat ti víz rend sze rek jel lem zõi.

– A ké mi ai fo lya ma tok jel lem zé se a fel szí ni és fel szín
alat ti vi zek ben, a ha zai fel szí ni víz mi nõ sí té si rend szer. A
víz mi nõ ség és víz mi nõ ség -vé de lem. Az ivó víz mi nõ sí té -
se, ivó víz elõ ál lí tá sa fel szí ni és fel szín alat ti vi zek bõl.

– A kör nye zet mi nõ sí té se so rán al kal ma zott mo ni to ro -
zá si vizs gá la tok al kal ma zá sát le he tõ vé tevõ fi zi kai, ké -
miai, bi o ló gi ai és öko to xi ko ló gi ai mód sze rek be mu ta tá sa.

– Az ás vá nyok (ter mé sze tes szi lárd ve gyü le tek) és je -
len tõ sé gük a kör nye zet tu do mány ban. A kör nye zet vé de -
lem szem pont ja i ból leg fon to sabb ás vány cso por tok. Az ás -
vá nyok kap cso la ta bi o ló gi ai fo lya ma tok kal és az em ber i
egész ség gel.

– A föld kér get fel épí tõ kõ ze tek. Vul ká ni je len sé gek.
Mag más ere de tû hasz no sít ha tó ás vá nyi nyers anya gok. Az
épí tett kör nye zet kõ anya ga i nak (épí tõ- és dí szí tõ kö vek) át -
ala ku lá sai kör nye ze ti ha tá sok ra, mû em lék vé del mi kap cso -
la tok.

– A Föld bel sõ fel épí té se. Le mez tek to ni ka és kon ti -
nens ván dor lás. A Föld kon ti nen tá lis li to szfé rá já nak fej lõ -
dé se. Alap ve tõ szer ke zet föld ta ni fo lya ma tok. A föld ren -
gé sek le írá sa, föld ren gés ve szé lyez te tett ség. A sze iz mo ló -
gia és sze re pe a Föld bel se jé nek meg is me ré sé ben.

– Az üle dé kes fo lya ma tok kör nye zet föld ta ni vo nat ko -
zá sai (fo lyó sza bá lyo zás, gát épí tés ha tá sai az üle dék fel hal -
mo zó dás ra/el mo sás ra stb.). Hasz no sít ha tó ás vá nyi nyers -
anya gok az üle dé kes fo lya mat sor ban. A mál lás je len sé ge
és kap cso la ta az ég haj lat tal.

– A Kár pát-Pan non ré gió ki ala ku lá sá nak fõbb lé pé sei
(idõ ben és tér ben). A föld ta ni fel épí tés sel össze füg gõ spe -
ci á lis kör nye ze ti prob lé mák (fel szín moz gá sos te rü le tek,
bá nya ká rok, víz be szer zé si ne héz sé gek, geo ké mi ai ano má -
li ák, tö rés vo na lak stb.).

– Klí ma és klí ma vál to zá sok. Az ég haj la tot meg ha tá ro -
zó té nye zõk. Klí ma jel zõ üle dé kek. Klí ma vál to zá sok a föl -
tör té ne ti múlt ban. Ég haj la ti és bi o ló gi ai for du ló pon tok a
Föld tör té ne te so rán.

– A zo ná lis ta la jok kép zõ dé se jel lem zõ té nye zõ ik és fo -
lya ma ta ik tük ré ben (össze ha son lí tó elem zés). A Föld és
Ma gyar or szág klí ma zo ná lis ta laj tí pu sai.

– A hid ro morf, a sa va nyú és a szi kes ta la jok kép zõ dé -
sé nek ter mé sze tes és ant ro po gén okai, ja ví tá suk el já rá sai,
anya gai. Nö vény ze tük jel leg ze tes sé gei.

– A ta la jok fi zi kai tu laj don sá ga i nak ant ro po gén vál to -
zá sai, a ta laj eró zió ki vál tó és be fo lyá so ló té nye zõi, a ta laj -
vé de lem kér dé sei. A ta la jok ant ro po gén ere de tû szer vet len 
és szer ves szennye zõi és meg ha tá ro zá suk mód jai.

– A bio szfé ra evo lú ci ó ja. A föld i élet ki ala ku lá sa, fej lõ -
dé se a re konst ruk ció le he tõ sé gei (õs ma rad vá nyok). A
föld tör té ne ti idõ és mé ré se, kro no ló gia. Az em ber i te vé -
keny ség ká ros ha tá sai a bio szfé rá ra.

– Ví ru sok, bak té ri u mok, ci a no bak té ri u mok és pro tis -
ták. Gya kor la ti szem pont ból fon tos mik ro or ga niz mu sok.
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Kör nye zet vé del mi bio tech no ló gi ák. Bio transz for má ció,
bi o deg ra dá ció, bi o e li mi ná ció, mi ne ra li zá ció, bio ak ku mu -
lá ció, bi o mag ni fi ká ció, re szisz ten cia és per zisz ten cia.

– Al gák, zuz mók, mo hák, haj tá sos nö vé nyek és gom -
bák evo lú ci ó ja, jel lem zé se és rend sze re zé sük elve. Gya -
kor la ti szem pont ból fon tos ta xo nok kör nye zet ta ni vo nat -
ko zá sai.

– Ál szö ve tes (szi va csok), test üreg nél kü li (csa lá no zók), 
test üre ges ge rinc te len ál la tok (fér gek, ízelt lá bú ak és pu ha -
tes tû ek) és a ge rin ce sek (ha lak, két él tû ek, hül lõk, ma da rak
és em lõ sök) evo lú ci ó ja, rö vid jel lem zé sük, kör nye ze ti je -
len tõ sé gük.

– A bi o ló gi ai or ga ni zá ció és az öko ló gia alap el vei. A
kör nye ze ti és a to le ran ci ai té nye zõk fo gal ma. Az in di ká ció 
és a li mi tá ció. Po pu lá ci ós alap je len sé gek. Tér min tá zat,
élet me net stra té gi ák.

– A po pu lá ci ós köl csön ha tá sok. Po pu lá ció di na mi ka,
alap mo del lek. Túl élé si gör bék. A kom pe tí ció és a ni che.

– Tár su lá sok (kö zös sé gek) struk tú rái és mû kö dé se. A
tro fi kus struk tú ra (táp lá lék lán cok, táp lá lék há ló za tok). A
bi o di ver zi tás és meg õr zé sé nek fon tos sá ga.

– A bi o ló gi ai pro duk ció. Az anyag for ga lom és az ener -
gia áram lás. El sõd le ges ter me lést kor lá to zó kör nye ze ti té -
nye zõk (fény, víz, hõ mér sék let, táp anya gok, szén di oxid).

– A szuk cesszió fo gal ma és fõbb fo lya ma tai. Az öko ló -
gi ai rend sze rek sta bi li tá sa, a deg ra dál ódás és az eutrofizá -
lódás, illetve az azo kat ki vál tó fõbb kör nye ze ti té nye zõk.

– A víz, mint élet kö zeg. Élõ he lyek, élet kö zös sé gek ter -
mé sze tes vi zek ben. A tro fi tás és a szap ro bi tás fo gal ma. A
le be gõ élet for ma. Fi top lank ton. Zoo plank ton. Anyag és
ener gia szin tek ter mé sze tes vi zek ben.

– A bio szfé ra evo lú ci ó ja. A föl di élet ki ala ku lá sa, fej lõ -
dé se a re konst ruk ció le he tõ sé gei (õs ma rad vá nyok). A
föld tör té ne ti idõ és mé ré se, kro no ló gia. Az em be ri te vé -
keny ség ká ros ha tá sai a bio szfé rá ra. A szén, nit ro gén, kén
és a fosz for bio geo ké mi ai cil ku sai. A szén és ve gyü le te i -
nek fel hal mo zó dá sa az üle dék kép zõ dés so rán.

– A kör nye zet- és ter mé szet vé de lem, a kör nye zet gaz -
dál ko dás fo gal ma, a fenn tart ha tó fej lõ dés. A ter mé szet- és
kör nye zet vé de lem tör té ne te. A kör nye zet vé del mi moz gal -
mak. Nem zet kö zi kör nye zet vé del mi, ter mé szet vé del mi
egyez mé nyek.

– Az élõ és élet te len ter mé szet vé del me. A ter mé szet -
vé de lem cél ja és szer ve ze tei. A vé dett ter mé sze ti te rü le tek
tí pu sai. Na tu ra 2000 te rü le tek. Ter mé szet vé del mi straté -
giák. Ter mé szet vé de lem az Eu ró pai Uni ó ban és Ma gyar -
or szá gon. Ter mé szet vé del mi ke ze lés (pre zer vá i có, kon -
zer vá ció, re ha bi li tá ció és re konst ruk ció). Öko ló gi ai fo lyo -
sók ter mé szet vé del mi je len tõ sé ge.

– Glo bá lis kör nye ze ti prob lé mák kör nye zet ter he lés
 biológiai in di ká to rai, a jel zõ és mérõ élõ lé nyek. A bi o ló gi -
ai mo ni to ro zás alap el ve és je len tõ sé ge az öko ló gi ai ha tás -
vizs gá la tok ban. A kör nye zet-egész ség tan alap jai.

– Az ipa ri és me zõ gaz da sá gi ter me lés so rán ke let ke zõ,
va la mint a kom mu ná lis hul la dé kok osz tá lyo zá sa, mi nõ sí -
té se. Hul la dék gaz dál ko dás, a hul la dé kok hasz no sí tá sá ra és 
ár tal mat la ní tá sá ra al kal ma zott el já rá sok is mer te té se.

– A kör nye ze ti és a gaz da sá gi ér de kek össze han go lá sá -
nak, a fe le lõs kör nye ze ti ma ga tar tás ki ala kí tá sá nak le he tõ -
sé ge, a vál la la ti ön kén tes kör nye zet irá nyí tá si rend sze rek
sze re pe. Az egyén és a ki sebb-na gyobb tár sa dal mi kö zös -
sé gek sze re pe, fe le lõs sé ge a kör nye zet ér té ke i nek, har mó -
ni á já nak meg óvá sá ban és to vább adá sá ban. A sze mé lyes
fe le lõs ség ki ala kí tá sa és cse lek vé si le he tõ sé gek ke re sé se a
köz vet len kör nye zet (la kó hely) meg óvá sá ban.

– A ta nu lók, is ko lá juk, csa lád juk, la kó he lyük cse lek vé -
si le he tõ sé gei sa ját kör nye ze tük vé del mé re, a kör nye ze ti
gon dok he lyi mér sék lé sé re az érin tett kör nye ze ti je len sé -
gek kö ré ben. A kör nye zet tu da tos szem lé le tet ki ala kí tá sa a
ter mé sze ti je len sé gek meg ér té sé ben, azok tu da tos kör nye -
zet kí mé lõ fel hasz ná lá sá ban.

– A ter mé sze ti, az épí tett, a tár sa dal mi és a gaz da sá gi
kör nye zet re, va la mint a lo ká lis, a re gi o ná lis, kon ti nen tá lis
és a glo bá lis szem lé le tû kör nye ze ti gon dol ko dás ra vo nat -
ko zó komp lex lá tás mód ki ala ku lá sá hoz, a kör nye ze ti té -
mák, kér dés kö rök in teg rált, ill. in ter- és transz disz cip li ná -
ris szem lé le tû át lá tá sá hoz és a gon dol ko dás mód át adá sá -
hoz szük sé ges is me re tek.

– Kör nye ze ti in tel li gen cia ki ala ku lá sá hoz, a kör nye ze ti 
ele mek fel is me ré sé nek és ka te gó ri ák ba he lye zé sé nek, va -
la mint a kör nye ze ti ele mek köz ti kap cso la tok fel fe de zé sé -
nek ké pes sé gé hez szük sé ges is me re tek. A kör nye zet- és
ter mé szet vé de lem tör té ne té rõl.

A szak mai mo dul is me ret anya ga leg alább 65%-ban
szak te rü le ti szak mai is me re tet tar tal maz.

Szak mód szer ta ni is me re tek:

A kör nye ze ti ele mek (víz, le ve gõ, ta laj) és szennye zõk,
a hul la dék- és ener gia gaz dál ko dás kér dé sei ta ní tá sá nak
mód szer ta na. Alap ve tõ is me re tek fenn tart ha tó ság ra ne ve -
lés pe da gó gi á já nak az is ko lai élet ben való el fo gad ta tá sá -
hoz. A kör nye ze ti ne ve lés sel kap cso la tos tan órán- és is ko -
lán kí vü li prog ra mok (pl. er dei is ko la, je les na pok, nyá ri
tá bo rok, szak kö rök stb.), kí sér le tek és te re pi fel ada tok
szer ve zé sé hez és ve ze té sé hez szük sé ges is me re tek. Ezen
be lül:

– A kör nye zet tan ta ní tás ál ta lá nos alap kér dé sei, ha gyo -
má nyai és je le ne, tör vényi sza bá lyo zá sa. Tan ter vi sza bá -
lyo zás a Nem ze ti alap tan terv kö ve tel mé nyei.

– Is ko lai sza bá lyo zás: az is ko la kör nye ze ti ne ve lé si
prog ram ja, a kör nye zet tan tárgy tan anya gá nak be il lesz té se 
az is ko lák tan ter vé be, az öko is ko la cím.

– A kör nye zet tan ok ta tás tan órai ke re tei, a kör nye zet -
tan tan tárgy tar tal ma, fel épí té se, lé te zõ tan ter vi prog ra mok 
meg is me ré se, a tan órai mun ka, ter ve zé se, kör nye ze ti tar -
tal mak a szak tár gyi órá kon, az ok ta tás mód sze rei a Nem -
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ze ti alap tan terv, a ke ret tan terv és az érett sé gi kö ve tel mé -
nyek alap ján.

– A kör nye zet tan ta ní tás tan órán kí vü li is ko lai le he tõ -
sé gei, for mái, tar tal ma, sze re pe: nem zet kö zi és ha zai kör -
nye ze ti ne ve lé si prog ra mok, a szak kö ri mun ka, a ver se -
nyek, is ko lai ak ci ók szer ve zé se, ve ze té se és mû köd te té se,
is ko la nap, té ma nap (je les na pok), té ma hét.

– A kör nye zet tan ta ní tás is ko lán kí vü li le he tõ sé gei, for -
mái, tar tal ma, sze re pe: az er dei is ko la, a kör nye zet ta ni te -
rep gya kor la tok, a te ma ti kus kör nye zet ta ni tá bo rok, a tan -
ös vé nyek. In téz mé nyek lá to ga tá sa: üzem lá to ga tás szer ve -
zé se, ve ze té se, mú ze um pe da gó gia, zoo pe da gó gia, vé dett
épü le tek, te rü le tek lá to ga tá sa. Kör nye ze ti ne ve lés sel fog -
lal ko zó is ko lák, ok ta tó köz pon tok meg lá to ga tá sa ta nul má -
nyi ki rán du lás ke re té ben.

– A kör nye zet tan ta ní tás és kör nye ze ti ne ve lés mód sze -
rei, esz kö zei. A pro jekt mód szer. Te vé keny sé gek: ön ál ló
mé ré sek, vizs gá la tok, la bo ra tó ri u mi kí sér le tek, szi tu á ci ós
já té kok, drá ma já té kok, ri port ké szí tés, kér dõ ív ké szí tés,
hely zet fel mé rés (szo cio met ri ai vizs gá lat), cikk elem zés,
posz ter ké szí tés, házi dol go zat írás, ta nu lói elõ adá sok, öko -
ló gi ai láb nyom, mo dell ké szí tés, asszo ci á ci ós fel ada tok,
cso port mun ka, ön ál ló mun ka stb. Az írott és di gi tá lis mé -
dia, az ok ta tó cso ma gok hasz ná la ta. Pá lyá za tok írá sa.

– Kész ség fej lesz té sek: prob lé ma meg ol dó, konf lik tus -
ke ze lé si, együtt mû kö dé si, ön ál ló is me ret szer zé si, elem zõ,
meg fi gye lõ, kom mu ni ká ci ós, vita, elõ adói kész ség fej lesz -
tés.

Sa já tos kom pe ten ci ák

A kör nye zet tan-ta nár:

– ren del kez zen komp lex lá tás mód dal, ami ma gá ban
fog lal ja a ter mé sze ti, az épí tett és a tár sa dal mi kör nye ze tet, 
va la mint a lo ká lis, a re gi o ná lis, kon ti nen tá lis és a glo bá lis
szem lé le tû kör nye ze ti gon dol ko dást;

– ké pes le gyen egy téma, kér dés kör in teg rált, ill. in ter-
és transz disz cip li ná ris szem lé le tû át lá tá sá ra, és a gon dol -
ko dás mód át adá sá ra; ren del kez zen kör nye ze ti kul tú rá val,
a kör nye ze ti ele mek fel is me ré sé nek és ka te gó ri ák ba he lye -
zé sé nek, va la mint a kör nye ze ti ele mek köz ti kap cso la tok
fel is me ré sé nek ké pes sé gé vel;

– ren del kez zék a tu da tos és ér ték el vû gon dol ko dás ké -
pes sé gé vel, a jövõ iránt való el kö te le zett ma ga tar tás, és a
fenn tart ha tó fej lõ dés irán ti fe le lõs ség gel; is mer je és al kal -
maz za ne ve lõ-ok ta tó mun ká já ban a fenn tart ha tó ság ra ne -
ve lés pe da gó gi á já nak in ter ak tív, ké pes ség fej lesz tõ mód -
sze re it;

– ké pes le gyen arra, hogy élet vi te le a kör nye zet tu da tos
ma ga tar tá sa min tá ját adja a tan tes tü let ben és a ta nít vá nyai
kö zött; le gyen ké pes az is ko lai kör nye ze ti ne ve lé si prog ra -
mok el ké szí té sé re és a tan tes tü let be vo ná sá val tör té nõ
meg va ló sí tá sá ra.

MÛVÉSZETEK MÛVELTSÉGI TERÜLET

Ének-zene tanár

A szak kép zett ség ok le vél ben sze rep lõ,

– ma gyar nyel vû meg je lö lé se: ok le ve les ének-ze ne ta -
nár;

– an gol nyel vû meg je lö lé se: scho ol mu sic te a cher.

A kép zés cél ja az alap fo ko za ton vagy más fel sõ fo kú
vég zett ség ke re té ben szer zett szak ké pe sí tés re, ille tõ leg is -
me re tek re ala poz va olyan is ko lai ének-ze ne ta ná rok kép -
zé se, akik ma gas fokú ze nei és pe da gó gi ai tu dá suk bir to -
ká ban al kal ma sak a köz ok ta tás ze nei-kul tu rá lis te rü le te in
az ének-ze ne ok ta tá sá ra, va la mint – kar ve ze tõi fel ké szült -
sé gük alap ján – az is ko lai kó rus mun ka ve ze té sé re és az ab -
ban rej lõ ze nei ne ve lé si fel ada tok el lá tá sá ra, va la mint az
alap fo kú mû vé szet ok ta tá si in téz mény ben az ok ta tá si-ne -
ve lé si fel ada tok el lá tá sá ra, to váb bá akik ké pe sek a ta nul -
má nyok dok to ri kép zés ben tör té nõ foly ta tá sá ra.

A 8.3. pont ban fog lalt szak te rü le ti ál ta lá nos is me re te -
ken túli, sa já tos is me ret kö rök:

Szak te rü le ti is me re tek:

– Szol fézs (ze nei írás-ol va sás, ze nei kész ség fej lesz tés), 
ze ne el mé le ti és ze ne tör té ne ti is me ret kö rök (ze ne iro dal mi
mû velt ség és is me ret ter jesz tés, ze ne mû vek elem zé se),
par ti tú ra ol va sá si, transz po ná lá si, imp ro vi zá lá si is me re tek.

– A ma gyar nép ze ne ré teg zõ dé se, népi hang sze rek,
népi ha gyo má nyok meg is me ré se, nép dal re per to ár ki ala kí -
tá sa.

– A tan órán kí vü li ze nei ne ve lés meg szer ve zé sé nek is -
me re tei: hang ver seny-lá to ga tás ra ne ve lés, tánc ház, ze nei
szak kö rök (pl. fu ru lya-, ütõ-, vo nós együt tes).

– Kar ve ze tés, is ko lai ének ka rok ve ze té se, is ko lai kul -
tu rá lis ren dez vé nyek szer ve zé se, meg fe le lõ kórusreper -
toár ki ala kí tá sa.

– Vo ká lis és hang sze res kép zett sé gi is me ret kö rök: be -
széd mû ve lés, egyé ni- és kó rus hang kép zés, ill. zon go ra,
fu ru lya és egyéb hang sze res tu dás (vo nós és ütõ hang szer).

– A ha zánk ban élõ nem ze ti sé gek, et ni ku mok ze né jé -
nek is me re te (pl. né met, ro mán, szerb, szlo vák, ill. roma
nép ze ne, ezek hez kap cso ló dó népi ha gyo má nyok meg is -
me ré se).

Szak mód szer ta ni is me re tek:

– Az ének-ze nei ne ve lés és ok ta tás fõbb mód sze res el -
já rá sa i nak is me re te: Ko dály Zol tán el vei, össze ha son lít va
a vi lág ban hasz ná la tos, is mer tebb ze nei ne ve lé si kon cep -
ci ók kal (Orff, Dalc ro ze, Wil lems, Su zu ki stb.); a 3–18
éves kor osz tály ze nei ne ve lé si mód sze re i nek át fo gó is me -
re te.
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– Dal ta ní tás, rit mi kai és dal la mi is me re tek ta ní tá sá nak
mód sze rei.

– A ze nei írás-ol va sás, ze nei kész ség fej lesz tés mód sze -
rei.

– A több szó la mú ság ra ne ve lés mód sze rei.
– A ze ne hall ga tás mód sze rei.

Sa já tos kom pe ten ci ák:

Az ének-ze ne ta nár
– kar ve ze tõi fel ké szült sé ge alap ján al kal mas az is ko lai

kó rus mun ka ve ze té sé re és az ab ban rej lõ ze nei ne ve lé si
fel ada tok el lá tá sá ra;

– is me re te it a ze ne ok ta tás egé szé nek, va la mint a ze ne -
pe da gó gia el mé le té nek és gya kor la tá nak szol gá la tá ba tud -
ja ál lí ta ni;

– ké pes is ko lá ja ze nei éle té nek meg szer ve zé sé re és
cse lek võ ré sze se az is ko lán kí vü li kul tu rá lis élet nek.

Mozgóképkultúra- és médiaismeret-tanár

A szak kép zett ség ok le vél ben sze rep lõ,
– ma gyar nyel vû meg je lö lé se: ok le ve les moz gó kép kul -

tú ra- és mé dia is me ret-ta nár;
– an gol nyel vû meg je lö lé se: te a cher of mo ving ima ge

and me dia edu ca ti on.

A kép zés cél ja az alap fo ko za ton vagy más fel sõ fo kú
vég zett ség ke re té ben szer zett szak kép zett ség re, ille tõ leg
is me re tek re ala poz va a köz ok ta tás ban, a szak kép zés ben és 
a fel nõtt kép zés ben az ok ta tá si, pe da gó gi ai ku ta tá si, ter ve -
zé si és fej lesz té si fel ada tok ra, to váb bá a ta nul má nyok dok -
to ri kép zés ben tör té nõ foly ta tá sá ra való fel ké szí tés.

A 8.3. pont ban fog lalt szak te rü le ti ál ta lá nos is me re te -
ken túli, sa já tos is me ret kö rök:

Szak te rü le ti is me re tek:

– A kom mu ni ká ció for mái.
– Moz gó ké pi szö ve gek; az ele mi moz gó ké pi szö veg al -

ko tó kó dok, moz gó kép ol va sás; az ele mi moz gó ké pi szö -
veg al ko tó kó dok al kal ma zá sa, moz gó kép írás.

– Egy sze rû (idõ ben és tér ben egy be füg gõ) cse lek mé -
nyek kép so ro za tok kal tör té nõ meg je le ní té se, ta go lá sa.

– Szte re o tí pi ák és kon ven ci ók a moz gó ké pi szö veg kör -
nye zet ben.

– Moz gó ké pi szö ve gek ér tel me zé se.
– Ér tel me zés, elem zés; moz gó ké pi szö veg kör nye zet -

ben meg fi gyelt egy sze rû (te ret és idõt for má ló) kép kap -
cso la tok ér tel me zé se; moz gó ké pi szö veg kör nye zet ben
meg fi gyelt kép-hang kap cso la tok ér tel me zé se.

– A mé dia tár sa dal mi sze re pe, mû kö dé si mód ja.
– Mé dia ka te gó ri ák.
– Mé dia hasz ná la ti szo ká sok.
– Mé dia nyel vek.
– Egy sze rû moz gó ké pi szö ve gek lét re ho zá sá val kap -

cso la tos is me re tek.

– Elekt ro ni kus mé di u mok (vi deó, szá mí tó gép) alap fo -
kú al ko tó hasz ná la tá val kap cso la tos is me re tek.

Szak mód szer ta ni is me re tek:

– A mé dia pe da gó gia el mé le ti tud ni va lói és gya kor la ti
is me re tei. Nem zet kö zi ten den ci ák és a ma gyar or szá gi gya -
kor lat.

– A fej lesz té si cé lok nak (meg is me rõ, al ko tó, elem zõ,
íté lõ ké pes ség, íz lés, ér zel mi in tel li gen cia, ko o pe ra ti vi tás)
meg fe le lõ mód sze rek is me re te.

– Ta ní tá si mód sze rek és stra té gi ák: fron tá lis, egyé ni,
cso por tos, pro jekt, fel fe de zé ses, dif fe ren ci á lás.

– Ta ní tá si mun ka for mák: egyé ni mun ka, pá ros, cso por -
tos, fron tá lis mun ka.

– A ta ní tás ter ve zé se: jog sza bá lyok, ke ret tan ter vek, pe -
da gó gi ai prog ram, he lyi tan terv, tan me net, óra váz lat.

– Ér té ke lé si cé lok: tu dás, diák, ta nár, is ko la. A ta nu lás
ér té ke lé si for mái: for mat ív, di ag nosz ti kus, õsszeg zõ. Szó -
be li, írá sos, meg be szé lés, ki ál lí tás. Mé rés.

– Tan esz kö zök, szá mí tó gép, ve tí tõk, cd-ké szí tés, po -
wer po int.

– Is ko lai gya kor la tok (hos pi tá lás, ta ní tás) a kez dõ ta nár 
prob lé mái.

Vizuális- és környezetkultúra-tanár

A szak kép zett ség ok le vél ben sze rep lõ,
– ma gyar nyel vû meg je lö lé se: ok le ve les vi zu á lis- és

kör nye zet kul tú ra-ta nár,
– an gol nyel vû meg je lö lé se: te a cher of vi su al cul tu re.

A kép zés cél ja az alap fo ko za ton vagy más fel sõ fo kú
vég zett ség ke re té ben szer zett szak kép zett ség re, ille tõ leg
is me re tek re ala poz va a köz ok ta tás ban, a szak kép zés ben és 
a fel nõtt kép zés ben az ok ta tá si, pe da gó gi ai ku ta tá si, ter ve -
zé si és fej lesz té si fel ada tok ra, va la mint az alap fo kú mû vé -
szet ok ta tá si in téz mény ben az ok ta tá si-ne ve lé si fel ada tok
el lá tá sá ra, to váb bá a ta nul má nyok dok to ri kép zés ben tör -
té nõ foly ta tá sá ra való fel ké szí tés.

A 8.3. pont ban fog lalt szak te rü le ti ál ta lá nos is me re te -
ken túli, sa já tos is me ret kö rök:

Szak te rü le ti is me re tek:

– Az em be ri kör nye zet ér té ke lé se a hasz nos ság és a
szép ség szem pont já ból.

– Az em be ri kör nye zet, a köz lõ, ki fe je zõ szán dé kú vi -
zu á lis al ko tá sok tár sa dal mi, tör té nel mi, szo ci á lis be ágya -
zott sá gá nak is me re te.

– A vi zu á lis al ko tó és be fo ga dó ké pes sé gek fej lõ dé sé -
nek is me re te (gye rek rajz-fej lõ dés).

– A ké pi-plasz ti kai gon dol ko dás, al ko tás, a vi zu á lis
meg is me rés, képi lá tás mód el mé le ti is me re te és gya kor la ti
al kal ma zá sa. A konk rét és fo gal mi gon dol ko dás és cse lek -
vés kap cso la ta.
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– A kre a ti vi tás je len tõ sé gé nek és fej lesz té si le he tõ sé -
ge i nek (vi zu á lis al ko tó te vé keny sé ge ken ke resz tül) is me -
re te.

– A lát vány ér zel me ket kel tõ sze re pe, az ér zel mi in tel -
li gen cia ki fej lesz té sé ben be töl tött sze re pe.

– Az esz té ti kum fel is me ré se és ér té ke lé se min den lát -
ha tó je len ség ben.

– A kör nye zet kul tú ra funk ci o ná lis, esz té ti kai, gaz da sá -
gi szem pont jai.

– A vi zu á lis mû vé szet nek, mint az em be ri meg is me rés
és ki fe je zés egyik mód já nak az is me re te. A kép zõ mû vé -
szet nek, mint a leg komp le xebb vi zu á lis üze net nek és ér -
ték köz ve tí tõ nek a meg is me ré se.

– A lá tás, az áb rá zo lás és a vi zu á lis ki fe je zés sze re pe az 
em be ri kom mu ni ká ci ó ban.

– A vi zu a li tás nak az ön is me ret ben, iden ti tás ki ala kí tá -
sá ban, az ön ki fe je zés ben be töl tött sze re pe.

– A lát ha tó mi nõ sé gek nek a napi gya kor lat ban, a tu do -
mány ban és a mû vé szet ben be töl tött sze re pe.

– A fo gyasz tói és ál lam pol gá ri ne ve lés a tárgy vi lág, a
vá ro si kör nye zet értõ hasz ná la tá hoz.

Szak mód szer ta ni is me re tek:

– A vi zu á lis és kör nye zet kul tú ra ta ní tá sá nak mód szer -
ta na, el mé le ti tud ni va lói és gya kor la ti is me re tei. Nem zet -
kö zi ten den ci ák és a ma gyar or szá gi gya kor lat.

– A fej lesz té si cé lok nak (meg is me rõ, al ko tó, elem zõ,
íté lõ ké pes ség, íz lés, ér zel mi in tel li gen cia, ko o pe ra ti vi tás)
meg fe le lõ mód sze rek is me re te.

– Ta ní tá si mód sze rek és stra té gi ák: fron tá lis, egyé ni,
cso por tos, pro jekt, fel fe de zé ses, dif fe ren ci á lás.

– Ta ní tá si mun ka for mák: egyé ni mun ka, pá ros, cso por -
tos, fron tá lis mun ka.

– A ta ní tás ter ve zé se: jog sza bá lyok, ke ret tan ter vek, pe -
da gó gi ai prog ram, he lyi tan terv, tan me net, óra váz lat.

– Ér té ke lé si cé lok: tu dás, diák, ta nár, is ko la. A ta nu lás
ér té ke lé si for mái: for mat ív, di ag nosz ti kus, õsszeg zõ. Szó -
be li, írá sos, meg be szé lés, ki ál lí tás. Mé rés.

– Tan esz kö zök, szá mí tó gép, ve tí tõk, cd-ké szí tés, po -
wer po int.

– Is ko lai gya kor la tok (hos pi tá lás, ta ní tás) a kez dõ ta nár 
prob lé mái.

INFORMATIKA MÛVELTSÉGI TERÜLET

Informatikatanár

A szak kép zett ség ok le vél ben sze rep lõ,
– ma gyar nyel vû meg je lö lé se: ok le ve les in for ma ti ka ta -

nár;
– an gol nyel vû meg je lö lé se: te a cher of in for ma tics.

A kép zés cél ja az alap fo ko za ton vagy más fel sõ fo kú
vég zett ség ke re té ben szer zett szak kép zett ség re, ille tõ leg

is me re tek re ala poz va a köz ok ta tás ban, a szak kép zés ben és 
a fel nõtt kép zés ben, az in for ma ti ka, az in for ma ti kai szak -
kép zés ben emel lett az in for ma ti ku si szak kép zett ség nek
meg fe le lõ szak mai tan tár gyak ok ta tá si, pe da gó gi ai ku ta tá -
si, ter ve zé si és az is ko lai in for ma ti kai esz kö zök, ok ta tá si
in for má ci ós és kom mu ni ká ci ós tech no ló gi ák al kal ma zá sá -
val kap cso la tos fej lesz té si fel ada tok, to váb bá a ta nul má -
nyok dok to ri kép zés ben tör té nõ foly ta tá sá ra való fel ké szí -
tés.

A 8.3. pont ban fog lalt szak te rü le ti ál ta lá nos is me re te -
ken túli, sa já tos is me ret kö rök:

Szak te rü le ti is me re tek:

Az in for ma ti kai al kal ma zá sok fel hasz ná lá si mód szer ta -
na, fõ kom po nen sei, fo ga lom rend sze re, in for ma ti kai tech -
no ló gi ák, az ok ta tás meg ala po zá sát biz to sí tó is me ret kö rök 
az aláb bi te rü le te ken:

– In for ma ti ka és tár sa da lom: Az in for ma ti ka fej lõ dés -
tör té ne te. In for má ci ós és kom mu ni ká ci ós tech no ló gi ák a
tár sa da lom ban. Adat biz ton ság, sze mé lyes ada tok vé del -
me. Jogi, eti kai, pszi cho ló gi ai és szo ci o ló gi ai vo nat ko zá -
sok. (2–4 kre dit)

– In for ma ti kai al kal ma zá sok: Do ku men tum ké szí tés.
Pre zen tá ció ter ve zés és ki vi te le zés. Mé dia in for ma ti ka.
Kép fel dol go zás. Gra fi kai al kal ma zá sok. Táb lá zat ke ze lés.
Adat bá zis-ke ze lés. Al kal ma zói ver seny fel ada tok meg ol -
dá sa. (6–20 kre dit)

– Al go rit mi zá lás és prog ra mo zá si nyel vek: Al go rit mi -
kus prob lé ma meg ol dás mód sze rei. A köz ok ta tás ban hasz -
nált prog ra mo zá si nyel vek. Prog ram fej lesz tõi kör nye ze -
tek. Prog ra mo zá si ver seny fel ada tok meg ol dá sa. (4–15
kre dit)

– In for má ci ós tech no ló gi ák: In fo kom mu ni ká ció, in for -
má ci ós tech no ló gi ák sze re pe a kom mu ni ká ci ó ban. In for -
ma ti kai köz hasz ná la tú fe lü le tek, in for má ci ós há ló za ti
szol gál ta tá sok, in for má ci ós tech no ló gi ák alap ja i nak is me -
re te, hasz ná la ta. Könyv tár alap is me re tek. Ok ta tó prog ra -
mok, e-le ar ning. (4–15 kre dit)

– Szá mí tás tu do má nyi is me re tek: Lo gi kai ala pok a
prog ra mo zás hoz és az al kal ma zá sok hoz, szá mí tás el mé let,
au to ma ták és for má lis nyel vek, mes ter sé ges in tel li gen cia,
egyéb szá mí tás tu do má nyi is me re tek. (Leg fel jebb 8 kre dit)

Szak mód szer ta ni is me re tek:

– In for ma ti kai fo gal mak, esz kö zök, mód sze rek ta ní tá -
sá nak alap kér dé sei. A prob lé ma meg ol dás mód szer ta na.
In for ma ti kai alap is me re tek (hard ver, szoft ver), do ku men -
tum ké szí tés, táb lá zat ke ze lés, adat bá zis-ke ze lés, pre zen tá -
ció és gra fi ka, al go rit mi zá lás és prog ra mo zá si nyel vek,
prog ra mo zá si esz kö zök, in for má ci ós tár sa da lom, in for má -
ci ós há ló za ti szol gál ta tá sok té ma kö rök ta ní tá sá nak fõ kér -
dé sei, mód sze rei, esz kö zei. Az ér té ke lés mód sze rei (kü lö -
nös te kin tet tel az érett sé gi re, il let ve a tan tár gyi verse -
nyekre).
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Sa já tos kom pe ten ci ák:

Az in for ma ti ka ta nár
– al kal mas szak sze rû en hasz nál ni az is ko la in for ma ti -

ka ok ta tá si esz kö ze it, be von ni ok ta tó mun ká já ba az in for -
ma ti kai esz kö zö ket, táv ok ta tá si anya go kat;

– köz ok ta tá si in for ma ti kai tan anyag fej lesz tés re, más
sza kos tan anyag fej lesz tés in for ma ti kai meg va ló sí tá sá nak
tá mo ga tá sá ra;

– in for ma ti kai te het ség gon do zás ra, versenyfelkészí -
tésre;

– hát rá nyos hely ze tû ek in for ma ti kai kép zé sé re;

– új, kor sze rû in for ma ti kai al kal ma zá sok meg is me ré -
sé re és ezen is me re tek át adá sá ra;

– prob lé mák meg ol dá sá nak al go rit mi kus ki fe je zé sé re,
a meg ol dá sok he lyes sé gé nek iga zo lá sá ra és ha té kony sá -
guk elem zé sé re;

– együtt mû kö dõ kész sé ge alap ján cso port mun ká ra;

– az in for ma ti ka és a tár sa da lom köl csön ha tá sá nak kö -
ve té sé re.

TESTNEVELÉS ÉS SPORT MÛVELTSÉGI TERÜLET

Testnevelõ tanár

A szak kép zett ség ok le vél ben sze rep lõ,

– ma gyar nyel vû meg je lö lé se: ok le ve les test ne ve lõ ta -
nár;

– an gol nyel vû meg je lö lé se: te a cher of phy si cal edu ca -
ti on.

A kép zés cél ja az alap fo ko za ton vagy más fel sõ fo kú
vég zett ség ke re té ben szer zett szak kép zett ség re, ille tõ leg
is me re tek re ala poz va a köz ok ta tás ban, az is ko lai test ne ve -
lés és sport ok ta tá si-ne ve lé si fel ada ta i nak el lá tá sá ra, a
szak kép zés ben, a fel sõ ok ta tás ban és a fel nõtt kép zés ben,
emel lett a sport szak mai tár gyak ok ta tá si, valamint min den
szin ten a sport pe da gó gi ai ku ta tá si, ter ve zé si és fej lesz té si
fel ada tok ra, to váb bá a ta nul má nyok dok to ri kép zés ben
tör té nõ foly ta tá sá ra való fel ké szí tés.

A 8.3. pont ban fog lalt szak te rü le ti ál ta lá nos is me re te -
ken túli, sa já tos is me ret kö rök:

Szak te rü le ti is me re tek:

– Az is ko lai test ne ve lés szem pont já ból leg fon to sabb
sport ágak és egyéb le het sé ges moz gás te rü le tek (pl. tánc,
stret ching) ok ta tá sá nak el mé le te és mód szer ta na.

– Sza bály is me ret a test ne ve lés és az is ko lai sport fon tos 
sport ága i ban, já ték ve ze tõi, illetve ver seny bí rói is me re tek
és gya kor lott ság.

– A kon di ci o ná lis és ko or di ná ci ós ké pes sé gek fej lesz -
té sé nek el mé le te és mód szer ta na az egyes kor cso por tok
sa já tos sá ga i nak figye lembe véte lével.

– A kü lön bö zõ kor cso por tok moz gás igé nye, el té rõ ter -
hel he tõ sé ge, a kon di ci o ná lis és ko or di ná ci ós ké pes sé gek
mé ré se.

– A sport szak em ber-kép zés te rü le tén le het sé ges szak -
mai tan tár gyak el mé le te, gya kor la ta és mód szer ta na.

– A sport te vé keny ség meg sze ret te té sé hez, az éle ten át
tar tó fi zi kai ak ti vi tás irán ti el kö te le zett ség ki ala kí tá sá hoz,
e te rü le ten a te het sé gek fel is me ré sé hez és a te het ség gon -
do zás fel ada ta i hoz szük sé ges is me re tek, te het ség gon do zás 
(men tor ál ás).

– Is me re tek és kész sé gek a tes ti fej lett ség stá tu szá nak
meg ál la pí tá sá ra, az egyé ni fej lett ség prog ram já nak el ké -
szí té sé re, ezzel össze füg gés ben is me re tek és kész sé gek
mo to ri kus pró bák szer ve zé sé re, le bo nyo lí tá sá ra, ér té ke lé -
sé re és az ada tok tá ro lá sá ra.

– Is me re tek, jár tas sá gok, kész sé gek az is ko lai sport
szer ve ze te i nek mû köd te té sé hez, illetve di ák-sport ver se -
nyek ren de zé sé re, le bo nyo lí tá sá ra.

– A sa já tos fej lesz tést igény lõ (fo gya ték kal, kró ni kus
be teg sé gek kel élõ, tes ti fej lõ dé sük ben le ma ra dó, el hí zott)
ta nu lók, hall ga tók és fel nõt tek pszi cho szo ma ti kus fej lesz -
té sé nek spe ci á lis is me re tei, a pre ven ció kér dé sei.

– Is me re tek és gya kor lott ság sport- és rek re á ci ós tá bo -
rok szer ve zé sé ben és ve ze té sé ben.

– Gya kor lott ság az in teg rált test ne ve lés- és sport fog lal -
ko zás ve ze té sé ben.

Szak mód szer ta ni is me re tek:

– A test ne ve lés el mé le te és mód szer ta na, a pszi cho mo -
to ros ta ní tás-ta nu lás kü lön bö zõ stra té gi ái, tan tárgy-pe da -
gó gi ai sa já tos sá gai.

– A ta ní tás-ta nu lás fo lya ma tá nak sa já tos sá gai a tan órai
és a tan órán kí vü li test ne ve lés ben az egyes kor osz tá lyok
sze rint. Az is ko lai és is ko lán kí vü li sport kö ri fog lal ko zá -
sok szer ve zé se és le ve ze té se.

– A ta ní tá si-ta nu lá si fo lya mat mo to ros és kog ni tív as -
pek tu sá nak tu da tos transz fe rá ló esz köz ként való al kal ma -
zá sa tan órai és tan órán kí vü li test ne ve lés ben az egyes kor -
osz tá lyok ok ta tá si is me re te i nek figye lembe véte lével.

– Is me re tek és kész sé gek a test ne ve lé si tan anyag ter ve -
zé sé re (tan terv fej lesz tés, tan me net ké szí tés, óra váz lat-ké -
szí tés).

– Is me re tek és kész sé gek a test ne ve lé si óra és a sport -
fog lal ko zás szer ve zé sé re és ve ze té sé re.

Sa já tos kom pe ten ci ák:

– Az is ko lai és is ko lán kí vü li sport kö ri te vé keny sé gek -
hez tar to zó já ték és sport fog lal ko zá sok szer ve zé se és le ve -
ze té se, kü lö nös te kin tet tel az olyan kre a tív fog lal ko zá sok -
ra, ahol a kö zös ség ben vég re haj tan dó fel ada tok do mi nál -
nak.

– A ta nult moz gás kész let kre a tív hasz ná la ta, ere de ti
moz gá sok, moz gás fo lya ma tok, já té kok al ko tá sa.
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– Olyan moz gás for mák, te vé keny sé gek, sport ágak is -
me re te, ame lyek egy részt di va to sak, meg fe lel nek a kor -
szel lem nek, és ame lyek bi zo nyít ják, hogy a sport el sõ sor -
ban öröm for rás, ka lan d, já ték, más részt éle tük bár mely
sza ka szá ban ne héz sé gek nél kül ûz he tik majd a di á kok.

– Olyan szak mai mód szer ta ni fel ké szült ség, amely a
gyen gébb tes ti-lel ki adott sá gú di á kok szá má ra is von zó vá
te szik a test ne ve lés és az is ko la sport éle tet, si ker él ménnyel 
szol gál nak ne kik.

– Nyi tott ság az új és be vált nem zet kö zi, el sõ sor ban
 európai mód szer tan, illetve gya kor lat iránt, hogy hi va tá -
suk gya kor lá sa so rán meg fe lel je nek az új kö ve tel mé nyek -
nek.

Egészségfejlesztés-tanár

A szak kép zett ség ok le vél ben sze rep lõ,

– ma gyar nyel vû meg je lö lé se: ok le ve les egész ség fej -
lesz tés-ta nár;

– an gol nyel vû meg je lö lé se: he alth pro mo ti on te a cher.

A kép zés cél ja az alap fo ko za ton vagy más fel sõ fo kú
vég zett ség ke re té ben szer zett szak kép zett ség re, ille tõ leg
is me re tek re ala poz va a köz ok ta tás ban, a szak kép zés ben és 
a fel nõtt kép zés ben, az is ko lai egész ség fej lesz tés sel kap -
cso la tos ok ta tá si, pe da gó gi ai ku ta tá si, ter ve zé si és fej lesz -
té si fel ada tok ra, to váb bá a ta nul má nyok dok to ri kép zés -
ben tör té nõ foly ta tá sá ra való fel ké szí tés.

A 8.3. pont ban fog lalt szak te rü le ti ál ta lá nos is me re te -
ken túli, sa já tos is me ret kö rök:

Szak te rü le ti is me re tek:

– Az egész ség fej lesz tés cél ja, fo gal ma, tár gya, ér té kei,
az egész ség tan (mint el mé le ti tu do mány ág és gya kor la ti
disz cip lí na) ok ta tá sá nak nem zet kö zi és ha zai hely ze te az
is ko lai és is ko lán kí vü li egész ség fej lesz té si fog lal ko zá sok
sa já tos sá gai, az egész ség gel kap cso la tos dön té sek és kí vá -
na tos vi sel ke dé sek, az egész ség fej lesz tés-ta nár fel ada tai a
tu da tos egész ség ma gat ar tás ki ala kí tá sa ér de ké ben.

– Az is ko la-egész ség ügy, az egész ség ne ve lés, egész -
ség fej lesz tés, men tál hi gi é né ál ta lá nos kér dé sei, a fo gya -
ték kal élõk, az idõ sek, a le sza ka dók, más ki sebb sé gek, a
haj lék ta la nok sa já tos prob lé mái, azok ke ze lé si tech ni kái,
az egész éle ten át való ta nu lás és a rend sze res sza bad idõs
ak ti vi tás men tál hi gi é nés és mak ro tár sa dal mi ha tá sai, a
mun ka he lyi egész ség vé de lem (work site he alth promo -
tion) gaz da sá gi és hu mán as pek tu sai, a tu do má nyos ku ta -
tás, a te re pen vé gez he tõ (tu do má nyos) fel mé ré sek sza bá -
lyai, azok ered mé nye i nek fel vi lá go sí tó és tu do má nyos
célú be mu ta tá sa.

– Az ad dik to ló gia, a drog pre ven ció, a ma ga tar tás tu do -
mány, a bi o ló gia, a pe da gó gia, a pszi cho ló gia, a sport tu do -
mány, a szo ci o ló gia, a szo ciá lis mun ka egész ség re és

egész ség tu do mány ra vo nat ko zó el mé le te és gya kor la ta,
ok ta tá si és ku ta tá si mód sze rei, ered mé nyei.

Szak mód szer ta ni is me re tek:

– A Nem ze ti alap tan terv ben, az érett sé gi vizs ga kö ve -
tel mé nyek ben, il let ve a köz ok ta tá si tör vény ben az egész -
sé ges élet mód ra ne ve lés te rü le té re vo nat ko zó is ko lai
egész ség fej lesz té si, egész ség ne ve lé si, kész ség fej lesz té si,
men tál hi gi é nés pre ven ci ós fel ada tok, kö ve tel mé nyek és
mód sze rek.

– A ta ní tá si-ta nu lá si fo lya mat sa já tos sá gai a kü lön bö zõ 
tí pu sú egész ség fej lesz tõ fog lal ko zá so kon a kü lön bö zõ
kor osz tá lyok (óvo dás ko rú ak, kis is ko lá sok, ál ta lá nos és
kö zép is ko lai ta nu lók, if jú- és fel nõtt ko rú ak) sze rint, az
egész ség tan ór án és a szak kép zés ala po zó szak mai tár gya i -
ban al kal maz ha tó el já rá sok és mód sze rek, az el sõ se gély -
nyúj tás gya kor la ta és ok ta tá si mód sze rei.

– A po zi tív be ál lí tó dás, ma ga tar tás, a sta bil és ru gal ma -
san al kal maz ko dó szo kás rend meg te rem té sé nek mód szer -
ta na.

– A do hány zás sal, az al ko hol fo gyasz tás sal, a drog hasz -
ná lat tal, a sze xu á lis ma ga tar tás sal, a fi zi kai ak ti vi tás sal, az
obe zi tás meg elõ zé sé vel, a vé dõ esz kö zök hasz ná la tá val, a
stresszel és más fel me rü lõ egész ség ügyi koc ká za ti té nye -
zõ vel kap cso la tos is me re tek, a szük ség le tek fel mé ré se,
komp lex is ko lai pre ven ci ós prog ra mok, pro jek tek ki ala kí -
tá sa, imp le men tá lá sa, a prog ra mok ered mé nyes sé gé nek
ér té ke lé se, a szük sé ges szak te rü le tek ta ná ra i nak vagy más
szak em be rek (pl. vé dõ nõ, is ko la or vos, is ko la pszi cho ló -
gus), va la mint a szü lõk be vo ná sá val kap cso la tos is me re -
tek.

– A he lyes ön is me ret re való ne ve lés mód szer ta na.

– A füg gõ sé gek re NEM-et mon dás gya kor la tá nak, a
he lyes dön té sek ki ala kí tá sá nak mód szer ta na.

– A bal eset men tes tár sas együtt élés, köz le ke dés gya -
kor la tai, a pre ven ció mód szer ta na.

– A ve szé lyes anya gok, esz kö zök (pe tár da, tû zi já ték,
kis gé pek stb.) ép sé get ve szé lyez te tõ hasz ná la ta meg elõ zé -
sé hez szük sé ges mód sze rek.

– Az egész sé ges is ko lai kör nye zet ki ala kí tá sá hoz szük -
sé ges el já rá sok gya kor la ta.

Sa já tos kom pe ten ci ák:

– A sze mé lyes ta nács adás ban, a ko ope ra tív mód sze rek, 
a te am mun ka al kal ma zá sá ban való jár tas ság.

– Az egész ség tá bor a fel vi lá go sí tó és rek re á ci ós cso -
port fog lal ko zá sok szer ve zé si, le bo nyo lí tá si fel ada tai, ha -
gyo má nyos és új mód sze rei.

– El sõ se gély nyúj tá si ru ti nok (seb el lá tás, sé rül tek rõl
való gon dos ko dás, új ra élesz té si tech ni kák stb.).
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b) A SZAKKÉPZÉS, MÛVÉSZETI SZAKKÉPZÉS,
ILLETVE ALAPFOKÚ MÛVÉSZET-OKTATÁS

TERÜLETEIN VÁLASZTHATÓ SZAKMAI, MÛVÉSZETI
TANÁRI SZAKKÉPZETTSÉGEK

MÛSZAKI, INFORMATIKAI SZAKKÉPZÉS

Mérnöktanári szakképzettségek

A szak kép zett ség ok le vél ben sze rep lõ
– ma gyar nyel vû meg je lö lé se:
mér nök ta nár (anyag mér nök)
mér nök ta nár (fa ipa ri mér nök)
mér nök ta nár (könnyû ipa ri mér nök)
mér nök ta nár (bio mér nök)
mér nök ta nár (kör nye zet mér nök)
mér nök ta nár (ve gyész mér nök)
mér nök ta nár (épí tõ mér nök)
mér nök ta nár (föld tu do má nyi mér nök)
mér nök ta nár (épí tész mér nök)
mér nök ta nár (ipa ri ter mék- és for ma ter ve zõ mér nök)
mér nök ta nár (gé pész mér nök)
mér nök ta nár (köz le ke dés mér nök)
mér nök ta nár (me chat ro ni kai mér nök)
mér nök ta nár (had- és biz ton ság tech ni kai mér nök)
mér nök ta nár (ener ge ti kai mér nök)
mér nök ta nár (vil la mos mér nök)
mér nök ta nár (gaz dál ko dá si mér nök)
mér nök ta nár (mér nök in for ma ti kus)
– an gol nyel vû meg je lö lé se:
te a cher of en gi ne e ring (ma te ri als en gi ne er)
te a cher of en gi ne e ring (wood tech no logy en gi ne er)
te a cher of en gi ne e ring (light in dust ry en gi ne er)
te a cher of en gi ne e ring (bi o en gi ne er)
te a cher of en gi ne e ring (en vi ron men tal en gi ne er)
te a cher of en gi ne e ring (che mi cal en gi ne er)
te a cher of en gi ne e ring (ci vil en gi ne er)
te a cher of en gi ne e ring (earth sci en ce en gi ne er)
te a cher of en gi ne e ring (ar chi tec tu ral en gi ne er)
te a cher of en gi ne e ring (in dust ri al de sign en gi ne er)
te a cher of en gi ne e ring (me cha ni cal en gi ne er)
te a cher of en gi ne e ring (trans por ta ti on en gi ne er)
te a cher of en gi ne e ring (me chat ro ni cal en gi ne er)
te a cher of en gi ne e ring (mi li ta ry and sa fety en gi ne er)
te a cher of en gi ne e ring (ener ge tics en gi ne er)
te a cher of en gi ne e ring (elect ri cal en gi ne er)
te a cher of en gi ne e ring (en gi ne e ring ma na ger)
te a cher of en gi ne e ring (com pu ter en gi ne er)

A kép zés cél ja a fel sõ fo kú mû sza ki kép zés re ala poz va
az is ko lai rend sze rû és az is ko la rend sze ren kí vü li, va la -
mint az akk re di tált szak kép zés ben az el mé let igé nyes tan -
tár gyak ta ní tá sá ra, a mû sza ki szak ok ta tás te rü le tén a pe da -
gó gi ai ku ta tá si, ter ve zé si és fej lesz té si fel ada tok ra való
fel ké szí tés, to váb bá a szak kép zé si irá nyult sá gú tu do má -
nyos mi nõ sí tés meg szer zé sé nek meg ala po zá sa.

A 8.3. pont ban fog lalt szak te rü le ti ál ta lá nos is me re te -
ken túli, sa já tos is me ret kö rök:

– Az alap kép zés ben meg szer zett is me re te ket to vább
bõ ví tõ ala po zó is me ret kö rök.

– Ho ri zon tá lis ki te kin tés a szak mai kép zés hez kap cso -
ló dó Nem ze ti alap tan terv mû velt ség te rü le te i re, a fel nõtt -
kép zés sel kap cso la tos sa já tos is me re tek.

– A szak mai törzs anyag is me ret kö rei: a szak irá nyú
szak kép zés gya kor la ti al kal ma zást tá mo ga tó mû sza ki/in -
for ma ti kai alap tan tár gya i nak el mé lyí té se a mér nö ki/in for -
ma ti kai alap kép zé si szak sze rint.

– A szak mai törzs anyag kö te le zõ en vá laszt ha tó is me -
ret kö rei, dif fe ren ci ált szak mai is me re tek: mû sza ki/in for -
ma ti kai is me re tek bõ ví té se a mér nök/in for ma ti kai kép zé si
te rü let adott alap kép zé si szak já nak meg fe le lõ szak irá nyú
is me ret kö rök kel.

A szak te rü le ti is me re tek mér nök ta ná ri szak kép zett sé -
gen ként:

– ok le ve les mér nök ta nár (anyag mér nök): el mé le ti ala -
po zó, va la mint anyag tu do má nyi, tech no ló gi ai, mû sza ki
ala po zó, szak mai ala po zó (fém-ke rá mia-po li mer-kom po -
zi tok) is me ret kö rök;

– ok le ve les mér nök ta nár (fa ipa ri mér nök): el mé le ti ala -
po zó, va la mint fa ana tó mia, fa ipa ri alap szer ke ze tek, fû -
rész ipa ri tech no ló gia, fa ipa ri le mez és lap gyár tás, fa ipa ri
gé pek, bú tor-, aj tó-, ab lak gyár tás, fa anyag vé de lem is me -
ret kö rök;

– ok le ve les mér nök ta nár (könnyû ipa ri mér nök): el mé -
le ti ala po zó, va la mint ter me lé si és ki egé szí tõ fo lya ma tok,
könnyû ipa ri anya gok, mû ve le tek és tech no ló gi ák,
könnyû ipa ri mé rés tech ni ka, mi nõ ség irá nyí tás, kör nye zet -
vé de lem, mun ka vé de lem is me ret kö rök;

– ok le ve les mér nök ta nár (bio mér nök): el mé le ti ala po -
zó, va la mint bi o ló gi ai rend sze rek mû kö dé se, fi zi kai ké mia 
al kal ma zá sai és anyag tu do mány, mé rés és irá nyí tás tech ni -
ka, gép tan és mû ve let tan, tech no ló gia is me ret kö rök;

– ok le ve les mér nök ta nár (kör nye zet mér nök): el mé le ti
ala po zó, va la mint föld tu do má nyi szak is me re tek, egész -
ség vé de lem, kör nye ze ti mé ré sek, mo ni to ro zás, kör nye zet -
vé del mi mû sza ki mû ve le tek, kör nye zet tan, kör nye ze ti ele -
mek vé del me, kör nye zet elem zés is me ret kö rök;

– ok le ve les mér nök ta nár (ve gyész mér nök): el mé le ti
ala po zó, va la mint fi zi kai ké mia al kal ma zá sai és anyag tu -
do mány, mé rés és irá nyí tás tech ni ka, vegy ipa ri gép tan és
mû ve let tan, tech no ló gia is me ret kö rök;

– ok le ve les mér nök ta nár (épí tõ mér nök): el mé le ti ala -
po zó, va la mint anyag tu do mány, szer ke zet tan, geo tech ni -
ka, geo in for ma ti ka, lé te sít mé nyi, te le pü lé si és kör nye zet -
mér nö ki is me ret kö rök;

– ok le ve les mér nök ta nár (föld tu do má nyi mér nök): el -
mé le ti ala po zó, va la mint al kal ma zott föld tu do má nyi, tech -
no ló gi ai, bá nya- és geo tech ni kai, olaj- és gáz mér nö ki, elõ -
ké szí tés tech ni kai is me ret kö rök;
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– ok le ve les mér nök ta nár (épí tész mér nök): el mé le ti ala -
po zó, va la mint min tá zás-mo del le zés, épü let szer ke ze tek,
épí tõ anya gok, épü let gé pé szet, tar tó szer ke ze tek, épü let ter -
ve zés, ki vi te le zés-szer ve zés is me ret kö rök;

– ok le ve les mér nök ta nár (ipa ri ter mék- és for ma ter ve -
zõ mér nök): el mé le ti ala po zó, va la mint anyag tu do mány,
ipa ri tech no ló gi ák, gép szer ke ze tek, for ma ter ve zés
(rajz/áb rá zo lás, for ma tan/mo del le zés), er go nó mia, fo -
gyasz tó vé de lem is me ret kö rök;

– ok le ve les mér nök ta nár (gé pész mér nök): el mé le ti ala -
po zó, va la mint me cha ni ka, il let ve gé pé sze ti ala po zó, gép -
szer ke zet ta ni, ala kí tás tech no ló gi ai, gyár tás tech no ló gi ai
is me ret kö rök;

– ok le ve les mér nök ta nár (köz le ke dés mér nök): el mé le ti 
ala po zó, va la mint köz le ke dé si rend sze rek, for ga lom tech -
ni ka, szál lít má nyo zás, köz le ke dés-gaz da ság tan, ügy fél -
szol gá la ti me nedzs ment is me ret kö rök;

– ok le ve les mér nök ta nár (me chat ro ni kai mér nök): el -
mé le ti ala po zó, va la mint elekt ro ni kai rend sze rek, elekt ro -
ni kai ter ve zé si és gyár tá si tech no ló gi ák, me cha niz mu sok,
gé pé sze ti szer ke ze tek, ro bot tech ni ka, au to ma ti zá lás is me -
ret kö rök;

– ok le ve les mér nök ta nár (had- és biz ton ság tech ni kai
mér nök): el mé le ti ala po zó, va la mint biz ton ság tech ni kai
rend szer ter ve zés és szer ve zés, vál lal ko zás biz ton ság, sze -
mély- és va gyon vé de lem, fegy ver és fegy ver zet is me ret -
kö rök;

– ok le ve les mér nök ta nár (ener ge ti kai mér nök): el mé le -
ti ala po zó, va la mint in for má ció tech no ló gia, elekt ro tech ni -
ka, szer ke zet- és üzem tan, ener ge ti ka is me ret kö rök;

– ok le ve les mér nök ta nár (vil la mos mér nök): el mé le ti
ala po zó, va la mint vil la mos ság tan, elekt ro ni ka, di gi tá lis
tech ni ka, mé rés tech ni ka, vil la mos ener ge ti ka is me ret kö -
rök;

– ok le ve les mér nök ta nár (gaz dál ko dá si mér nök): el mé -
le ti ala po zó, va la mint rend szer- és szer ve zet fej lesz tés, in -
fo kom mu ni ká ci ós szol gál ta tá sok, adat bá zis-me nedzs -
ment, fo lya mat me nedzs ment, koc ká zat ke ze lés is me ret kö -
rök;

– ok le ve les mér nök ta nár (mér nök in for ma ti kus): el mé -
le ti ala po zó, va la mint adat struk tú rák, pár hu za mos rend -
sze rek, to váb bá

= adat bá zi sok el mé le te és adat bá zis-ter ve zés, adat -
biz ton ság, szoft ver fej lesz tés, al kal ma zás me nedzs -
ment vagy

= szá mí tó gé pes gra fi ka, vi zu á lis al kal ma zás fej lesz -
tés, mul ti mé dia is me ret kö rök.

GAZDASÁGI SZAKKÉPZÉS

Közgazdásztanári szakképzettségek

A szak kép zett ség ok le vél ben sze rep lõ,
– ma gyar nyel vû meg je lö lé se:
ok le ve les köz gaz dász ta nár (el mé le ti gaz da ság tan),

ok le ve les köz gaz dász ta nár (ke res ke de lem és mar ke -
ting),

ok le ve les köz gaz dász ta nár (pénz ügy és szám vi tel),
ok le ve les köz gaz dász ta nár (tu riz mus-ven dég lá tás),
ok le ve les köz gaz dász ta nár (vál lal ko zá si is me re tek),
– an gol nyel vû meg je lö lé se:
te a cher of eco no mics (the o re ti cal eco no mics),
te a cher of eco no mics (com mer ce and mar ke ting),
te a cher of eco no mics (fi nan ce and ac co un ting),
te a cher of eco no mics (to u rism and ca te ring),
te a cher of eco no mics (ent rep re ne u ri al stu di es).

A kép zés cél ja olyan köz gaz dász ta ná rok kép zé se, akik
al kal ma sak a köz ok ta tás ban, az is ko la rend sze rû és is ko la -
rend sze ren kí vü li szak kép zés ben, va la mint a fel nõtt ok ta -
tás ban a ta nu lók köz gaz da sá gi szem lé le té nek és ál ta lá nos
gaz da sá gi, vál lal ko zá si is me re te i nek, üz le ti szak tu dá sá nak 
meg ala po zá sá ra, a gaz da sá gi üz le ti szak kép zés ben pe dig
az adott köz gaz dász-ta ná ri szak kép zett sé gük nek meg fe le -
lõ szak mai tár gyak el mé le ti és gya kor la ti ok ta tá sá ra, a tan -
órai és gya kor ló iro dai, tan üz le ti ta nu lás szer ve zé sé re, a pe -
da gó gi ai ku ta tá si fel ada tok el lá tá sá ra, to váb bá a ta nul má -
nyok dok to ri kép zés ben tör té nõ foly ta tá sá ra.

A 8.3. pont ban fog lalt szak te rü le ti ál ta lá nos is me re te -
ken túli, sa já tos is me ret kö rök:

Szak te rü le ti kö zös is me re tek:

– A köz gaz dász alap kép zés ben el sa já tí tott is me re tek
bõ ví té se, il let ve el mé lyí té se a szak te rü let sze rint.

– A szak kép zés és a gaz da ság kap cso lat rend sze re, a
gaz da sá gi kép zés he lye és sze re pe a kö zép is ko lá ban, a
szak kép zés ben. A fel nõtt kép zés sel kap cso la tos sa já tos is -
me re tek.

– Ki te kin tés a kap cso ló dó Nem ze ti alap tan terv mû velt -
ség te rü let re. Mo du la ri tás a szak kép zés ben, élet hosszig
tar tó ta nu lás.

– Az ok ta tás ban hasz no sít ha tó, leg kor sze rûbb in for ma -
ti kai al kal ma zá sok is me re te.

– A köz gaz da sá gi is me re tek bõ ví té se a köz gaz dász ta -
ná ri szak kép zett ség nek meg fe le lõ szak irá nyú is me ret kö -
rök kel.

Szak te rü le ti is me re tek szak kép zett sé gen ként:

– köz gaz dász ta nár (el mé le ti gaz da ság tan): Mik ro öko -
nó mia, mak ro öko nó mia, nem zet kö zi gaz da ság tan. Köz -
gaz da sá gi el mé let tör té net. Ha zai és nem zet kö zi pénz ügyi,
fi nan szí ro zá si és ban ki is me re tek. Nem zet kö zi gaz da sá gi
kap cso la tok, eu ró pai in teg rá ci ós is me re tek, kül gaz da sá gi
is me re tek. Ma gyar és nem zet kö zi jogi is me re tek. Mar ke -
ting, nem zet kö zi mar ke ting.

– köz gaz dász ta nár (ke res ke de lem és mar ke ting): Lo -
gisz ti ka. Üz le ti dön té sek ma te ma ti kai meg ala po zá sa. Üz -
le ti szi mu lá ci ós gya kor la tok, eset ta nul má nyok. Kul tú ra és
fo gyasz tás. Fo gyasz tó vé de lem. Mo dern ke res ke de lem.
Bu si ness Ga mes a ke res ke de lem ben. Áru tõzs de. Ve ze tõi
szám vi tel.
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Mar ke ting stra té gia. Mar ke ting kom mu ni ká ci ós stra té -
gia. Mar ke ting me nedzs ment. Kap cso la ti mar ke ting és net -
wor king. Mar ke ting stra té gi ai dön té sek – szi mu lá ci ós és
szin te ti zá ló gya kor la tok. Rek lám jog és eti ka. TQM mo -
del lek. Fo gyasz tás pszi cho ló gia és fo gyasz tás szo ci o ló gia.

– köz gaz dász ta nár (pénz ügy és szám vi tel): Ha zai gaz -
da sá gi-jog sza bá lyi kör nye zet, nem zet kö zi jog sza bá lyi
kör nye zet, EU-is me re tek

Pénz ügyi szám vi tel, ve ze tõi szám vi tel, szám vi te li in for -
má ci ós rend szer, szá mí tó gé pes köny ve lés, kont roll ing is -
me re tek. Pénz ügyi, fi nan szí ro zá si, be fek te té si és ban ki is -
me re tek, adó zás, pénz ügyi ter ve zés, pénz ügyi szá mí tá sok,
nem zet kö zi pénz ügyi is me re tek. IKT-is me re tek.

– köz gaz dász ta nár (tu riz mus-ven dég lá tás): Re gi o ná lis
és kör nye zet gaz da ság tan. Te le pü lés me nedzs ment. Ide -
gen for gal mi te rü let fej lesz tés. Öko tu riz mus. Egész ség tu -
riz mus. Kon fe ren ci a tu riz mus. Szál lo dai me nedzs ment.
Bu si ness Ga mes a tu riz mus ban. Ma gyar és eu ró pai mû ve -
lõ dés tör té net. Nem zet kö zi ide gen for gal mi föld rajz. Nem -
zet kö zi pro to koll. Ve ze tõi szám vi tel.

Mik ro bi o ló gia. Hi gi é ne. Táp lál ko zás tu do má nyi is me -
re tek. Fo gyasz tó vé de lem a ven dég lá tás ban. Bu si ness Ga -
mes a ven dég lá tás ban. Nem zet kö zi pro to koll. Nem ze ti
táp lál ko zá si sa já tos sá gok. Ven dég lá tó mû sza ki, tech no ló -
gi ai is me re tek.

– köz gaz dász ta nár (vál lal ko zá si is me re tek): Vá lo ga tott 
fe je ze tek a mik ro- és mak ro öko nó mi á ból. Köz gaz da sá gi
el mé let tör té net. Vál lal ko zá sok me nedzs ment je. Üz le ti ter -
ve zés. Vál lal ko zás be fek te té se i nek ér té ke lé se. Hu mán
erõ for rás gaz dál ko dás. A vál lal ko zá sok költ ség ve té si kap -
cso la tai, adó zás.

Gaz da ság sta tisz ti ka. Jog sza bá lyi kör nye zet. Kkvk a
gaz da ság ban. E-bu si ness, in for má ció tech no ló gia. A vál -
lal ko zá sok tár sa dal mi fe le lõs ség vál la lá sa (CSR).

Szak mód szer ta ni kö zös is me re tek:

– A gaz da sá gi is me ret kö rök ta ní tá sá nak mód sze rei a
köz ok ta tás, a szak kép zés, valamint a fel nõtt kép zés te rü le -
tén. A szak te rü le ten al kal maz ha tó tan köny vek, tan esz kö -
zök, ok ta tást se gí tõ mé di u mok szak sze rû ér té ke lé se, azok -
ból a ta nu lók egyé ni sa já tos sá ga i nak, elõ ze tes fel ké szült -
sé gé nek, össze té te lé nek meg fe le lõ is me ret for rá sok ki vá -
lasz tá sa, az al kal ma zást se gí tõ se géd anya gok ké szí té se.

GYÓGYPEDAGÓGIAI SZAKKÉPZÉS

Gyógypedagógia-tanár

A szak kép zett ség ok le vél ben sze rep lõ,

– ma gyar nyel vû meg je lö lé se: ok le ve les gyógy pe da gó -
gia-ta nár;

– an gol nyel vû meg je lö lé se: te a cher of spe ci al educa -
tion.

A kép zés cél ja olyan gyógy pe da gó gia-ta ná rok kép zé se,
akik al kal ma sak kö zép- és fel sõ fo kon, va la mint a fel nõtt -
ok ta tás kü lön bö zõ te rü le te in gyógy pe da gó gi ai is me re tek
ok ta tá sá ra (fel sõ ok ta tás, gyógy pe da gó gi ai fel sõ fo kú szak -
kép zés, szak ok ta tók kép zé se, se gí tõ szak em be rek kép zé se, 
gya kor la ti kép zést irá nyí tó gyógy pe da gó gu sok to vább -
kép zé se, szü lõk fel ké szí té se a spe ci á lis ne ve lé si fel ada tok
el lá tá sá ra stb.); to váb bá a ta nul má nyok dok to ri kép zés ben
tör té nõ foly ta tá sá ra.

A 8.3. pont ban fog lalt szak te rü le ti ál ta lá nos is me re te -
ken túli, sa já tos is me ret kö rök:

Szak te rü le ti is me re tek:

– Meg ha tá ro zó ant ro po ló gi ai és eti kai is me re tek a
gyógy pe da gó gia el mé let ben, a fo gya té kos em be rek kel
kap cso lat ban ki ala ku ló tár sa dal mi meg íté lés ben, a gya kor -
la ti gyógy pe da gó gi á ban. Az össze ha son lí tó gyógy pe da gó -
gia ku ta tá sá nak és al kal ma zá sá nak sze re pe a gyógy pe da -
gó gia nem zet kö zi irány za ta i nak meg is me ré sé ben. A
gyógy pe da gó gi ai prob lé ma tör té net át fo gó kér dé se i nek
rend sze re zé se.

– A kog ni tív pe da gó gia és a kog ni tív pszi cho ló gia is -
me re te i nek al kal ma zá sa a gyógy pe da gó gia va la mennyi te -
rü le tén (fo gya té kos sá gi cso por tok, élet ko ri cso por tok, fej -
leszt he tõ ség és ne vel he tõ ség, ne ve lé si el já rá sok ered mé -
nyes sé ge, ha té kony ság vizs gá la tok). Mind két tu do mány ág
ku ta tá si ered mé nye i nek gyógy pe da gó gi ai al kal ma zá sát
elõ se gí tõ in no vá ci ók ter ve zé se, fej lesz té se, be ve ze té se ku -
ta tó sze mi ná ri um ke re té ben.

– Az in teg rá ló és dif fe ren ci á ló pe da gó gia össze füg gé -
sei. Az in teg rá ci ós pe da gó gia gyógy pe da gó gi ai vo nat ko -
zá sa i nak ki dol go zá sa. Gyógy pe da gó gu sok fel ké szí té se az
in teg rá ló ne ve lés ben való rész vé tel re (az in teg rált ne ve lés
tár sa dal mi kö rül mé nye i nek és pe da gó gi ai fel té te le i nek ku -
ta tá sa, a ta nács adás fõ te rü le tei, az ered mé nyes ség vizs gá -
la ta).

– Gyógy pe da gó gi ai is me re tek ok ta tá sa a fel sõ fo kú
szak kép zés ben (gyógy pe da gó gi ai asszisz ten sek kép zé se)
és a fel sõ ok ta tás ban (gyógy pe da gó gu sok, va la mint szo ci á -
lis szak em be rek alap kép zé se, mes ter kép zé se és to vább -
kép zé se, va la mint a pe da gó gu sok to vább kép zé se), kép zé si 
prog ra mok ki dol go zá sa. Szü lõk fel ké szí té se a spe ci á lis
csa lá di ne ve lés fel ada ta i nak el lá tá sá ra.

– Tan terv- és prog ram fej lesz tés a gyógy pe da gó gi ai in -
téz mé nyek szá má ra, szak ér tõi fel ada tok el lá tá sa a gyógy -
pe da gó gi ai köz ok ta tá si in téz mé nyek pe da gó gi ai prog ram -
ja i nak és he lyi tan ter ve i nek, mód szer fej lesz tõ el já rá sa i nak
ér té ke lé sé ben. Ta nu lás szer ve zés és ta nu lás irá nyí tás ne he -
zí tett ta nu lá si hely zet ben. A ta nu lást és az élet hely zet ja ví -
tá sát elõ se gí tõ tech ni kai, in for ma ti kai esz kö zök al kal ma -
zá sa a gyógy pe da gó gi á ban.

Az ál ta lá nos kép zé si és ki me ne ti kö ve tel mé nyek tõl el té -
rõ sa já tos kö ve tel mény, hogy a szak te rü le ti is me ret ke re té -
ben össze gyûj ten dõ 50 kre dit, va la mint az 5.1.2. pont ban
fog lalt, pe da gó gi ai, pszi cho ló gi ai is me re tek 40 kre dit ke -
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re té bõl együt te sen és leg alább 30 kre dit tel je sí tett ként be -
szá mí tan dó az elõ ta nul má nyok alap ján.

Szak mód szer ta ni is me re tek:

– A gyógy pe da gó gi ai ok ta tás, ne ve lés, fej lesz tés, re ha -
bi li tá ció te rü le tén mû kö dõ szak mai szol gál ta tá sok is me re -
te és ezek fej lesz té se (a sa já tos ne ve lé si igény meg ál la pí tá -
sa, be is ko lá zás, ta nu lá si ta nács adás, komp lex fej lesz tõ
pro jek tek ter ve zé se, ta nu lást se gí tõ esz kö zök fej lesz té se,
pá lya vá lasz tás és élet ve ze tés se gí té se).

Alap kép zés ben szer zett is me re te ken túl a gyógy pe da -
gó gia töb bi né pes ség cso port já ra (ér tel mi leg aka dá lyo zott,
hal lás sé rült, lá tás sé rült, be széd fo gya té kos, vi sel ke dés za -
vart mu ta tó, moz gás kor lá to zott, ta nu lás ban aka dá lyo zott)
vo nat ko zó alap ve tõ is me re tek össze fog la lá sa.

A gyógy pe da gó gia ok ta tá sá hoz szük sé ges el mé le ti és
gya kor la ti szak te rü le ti is me re tek el sa já tí tá sa és rend sze re -
zé se.

Sa já tos kom pe ten ci ák:

A gyógy pe da gó gia-ta nár

– fel ké szült a gyógy pe da gó gi ai is me re tek ok ta tá sá ra a
kö zép fo kú és fel nõtt kép zés ben (fel sõ ok ta tás, fel sõ fo kú
szak kép zés, szak ok ta tók kép zé se, spe ci á lis se gít sé get
igény lõ hall ga tók a fel sõ ok ta tás ban);

– ké pes a gyógy pe da gó gi ai is me re te ket a tár sa dal mi
nyil vá nos ság felé köz ve tí te ni.

A ta ná ri szak kép zett ség a mes ter fo ko za tot adó nem ta -
ná ri szak kép zett ség gel pár hu za mo san vagy an nak meg -
szer zé se után sze rez he tõ két ta ná ri szak kép zett sé get adó
kép zés ben. A gyógy pe da gó gia-ta nár szak kép zett ség bár -
mely köz is me re ti ta ná ri szak kép zett ség gel tár sít ha tó. Az
5.1.1. pont ban fog alt szak te rü le ti is me re tek kre dit je i bõl,
va la mint az 5.1.2. pont ban fog lalt, pe da gó gi ai, pszi cho ló -
gi ai is me re tek 40 kre dit ke re té bõl együt te sen leg alább 30
kre dit tel je sí tett ként be szá mí tan dó. A má so dik ta ná ri szak -
kép zett ség meg vá lasz tá sá nak elõ fel té te le ként meg ha tá ro -
zott 50 kre dit ér té kû szak te rü le ti is me ret kö ve tel mé nyei a
gyógy pe da gó gia-ta nár szak kép zett ség gel pár hu za mo san
is tel je sít he tõk.

c) A HITÉLETI KÉPZÉSI TERÜLETEN SZEREZHETÕ
TANÁRI SZAKKÉPZETTSÉG

Hittanár-nevelõ tanár

A szak kép zett ség ok le vél ben sze rep lõ
– ma gyar nyel vû meg je lö lé se: ok le ve les hit ta nár-ne ve -

lõ ta nár
– an gol nyel vû meg je lö lé se: Te a cher of Re li gi o us Edu -

ca ti on

A kép zés cél ja a hit ta nár-ne ve lõ ta nár szak kép zett ség
meg szer zé sé re irá nyu ló kép zés fel ké szít a hit ta nár-ne ve lõ
ta ná ri hi va tás ra a hit ok ta tás kü lön bö zõ szín te re in (is ko la,

plé bá nia/gyü le ke zet, fel nõtt kép zés), to váb bá a ta nul má -
nyok dok to ri kép zés ben tör té nõ foly ta tá sá ra. A hit ta -
nár-ne ve lõ ta nár szak kép zett ség a köz ok ta tás ról  szóló
1993. évi LXXIX. tör vény 127.  §-ának (1) be kez dé se sze -
rint jo go sít pe da gó gus-mun ka kör be töl té sé re.

Az ál ta lá nos kép zé si és ki me ne ti kö ve tel mé nyek tõl el té -
rõ sa já tos kö ve tel mé nyek és is me ret kö rök: a va la mennyi
egy ház te kin te té ben el fo ga dott és a Ma gyar Fel sõ ok ta tá si
Akk re di tá ci ós Bi zott ság ál tal tá mo ga tott, az ál ta lá nos
kom pe ten ci á kat ki egé szí tõ sa já tos szak mai kom pe ten ci ák
meg ta lál ha tó ak a Sze ge di Hit tu do má nyi Fõ is ko la hon lap -
ján.

A kép zés szem pont já ból lé nye ges más ren del ke zés: az
egyes egy há zak, il let ve egy há zi fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek 
a szak és a szak kép zett ség ok le vél ben tör té nõ meg ne ve zé -
sé re – az egy ház sa ját, bel sõ sza bá lyai sze rint – más el ne -
ve zést, fe le ke ze ti meg ha tá ro zást is hasz nál hat nak.

11.1.2. KIZÁRÓLAG MÁSODIK TANÁRI
SZAKKÉPZETTSÉGKÉNT FELVEHETÕ
SZAKKÉPZETTSÉGEK SZAKTERÜLETI

ISMERETEI

a) A KÖZOKTATÁS, SZAKKÉPZÉS,
MÛVÉSZETOKTATÁS TANÁRI

SZAKKÉPZETTSÉGEINEK SZAKTERÜLETI
ISMERETEI

Magyar mint idegen nyelv tanára

A szak kép zett ség ok le vél ben sze rep lõ,
– ma gyar nyel vû meg je lö lé se: a ma gyar mint ide gen

nyelv ok le ve les ta ná ra;
– an gol nyel vû meg je lö lé se: te a cher of Hun ga ri an as a

fo re ign lan gu a ge.

A kép zés cél ja az alap fo ko za ton vagy más fel sõ fo kú
vég zett ség ke re té ben szer zett szak kép zett ség re, ille tõ leg
is me re tek re ala poz va a köz ok ta tás ban, a szak kép zés ben és 
a fel nõtt kép zés ben a ma gyar nyelv ide gen nyelv ként tör té -
nõ ta nu lá sá val és a ma gyar ság kul tú rá já nak el sa já tí tá sá val
kap cso la tos ok ta tá si, pe da gó gi ai ku ta tá si, ter ve zé si és fej -
lesz té si fel ada tok ra, to váb bá a ta nul má nyok dok to ri kép -
zés ben tör té nõ foly ta tá sá ra való fel ké szí tés.

A 8.3. pont ban fog lalt szak te rü le ti ál ta lá nos is me re te -
ken túli, sa já tos is me ret kö rök:

Szak te rü le ti is me re tek:

– A ma gyar mint ide gen nyelv ok ta tá sá nak tör té ne te,
disz cip li ná ris kér dé sei, fo gal má nak ér tel me zé si le he tõ sé -
gei, je len le gi in téz mé nyei.

– A ma gyar (és ál ta lá ban a finn ugor) nyelv(ek) spe ci fi -
ku mai, kü lön bö zé se más eu ró pai nyel vek struk tú rá já tól. A
ma gyar mint ide gen nyelv ok ta tá sá nak gram ma ti kai kér dé -
sei, kü lönb sé gek az anya nyel vi és ide gen nyel vi meg kö ze -

13678 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2007/181. szám



lí té sek kö zött, a funk ci o ná lis nyel vé szet, a nyelv ti po ló gia,
az össze ve tõ nyelv vizs gá lat és a for dí tás tu do mány el mé le -
te és gya kor la ta. Mé rés és ér té ke lés. Kom mu ni ka tív nyelv -
pe da gó gia.

– A nyelv hasz ná lat szo ci o ling visz ti kai kér dé sei, nyel -
vé sze ti prag ma ti ka, in ter kul tu rá lis kom mu ni ká ció, a ma -
gyar nyelv hasz ná lat sa já tos sá gai in ter kul tu rá lis össze füg -
gés ben, a nyelv és kul tú ra vi szo nya, a kul tú ra köz ve tí té sé -
nek prob le ma ti ká ja, a kü lön fé le kul tú rák ból ér ke zõ di á kok 
ta ní tá sa köz ben fel me rü lõ nyel vi és szo cio kul tu rá lis ne -
héz sé gek, ezek le küz dé sé nek mi ként je. Kul tu rá lis dip lo -
má cia.

– A hun ga ro ló gia fo gal ma, a ma gyar ság gal kap cso la tos 
is me re tek si ke res át adá sá nak ne héz sé gei. A ma gyar mû ve -
lõ dés tör té net és a ma gyar mû vé szet köz ve tí té se. Kap cso -
lat tör té net. A ma gyar ság kép vál to za tai. Ki sebb ség tu do -
mány és nyelv po li ti ka.

Az ál ta lá nos kép zé si és ki me ne ti kö ve tel mé nyek tõl el té -
rõ sa já tos kö ve tel mény, hogy a szak te rü le ti is me re tek kö -
ré ben leg alább 10 kre dit tan ter vi leg el ága zik a szak kép -
zett ség meg vá lasz tá sá nak fel té te lé ül elõ írt alap kép zé si
sza kon tel je sí tett kö ve tel mé nyek tar tal má tól füg gõ en:

– nyel vé sze ti is me re tek re a nép rajz, kul tu rá lis ant ro po -
ló gia, tör té ne lem ese tén,

– hun ga ro ló gi ai is me re tek re a ma gyar, il let ve bár mely
ide gen nyelv ese tén.

Szak mód szer ta ni is me re tek:

– A ma gyar mint ide gen nyelv ok ta tá sá nak el mé le te és
gya kor la ta, az újabb nyelv ok ta tá si mód sze rek, azok al kal -
ma zá si le he tõ sé gei, a szak te rü let ha zai és kül ho ni tö rek vé -
sei.

– Ta ní tá si tech ni kák, mód sze rek, mik ro ta ní tás. Mul ti -
me di á lis nyelv ta ní tá si is me re tek. Dif fe ren ci ált mun ka for -
mák (egyé ni mun ka, pár mun ka, cso port mun ka, fron tá lis
mun ka).

– Tan anyag is me ret, tan könyv elem zés, a ma gyar nyelv -
tan azon je len sé gei, ame lyek az ide gen aj kú ak ok ta tá sá ban 
a leg na gyobb ne héz sé get je len tik. Tan ter vek, tan me ne tek,
te ma ti kus ter vek, óra ter ve ze tek, óra váz la tok ké szí té sé nek
mód szer ta na.

– Tan anyag ké szí tés, pro jekt mun ka és a sze mély re sza -
bott ok ta tás. A cso por tos ok ta tás jel lem zõi, a cso port di na -
mi ka sze re pe a kom mu ni ka tív nyelv ok ta tás ban, a cso port
mint mo ti vá ló té nye zõ. A nyelv mint a kul tú ra ta ní tá sá nak
esz kö ze.

Nyelv- és beszédfejlesztõ tanár

A szak kép zett ség ok le vél ben sze rep lõ,
– ma gyar nyel vû meg je lö lé se: ok le ve les nyelv- és be -

széd fej lesz tõ ta nár;
– an gol nyel vû meg je lö lé se: te a cher of spe ech and lan -

gu a ge.

A kép zés cél ja az alap fo ko za ton vagy más fel sõ fo kú
vég zett ség ke re té ben szer zett szak kép zett ség re, ille tõ leg
is me re tek re ala poz va a köz ok ta tás ban, a szak kép zés ben és 
a fel nõtt kép zés ben a kis gyer mek kor tól a fel nõtt ko rig a be -
széd- és anya nyel vi kom mu ni ká ci ós kész sé gek fej lesz té -
sé vel kap cso la tos te rü le ten az egyé ni és cso por tos fej lesz -
té si, ne ve lé si, ok ta tá si, pe da gó gi ai ku ta tá si, ter ve zé si és
fej lesz té si fel ada tok ra, to váb bá a ta nul má nyok dok to ri
kép zés ben tör té nõ foly ta tá sá ra való fel ké szí tés.

A 8.3. pont ban fog lalt szak te rü le ti ál ta lá nos is me re te -
ken túli, sa já tos is me ret kö rök:

Szak te rü le ti is me re tek:

– A be széd ter ve zé si fo lya mat (a be széd ter ve zés meg -
ha tá ro zá sa, a köz lés szán dé ká tól a ki ej té sig, a pro duk ci ós
fo lya mat szint jei, transz for má ci ós mû kö dé sek: gram ma ti -
kai meg for má lás, fo no ló gi ai és fo ne ti kai ter ve zés; meg -
aka dás je len sé gek, be széd tí pu sok: spon tán, fél spon tán be -
széd, fel ol va sás; ki vi te le zé si sza bá lyok és ten den ci ák).

– A be széd meg ér té si fo lya mat (a hal lás fo lya ma ta, az
ész le lé si szint jei, hal lás és ész le lés egy más ra ha tá sa, a
mon dat ér tés és szö veg ér tés fo lya ma ta, a szö veg össze füg -
gé sek fel is me ré se, a men tá lis le xi kon, a nyel vi je lek ak ti -
vá lá sa, a meg ér té si fo lya mat fej lõ dé se, a meg ér té si fo lya -
mat za va rai, élet ko ri sa já tos sá gok, fel is me rés és fej lesz té si 
te rü le tek).

– Be széd kép zés és be széd fej lesz tés (a ma gyar ar ti ku lá -
ci ós bá zis, a be széd ép és kó ros je len sé gei, köz nyel vi
hang kép zés és a pro zó di ai jel lem zõk, a han gos meg szó la -
lás sza bá lyai, ten den ci ái, el vá rá sok és re ak ci ók a ver bá lis
kom mu ni ká ci ó ban, a hi bás be széd pro duk ció fel is me ré se,
fej lesz té si te rü le tek és mó do za tok gyer mek- és fel nõtt kor -
ban).

– Hang zó nyelv: a be széd (a be széd han gok, a hang kap -
cso la tok és a hang so rok lét re ho zá sa, ki ej té si jel lem zõk, fi -
zi o ló gi ai sa já tos sá gok, akusz ti kai kö vet kez mé nyek; a be -
széd szup ra szeg men tu mai: be széd dal lam, hang súly, tem -
pó, rit mus, szü net, hang szí ne zet; hang kép zés és a szö veg
meg han go sí tá sa, meg aka dás je len sé gek, a fél spon tán és a
spon tán be széd jel lem zõi, a be széd fej lesz té sé nek le he tõ -
sé gei).

– Be széd per cep ció (a be széd fel dol go zás al sóbb szint -
jei, a hal lás jel lem zõi, fo ne ti kai és fo no ló gi ai fo lya ma tok,
szó fel is me rés, a men tá lis le xi kon ak ti vá lá sa, ész le lés és
meg ér tés össze füg gé sei, mon dat azo no sí tás, a szö veg au di -
tív fel dol go zá sa, a szö veg ér tés cél zott fej lesz té se, be széd -
ész le lés és be széd meg ér tés az osz tály te rem ben, a ta ná ri
be széd jel lem zõi, anya nyel vi és fel nõtt ko ri be széd per cep -
ci ós sa já tos sá gok).

– Be széd za va rok (a be széd za var fo gal ma, be széd hi -
bák, be széd per cep ci ós za va rok, be széd meg ér té si ne héz sé -
gek, kó ros be széd pro duk ci ós fo lya ma tok, or ga ni kus és
funk ci o ná lis be széd za va rok; a zön ge kép zés za va rai, a be -
széd hang kép zés za va rai, a pro zó di ai jel lem zõk kó ros meg -
je le né si for mái, re to ri kai hi bák; a gyer me kek leg gya ko ribb 
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be széd hi bái, fel nõtt ko ri be széd- és ej tés hi bák, a be széd za -
va rok fel is me ré se, be széd hi gi é né).

– Be széd vi sel ke dés (a han gos meg nyi lat ko zá sok tí pu -
sai, ta ná ri ver bá lis ma ga tar tás, anya nyelv-fej lõ dé si sa já -
tos sá gok a be széd vi sel ke dés ben, pro zó dia és szö veg egy -
sé ge, a be széd al ko tás mint vi sel ke dés, nyel vi tar ta lom és
ver bá lis elõ adás mód, hang zó és nem-ver bá lis gesz tu sok,
mi mi ka és be széd, moz gás és be széd, kap cso lat tar tás,
meg je le nés, a ver bá lis érint ke zés jel lem zõi, fej lesz té si le -
he tõ sé gek).

Szak mód szer ta ni is me re tek:

– A nyelv- és be széd ta ní tás el mé le te (a ver bá lis kom -
mu ni ká ció ok ta tá sá nak el mé le ti hát te re; az anya nyelv és
an nak hang zó vál to za tát érin tõ ta ní tás nak a te o re ti kus kér -
dé sei; a di dak ti kai és gya kor la ti fel ada tok össze han go lá sa; 
a mód szer ta ni ru gal mas ság prob lé má ja; a ta nu lók adott sá -
ga i nak és a fej lesz té si le he tõ sé ge i nek össze füg gé sei).

– A nyelv- és be széd ta ní tás gya kor la ta (a nyelv- és be -
széd ta ní tás me to do ló gi ai té nye zõi; a nyelv- és be széd ta ní -
tás mód sze rei: egyé ni leg, osz tály ter mi kö rül mé nyek kö -
zött, va la mint kis cso por tos fog lal ko zá sok ke re té ben; a
kész ség- és ké pes ség fej lesz tés el já rá sai; a nyelv- és be -
széd ta ní tás gya kor lat tí pu sai; a szem lél te tés).

– Nyelv- és be széd ta ní tá si gya kor la tok (a mód szer ta ni
is me re tek gya kor la ti al kal ma zá sa; a kü lön fé le nyelv- és
be széd ta ní tá si for mák, szem lél te té si le he tõ sé gek gya kor -
la ti al kal ma zá sa; a di dak ti kai fel ada tok gya kor la ti meg va -
ló su lá sai: a be mu ta tás, a gya kor lás, az is mét lés, az el len õr -
zés, az ér té ke lés sze re pe).

Ábrázológeometria- és mûszakirajz-tanár

A szak kép zett ség ok le vél ben sze rep lõ,
– ma gyar nyel vû meg je lö lé se: ok le ve les áb rá zo ló ge o -

met ria- és mû sza ki rajz-ta nár;
– an gol nyel vû meg je lö lé se: te a cher of desc rip ti ve ge o -

met ry and tech ni cal dra wing.

A kép zés cél ja az alap fo ko za ton vagy más fel sõ fo kú
vég zett ség ke re té ben szer zett szak kép zett ség re, ille tõ leg
is me re tek re ala poz va a köz ok ta tás ban, a szak kép zés ben és 
a fel nõtt kép zés ben az áb rá zo ló ge o met ria és a mû sza ki rajz
te rü le tén az ok ta tá si, pe da gó gi ai ku ta tá si, ter ve zé si és fej -
lesz té si fel ada tok ra, to váb bá a ta nul má nyok dok to ri kép -
zés ben tör té nõ foly ta tá sá ra való fel ké szí tés.

A 8.3. pont ban fog lalt szak te rü le ti ál ta lá nos is me re te -
ken túli, sa já tos is me ret kö rök:

Szak te rü le ti is me re tek:

– Pro jek tív ge o met ria. Af fi ni tás és az el lip szis. Kol li -
ne á ci ók, kor re lá ci ók, in vo lú ci ók. A pro jek tív sík és tér -
geometria ana li ti kus mo dell je. Má sod ren dû és má sod osz -
tá lyú alak za tok. Pas cal, Bri an chon, Ste i ner té te lek. Spe ci -
á lis pro jek tív transz for má ci ós cso por tok. A té ma kö rök tár -

gya lá sa kor ki e me len dõk az áb rá zo ló szak hoz fon tos fe je -
ze tek.

– Mon ge és kó tás pro jek ció. A tér köl csö nö sen egy ér -
tel mû le ké pe zé se sík ra. Hely zet ge o met ri ai és met ri kus fel -
ada tok. Kép sík-transz for má ció és ro tá ció. Po li é de rek.
Gömb, kúp, hen ger. A kó tás pro jek ció alap fel ada tai. Te tõ -
szer ke ze tek és te rep fel ada tok. Ki e mel ten ke rül je nek tár -
gya lás ra azok a leg fon to sabb fe je ze tek, ame lyek ta ní tá sá ra 
a kö zép fo kú in téz mé nyek ben sor ke rül het.

– Axo no met ria. A le ké pe zés fo gal ma, Pohl ke-té tel és
az alap té tel, tér ele mek áb rá zo lá sa. Tes tek áb rá zo lá sa, ár -
nyék szer kesz tés. Spe ci á lis axo no met ri ák. Általános 
 vizuális ne ve lé si szem pon tok.

– Cent rá lis pro jek ció. A vi zu á lis áb rá zo lás fõbb tör té -
ne ti ál lo má sai. A cent rá lis pro jek ció ma te ma ti kai meg ala -
po zá sa. Tér ele mek áb rá zo lá sa, hely zet ge o met ria fel ada -
tok, met ri kus fel ada tok, mé ré si kör. Tes tek áb rá zo lá sa, ár -
nyék szer kesz tés. Spe ci á lis pers pek tí vák.

– Mû sza ki rajz. A szim bo li kus áb rá zo lás alap el vei, a
leg fon to sabb szab vá nyok. Gra fi kus szoft ve rek, mû sza ki
raj zok gépi úton való elõ ál lí tá sa. Az Au to CAD ele mei.
Szer kesz té sek. Sík be li és tér be li ob jek tu mok áb rá zo lá sa.

– Prog ra mo zá si is me re tek.

Kö te le zõ en vá laszt ha tó szak te rü le ti is me re tek:

– Tér in for ma ti ka. A tér in for má ci ós rend sze rek mo dell -
al ko tá sa. Tér ké pé sze ti ala pok, fon to sabb vo nat ko zá si
rend sze rek és adat nye ré si el já rá sok. Né hány tér in for ma ti -
ká ban ér de kes al go rit mus meg va ló sí tá si kér dé sei. Egy
konk rét tér in for má ci ós rend szer (pl. Au to desk Map) meg -
is me ré se a gya kor la ton.

– Konst ruk tív ge o met ria. Gör bék, kúp sze le tek. Má sod -
ren dû fe lü le tek, for gás fe lü le tek. Sík met sze tek és át ha tá -
sok. Kon túr-, kép kon túr-, ár nyék prob lé mák. Ste i ner ro -
kon ság. A kúp ten ge lyei. Szfé ri kus kúp sze le tek. Fe lü le tek
ki fej té se. Konst ruk tív dif fe ren ci ál ge o met ri ai prob lé mák.
Csa va rok és csa var fe lü le tek. Konst ruk tív ge o met ri ai szer -
kesz té sek gra fi kai szoft ve rek kel (pl. CAD Key).

– Li ne á ris le ké pe zé sek. Az ál ta lá nos két kép sí kos,
nyom ele mes és axo no met ri kus áb rá zo lás. A hely zet ge o -
met ri ai és met ri kus fel ada tok egy sé ges meg ol dá sa. Pa ral -
lel és cent rá la xo no met ria. Az össze met szé si el já rá sok Fo -
tog ram met ria. Re li ef pers pek tí va. Ki ne ma ti kus ge o met ria.
Nul la rend szer.

– Nem li ne á ris le ké pe zé sek. Cik lo grá fia. Az Apolló -
niusz-féle fel ada tok meg ol dá sa. Ál ta lá no sí tá si le he tõ sé -
gek. Kép ze tes tér ele mek. Szte reo gra fi kus pro jek ció és
gya kor la ti al kal ma zá sa, göm bi tük rö zés. Föld raj zi há ló za -
tok. Ge o met ri ai mo del lek ek vi va len ci á ja.

A szak te rü le ti mo dul is me ret anya ga leg alább 65%-ban
szak te rü le ti szak mai is me re tet tar tal maz.

Szak mód szer ta ni is me re tek:

– Áb rá zo ló ge o met ria ta ní tá sa. Az Áb rá zo ló és mû vé -
sze ti ge o met ria érett sé gi tárgy rész le tes tar tal mi kö ve tel -
mény rend sze re alap ján a konk rét tan anyag ré szek hez kap -
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cso ló dó pe da gó gi ai tud ni va lók. A vi zu á lis áb rá zo lás tör té -
ne te és az áb rá zo ló ge o met ria tör té ne te.

– Is ko lai áb rá zo ló ge o met ria. Fel adat meg ol dó ru tin
meg szer zé sé nek mód sze rei stan dard, szak kö ri és ver seny -
fel ada tok ese tén.

– A mû sza ki rajz ok ta tá sá nak le het sé ges szín te rei és
szak mód szer ta na.

Sa já tos kom pe ten ci ák:

Az áb rá zo ló ge o met ria- és mû sza ki rajz-ta nár
– ké pes a fej lett tér szem lé let ki ala kí tá sá ra, ren del ke zik

olyan fel ké szült ség gel, hogy a ta nu lók ér zel me i re is hat va
ér tel mi és ma nu á lis, raj zi ké pes sé ge i ket fej leszt ve, ben nük 
ön ál ló is me ret szer zé si és cse lek vé si igényt ala kít son ki;

– ren del ke zik ma gas szin tû prob lé ma meg ol dó ké pes -
ség gel, tér- és mo dell szem lé let tel.

Filozófiatanár

A szak kép zett ség ok le vél ben sze rep lõ,
– ma gyar nyel vû meg je lö lé se: ok le ve les fi lo zó fia ta nár;
– an gol nyel vû meg je lö lé se: te a cher of phi lo sop hy.

A kép zés cél ja olyan fi lo zó fia ta ná rok kép zé se, akik al -
kal ma sak az is ko lai ok ta tás ban, szak kép zés ben, fel sõ- és
fel nõtt ok ta tás ban a fi lo zó fi ai alap fo gal mak, a leg je len tõ -
sebb fi lo zó fu sok és fi lo zó fia tör té ne ti kor sza kok meg is -
mer te té sé re, és ké pe sek fel kel te ni a ta nu lók ban a fi lo zó fi ai 
gon dol ko dás irán ti fo gé kony sá got. A kép zés cél ja to váb -
bá, hogy a hall ga tók szert te gye nek a fi lo zó fia bár mi lyen
szin tû mû ve lé sé hez szük sé ges kom pe ten ci ák ra: le gye nek
ké pe sek ön ál ló fi lo zó fi ai kér dés fel te vés re, kri ti kai ér té ke -
lés re, bir to kol ják a fi lo zó fi ai kér dé sek meg kö ze lí té sé hez
szük sé ges tech ni ká kat, és tud ják is me re te i ket ön ál ló an bõ -
ví te ni, to váb bá akik ké pe sek a ta nul má nyok dok to ri kép -
zés ben tör té nõ foly ta tá sá ra.

A 8.3. pont ban fog lalt szak te rü le ti ál ta lá nos is me re te -
ken túli, sa já tos is me ret kö rök:

Szak te rü le ti is me re tek:

– A fi lo zó fia tör té net nagy kor sza ka i nak át fo gó is me re -
te, mely né hány kor szak el mé lyül tebb is me re té re is tá -
masz ko dik.

– A je len ko ri fi lo zó fia prob lé ma fel ve té se i nek és vi tá i -
nak át fo gó is me re te, me lyet eb ben az eset ben is egy kor -
társ meg kö ze lí tés mód (az ana li ti kus ill. poszt ana li ti kus
irány za tok, a fe no me no ló gia, ill. a her me ne u ti ka) be ha tó
ta nul má nyo zá sa ala poz meg.

– A fi lo zó fia szisz te ma ti kus mû ve lé sé nek át te kin tõ is -
me re te, és az alap ve tõ te rü le tek kö zül (lo gi ka, is me ret el -
mé let, tu do mány fi lo zó fia, nyelv fi lo zó fia, me ta fi zi ka, el -
me fi lo zó fia, eti ka, po li ti kai fi lo zó fia, tár sa da lom fi lo zó fia,
tör té ne lem fi lo zó fia, val lás fi lo zó fia) né hány nak a rész le tes
és el mé lyült meg is me ré se.

– Az al kal ma zott fi lo zó fia prob lé ma kö rei, ezek kap -
cso lat rend sze re a fi lo zó fia szisz te ma ti kus te rü le te i vel.

Szak mód szer ta ni is me re tek:

– Kom pe ten cia fej lesz tés a fi lo zó fia ok ta tás ban (pl. szö -
veg ér tel me zés, ön ál ló kér dés fel ve tés, fi lo zó fi ai prob lé mák 
prob lé ma tör té ne ti elem zé se).

– A fi lo zó fia ta ní tá sá nak mód szer ta na: A fi lo zó fia ta ní -
tás el mé le ti tud ni va lói és gya kor la ti is me re tei. Ta ní tá si
tech ni kák, mód sze rek, mik ro ta ní tás. Mul ti me di á lis ta ní tá -
si is me re tek. Dif fe ren ci ált mun ka for mák (egyé ni mun ka,
pár mun ka, cso port mun ka, fron tá lis mun ka), tan ter vek,
tan me ne tek, te ma ti kus ter vek, óra ter ve ze tek, óra váz la tok
ké szí té sé nek mód szer ta na.

– Tan anyag ké szí tés, pro jekt mun ka és a sze mély re sza -
bott ok ta tás. A cso por tos ok ta tás jel lem zõi, a cso port di na -
mi ka sze re pe a fi lo zó fia ok ta tás ban.

– Fel ké szü lés a ta ní tá si gya kor lat ra.

Sa já tos kom pe ten ci ák:

A fi lo zó fia ta nár

– ké pes ön ál ló fi lo zó fi ai kér dés fel te vés re, kri ti kai ér té -
ke lés re, bir to kol ja a fi lo zó fi ai kér dé sek meg kö ze lí té sé hez
szük sé ges tech ni ká kat, és tud ja is me re te it ön ál ló an is foly -
to no san bõ ví te ni.

– A fi lo zó fia ta nár ké pes arra, hogy se gít se a ta nu ló kat
komp lex fo gal mi struk tú rák fel épí té sé ben, a lo gi kai vi szo -
nyok át lá tá sá ban, és hogy meg is mer tes se ve lük az ar gu -
men tá ció alap ve tõ sza bá lya it.

Etikatanár

A szak kép zett ség ok le vél ben sze rep lõ,
– ma gyar nyel vû meg je lö lé se: ok le ve les eti ka ta nár (er -

kölcs tan ta nár);
– an gol nyel vû meg je lö lé se: te a cher of et hics.

A kép zés cél ja az alap fo ko za ton vagy más fel sõ fo kú
vég zett ség ke re té ben szer zett szak kép zett ség re, ille tõ leg
is me re tek re ala poz va a köz ok ta tás ban, a szak kép zés ben és 
a fel sõ ok ta tás ban, il let ve a fel nõtt kép zés ben az eti ka te rü -
le té vel kap cso la tos ne ve lé si, ok ta tá si, pe da gó gi ai ku ta tá si,
ter ve zé si és fej lesz té si fel ada tok ra, to váb bá a ta nul má nyok 
dok to ri kép zés ben tör té nõ foly ta tá sá ra való fel ké szí tés.

A 8.3. pont ban fog lalt szak te rü le ti ál ta lá nos is me re te -
ken túli, sa já tos is me ret kö rök:

Szak te rü le ti is me re tek:

– Eti kai tra dí ci ók. A fi lo zó fia tör té net je len tõs irány za -
ta i nak és gon dol ko dó i nak eti ka-spe ci fi kus meg kö ze lí té se
és ezek egy ré szé nek el mé lyült fel dol go zá sa. A nagy vi -
lág val lá sok írá sos ha gyo má nya i ból és élõ gya kor la tá ból
le ve zet he tõ er köl csi ta ní tá sok át fo gó is me re te. A kor társ
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ma ga tar tás el mé le tek kel és sze mé lyi sé ge ti kák kal való is -
me ret ség.

– Eti kai ar gu men tá ció. Az er köl csi di lem mák fel ol dá -
sá nak leg fon to sabb mód jai. A szán dé kok ra és a kö vet kez -
mé nyek re apel lá lás, ál ta lá no sít ha tó ság, alap ér té kek. Az
er kölcs el vek meg ala po zá sá nak kü lön fé le mód jai. Vá la -
szok az er köl csi re la ti viz mus ra.

– A mai tár sa da lom mo rá lis kér dé sei. De mok ra ti kus
alap ér té kek, em be ri jo gok, mul ti kul tu ra liz mus, kör nye zet -
vé de lem, a glo ba li zá ció ki hí vá sai, tár sa dal mi egyen lõt len -
ség, bio eti kai és szo ci ál eti kai kér dé sek. Az er köl csi ha gyo -
má nyok sze re pe a gyor san vál to zó vi lág ban.

– Al kal ma zott eti kák. Az egyes te vé keny sé gi kö rök höz 
kö tõ dõ spe ci á lis eti kai kér dé sek kel való is me ret ség – or -
vos eti ka, eti ka és ne ve lés, üz le ti eti ka.

Szak mód szer ta ni is me re tek:

– Az eti ka ta ní tá sá nak mód szer ta na: Az eti ka ta ní tás el -
mé le ti tud ni va lói és gya kor la ti is me re tei.

– Ta ní tá si tech ni kák, mód sze rek, mik ro ta ní tás. Cso -
por tos vita ki ala kí tá sa és me der ben tar tá sa. Mul ti me di á lis
ta ní tá si is me re tek. Dif fe ren ci ált mun ka for mák (egyé ni
mun ka, pár mun ka, cso port mun ka, fron tá lis mun ka), tan -
ter vek, tan me ne tek, te ma ti kus ter vek, óra ter ve ze tek, óra -
váz la tok ké szí té sé nek mód szer ta na.

– Tan anyag ké szí tés, pro jekt mun ka és a sze mély re sza -
bott ok ta tás. A cso por tos ok ta tás jel lem zõi, a cso port di na -
mi ka sze re pe az eti ka ok ta tás ban.

– Fel ké szü lés a ta ní tá si gya kor lat ra.

Sa já tos kom pe ten ci ák:

Az eti ka ta nár

– Nap ra kész is me re tek kel ren del ke zik gyor san vál to zó
vi lá gunk ról és az egyén élet ve ze té sét be fo lyá so ló tár sa dal -
mi-gaz da sá gi fo lya ma tok ról. Ké pes régi és új is me re te it
fo lya ma to san szin te ti zál ni, s az így ki ala kult sze mé lyes és
szak mai ér té ke it – kong ru ens mó don – ta nít vá nyai er köl csi 
fej lesz té sé re for dí ta ni. Tu da to san se gí ti a kö zös gon dol ko -
dást és a sza ba don ki bon ta ko zó ter mé keny mo rá lis kom -
mu ni ká ci ót.

– Hang sú lyo zot tan tá jé ko zott a mo dern ne ve lé si és ok -
ta tá si kon cep ci ók te rü le tén, va la mint ki e mel ke dõ en jár tas
a ko ope ra tív, kom mu ni ka tív és in ter ak tív pe da gó gi ai mód -
sze rek és a konf lik tus ke ze lõ el já rá sok hasz ná la tá ban. Is -
me ri az egyén és a tár sa da lom éle té nek eti kai szem pont ból
hang sú lyos te rü le te it és ké pes eze ket meg je le ní te ni a ta nu -
lók sa já tos vi lá gá ban. Az er köl csi fej lõ dés kü lön bö zõ sza -
ka sza i ban járó nö ven dé ke i nek adek vát irá nyí tást és/vagy
tá mo ga tást tud adni sze mé lyes ér ték rend jük és konst ruk tív 
élet ve ze té sük ki ala kí tá sá hoz.

Hon- és népismerettanár

A szak kép zett ség ok le vél ben sze rep lõ,
– ma gyar nyel vû meg je lö lé se: ok le ve les hon- és nép is -

me ret ta nár;
– an gol nyel vû meg je lö lé se: te a cher of eth nog rap hy

and et ho logy.

A kép zés cél ja az alap fo ko za ton vagy más fel sõ fo kú
vég zett ség ke re té ben szer zett szak kép zett ség re, ille tõ leg
is me re tek re ala poz va a köz ok ta tás ban, a szak kép zés ben, a
fel sõ ok ta tás ban és a fel nõtt kép zés ben a ma gyar kul tu rá lis
(ter mé sze ti, gaz da sá gi stb.) örök ség ér té ke i nek és et ni kai
sa já tos sá ga i nak a meg is mer te té sé re, e te rü le ten az ok ta tá -
si, pe da gó gi ai ku ta tá si, ter ve zé si és fej lesz té si fel ada tok ra,
to váb bá a ta nul má nyok dok to ri kép zés ben tör té nõ foly ta -
tá sá ra való fel ké szí tés.

A 8.3. pont ban fog lalt szak te rü le ti ál ta lá nos is me re te -
ken túli, sa já tos is me ret kö rök:

Szak te rü le ti is me re tek:

– A hon- és nép is me ret tárgy kör in ter disz cip li ná ris és
ho lisz ti kus jel leg gel. A ha gyo mány is me ret át fo gó, tör té -
ne ti és nép raj zi is me re te.

– Ma gyar or szág tár sa da lom tör té ne te a 19–20. szá zad -
ban. Zsel lé rek, job bá gyok, a sze gény és gaz dag pa rasz ti
ré te gek va gyo ni vi szo nya i nak is me re te. A pa rasz ti pol gá -
ro so dás tör té ne ti és nép raj zi vo nat ko zá sai, a 19. szá zad
má so dik fe lé ben. A ne me si, mun kás, vá ro si stb. kul tú ra.

– Ma gyar or szág te le pü lés tör té ne te, kü lö nös te kin tet tel
a fal vak ra és me zõ vá ro sok ra, va la mint a ta nyá so dás ra. A
falu szer ke ze te, tár sa dal mi és köz éle té nek té nye zõi. A fa -
lu kö zös ség.

– A ter mé szet kö zel ben élõ, an nak erõ for rá sa it, ter mé -
sze ti kin cse it fel hasz ná ló pa rasz ti élet mód. A nem ze ti
iden ti tás tu dat ele me i nek is me re te, a nem ze ti örök ség fo -
gal má nak, meg is me ré sé nek gya kor la ta.

– Ma gyar or szág nép raj zi tá jai, ré gi ói. Nép cso por tok,
et ni ku mok a tör té ne ti és a je len le gi Ma gyar or szá gon. A
ma gyar or szá gi nem ze ti sé gek, il let ve a szom széd or szá gok
né pe i nek tör té ne te, in te ret ni kus kap cso lat rend sze re.

– A ma gyar pa rasz ti kul tú ra ele me i nek is me re te: öl töz -
kö dés, vi se let, ét ke zés, ház- és te le pü lés tí pu sok, lak be ren -
de zés, me zõ gaz da sá gi és hasz ná la ti esz kö zök, mun ka rend, 
egyé ni és kö zös sé gi mun ka for mák. A nép mû vé szet ha gyo -
má nyai, irány za tai, leg fon to sabb kor társ al ko tó egyé ni sé -
gei.

– A népi ha gyo má nyok ér té ke i nek el sa já tí tá sa a fo -
gyasz tói tár sa da lom vi szo nyai kö zött.

– A pa rasz ti csa lád- és ház tar tás szer ke zet is me re te. Er -
kölcs és val lá sos ság a ma gyar nép cso por tok kö ré ben.
Nemi sze re pek és ge ne rá ci ók a ma gyar nép élet ben. Nép -
szo ká sok, hi e del mek, nép me sék és népi já té kok.
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– Hét köz na pok és ün nep na pok (ka rá csony, hús vét,
pün kösd, far sang stb.), pe ri ó du sok (év sza kok és heti mun -
ka rend) a pa rasz ti élet mód ban.

– A népi kul tú ra for rás anya gá nak (fény kép, film, mu -
ze á lis tár gyak, írott do ku men tu mok és száj ha gyo mány)
fel dol go zá si és al kal ma zá si ké pes sé ge.

– A pa raszt ság a ma gyar iro da lom ban, a pa rasz ti élet
szép iro dal mi meg örö kí té se.

Szak mód szer ta ni is me re tek:

– A hon- és nép is me ret ta ní tá sá nak mód szer ta na: Az
em pi ri kus is me ret át adás kü lön fé le spe ci á lis for mái, a ha té -
kony ta nu lá si kör nye zet vál to za ta i nak is me re te. A ta ní tás
el mé le ti tud ni va lói és gya kor la ti is me re tei. Nem zet kö zi
ten den ci ák és a ma gyar or szá gi gya kor lat.

– Ta ní tá si tech ni kák, mód sze rek, mik ro ta ní tás. Mul ti -
me di á lis ta ní tá si is me re tek. Dif fe ren ci ált mun ka for mák
(egyé ni mun ka, pár mun ka, cso port mun ka, fron tá lis mun -
ka), tan ter vek, tan me ne tek, te ma ti kus ter vek, óra ter ve ze -
tek, óra váz la tok ké szí té sé nek mód szer ta na. Sa já tos mé ré -
si-ér té ke lé si rend.

– Tan anyag ké szí tés, pro jekt mun ka és a sze mély re sza -
bott ok ta tás. A cso por tos ok ta tás jel lem zõi, a cso port di na -
mi ka sze re pe az ok ta tás ban, a cso port mint mo ti vá ló té nye -
zõ. A hon- és nép is me ret mint a kul tú ra ta ní tá sá nak esz kö -
ze, az in ter kul tu rá lis kom mu ni ká ció fo gal ma.

– A hon- és nép is me ret ok ta tá sa a kö zép is ko lák ban, a
szak kép zõ in téz mé nyek ben és a fel nõtt kép zés ben.

– Fel ké szü lés a ta ní tá si gya kor lat ra.

Gyógytestnevelõ tanár

A szak kép zett ség ok le vél ben sze rep lõ,
– ma gyar nyel vû meg je lö lé se: ok le ve les gyógy test ne -

ve lõ ta nár;
– an gol nyel vû meg je lö lé se: ad ap ted phy si cal educa -

tion te a cher.

A kép zés cél ja az alap fo ko za ton vagy más fel sõ fo kú
vég zett ség ke re té ben szer zett szak kép zett ség re, ille tõ leg
is me re tek re ala poz va a köz ok ta tás ban, a szak kép zés ben, a
fel nõtt kép zés ben az egész ség meg õr zést, egész ség-hely re -
ál lí tást, re ha bi li tá ci ót szol gá ló gyógy test ne ve lés fog lal ko -
zá sok meg tar tá sá ra, e te rü le ten a ne ve lés, a szak mai is me -
re tek, szak tár gyak ok ta tá si, pe da gó gi ai ku ta tá si, ter ve zé si
és fej lesz té si fel ada ta i nak el lá tá sá ra, va la mint a fel nõtt, in -
téz mé nye sí tett test edzés bõl ki szo rult, gyógy test ne ve lést
igény lõ la kos ság el lá tá sá ra, to váb bá a ta nul má nyok dok to -
ri kép zés ben tör té nõ foly ta tá sá ra való fel ké szí tés.

A 8.3. pont ban fog lalt szak te rü le ti ál ta lá nos is me re te -
ken túli, sa já tos is me ret kö rök:

Szak te rü le ti is me re tek:

A szak te rü le ti is me re tek köre az egész ség- és sport tu do -
mány is ko lai ne ve lés és ok ta tás szem pont já ból adek vát
tar tal ma i ra épül, fi gye lem mel a sé rült, be teg, va la mint a
sa já tos ne ve lé si igé nyû (SNI-s) gyer me kek gyógy test ne -
ve lés ke re te in be lü li el lá tá sá ra.

– A gyógy test ne ve lés tör vényi hát te re, re ha bi li tá ci ó -
ban be töl tött sze re pe, an nak is ko lai ke re tek kö zött tör té nõ
szer ve zé se.

– A ha bi li tá ció-re ha bi li tá ció ér tel me zé se a gyógy test -
ne ve lé sen be lül, a pre ven tív szem lé let, a moz gás te rá pia, a
test edzés, a sport élet mód meg ha tá ro zó sze re pe.

– Az egész ség ügyi és ok ta tá si in téz mé nyek kel, szak -
em be re ik kel, va la mint a ta nu lók kal, szü lõk kel, csa lá dok -
kal való kom mu ni ká ció és a kap cso lat tar tás for mái. Az is -
ko lai kom mu ni ká ció sa já tos sá gai.

– A gyer mek kor ban leg gyak rab ban elõ for du ló ve le -
szü le tett, és szer zett bel gyó gyá sza ti és moz gás-szerv rend -
sze ri be teg sé gek pa to me cha niz mu sa, azok ko rai fel is me -
ré se, ke ze lé sük ben a be teg ál la po tá hoz, a be teg ség sú lyos -
sá gá hoz iga zí tott moz gás- és sport te rá pia.

– A gyer mek kor ban leg gyak rab ban elõ for du ló ve le -
szü le tett, és szer zett bel gyó gyá sza ti és moz gás-szerv rend -
sze ri be teg sé gek, el vál to zá sok meg elõ zé se, a be teg sé gek
pszi chés kö vet kez mé nyei, a gyógy test ne ve lés esz kö zei a
tel jes sze mé lyi ség fej lesz tés ben.

– A gyógy test ne ve lés klasszi kus te rá pi ás és ál ta lá nos
kon di ci o ná lást szol gá ló ele mei, a fog lal koz ta tás mód ja.

– Egyé ni és csa pat sport ágak adap tá lá sa az adott bel -
gyó gyá sza ti és moz gás-szerv rend sze ri el vál to zá sok moz -
gás te rá pi á já ban.

– A sport ágak kon di ci o ná lis ké pes sé gek sze rin ti cso -
por to sí tá sa, a kü lön fé le be teg sé gek és moz gás te rá pi á juk -
ban az adek vát kon di ci o ná lis ké pes sé gek meg fe lel te té se.

– A kü lön fé le el vál to zá sok ban szen ve dõ, gyógy test ne -
ve lés re járó gyer me kek sa já tos sport ág vá laszt ási szem -
pont jai, a gyógy test ne ve lõ ta nár ta nács adói fel ada tai a
gyer me kek sport ág vá laszt ásá ban.

– Az SNI-s gye me kek moz gás te rá pi á ja a gyógy test ne -
ve lés esz kö ze i vel a sze mé lyi ség fej lesz tés szol gá la tá ban.

– A sé rült, aka dá lyo zott em be rek kel kap cso la tos fo gal -
mak, meg se gí té sük ha zai rend sze re.

– Az aka dá lyo zott em be rek ön el lá tá sá nak se gí té se,
edzé se moz gás és sport te rá pi ás esz kö zök kel, a pa ra sport
pszi chés és kon di ci o ná lis alap jai.
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Szak mód szer ta ni is me re tek:

– Egész ség ügyi szak em be rek ál tal a meg fe le lõ test ne -
ve lé si, gyógy test ne ve lé si ka te gó ri á ba so rolt ta nu lók szá -
má ra kom pen zá ló, fej lesz tõ, egész ség meg õr zõ moz gás- és
sport prog ra mok ter ve zé se, ké szí té se (egyé ni és cso por tos
fej lesz té si prog ra mok).

– A gyógy test ne ve lés ta ní tás kor sze rû, be fo ga dás köz -
pon tú, kog ni tív, sze mé lyes és/vagy szo ci á lis kom pe ten ci á kat
fej lesz tõ, in ter ak tív és ref lek tív mód szer- és el já rás kész le te.

– A gyógy test ne ve lé si fog lal ko zá sok gya kor lat anya gá -
nak adek vát meg vá lasz tá sa, köz lé sé nek tech ni ká ja, a gya -
kor lat ve ze tés és hi ba ja ví tás mód sze rei.

– A gyógy test ne ve lé si óra ve ze té sé nek kü lönb sé gei,
egyé ni és kö zös sé gi te vé keny sé gek mun ka for mái.

– A ve gyes di ag nó zi sú gyer me kek együt tes fog lal koz -
ta tá sá nak mód sze rei, a ko edu kált cso por tok élet ko ri-, pe -
da gó gi ai-, pszi cho ló gi ai sa já tos sá gai.

– A gyógy test ne ve lés szem lé le tû spor to lás kész ség- és
ké pes ség fej lesz tõ ha tá sai: fel zár kóz ta tás, eset le ges te het -
ség gon do zás.

– A gyógy test ne ve lés tan tárgy mû ve lõ dé si anya ga a
test kul tu rá lis in tel li gen cia fej lesz té sé ben.

– Mo ti vá ció, el len õr zés és ér té ke lés a gyógy test ne ve lé -
si órán.

– A ta nu lók hosszú távú fel ké szí té se az in téz mé nye sí -
tett test edzés meg szû né se utá ni idõ szak ra a te rá pi ás meg -
ol dá sok egyé ni foly ta tá sa ér de ké ben.

– A gyógy test ne ve lé si fog lal ko zá sok ha té kony sá gá nak 
rö vid- és hosszú távú el len õr zé se, an nak re giszt rá lá sa, tu -
do má nyos fel dol go zá sa, in terp re tá lá sa.

Sa já tos kom pe ten ci ák:

A gyógy test ne ve lõ ta nár

– pszi cho mo to ros, test kul tu rá lis, egész ség ügyi és
gyógy pe da gó gi ai is me re tei szin té zi se alap ján tu dá sát al -
ko tó an és ered mé nye sen hasz nál ja fel a moz gás szer vi, bel -
gyó gyá sza ti és pszi cho szo ma ti kus be teg sé gek meg elõ zé -
sé ben és/vagy re ha bi li tá ci ó já ban.

– Olyan pszi cho mo to ros ké pes sé gek kel, moz gás kul tú rá -
val és kész sé gek kel ren del ke zik, ame lyek le he tõ vé te szik tu -
dá sa gya kor la ti al kal ma zá sát, a moz gá sos cse lek vé sek ma gas 
szin tû ok ta tá sát, a test kul tú ra ér té ke i nek köz ve tí té sét a test -
kul tú ra és be teg el lá tás sa já tos in ter disz cip li ná ris te rü le te in.

– Ké pes együtt mû köd ni az egész ség ügyi és szo ci á lis
szol gál ta tá sok rend sze ré nek fej lesz té sé ben, meg -
valósításában és el len õr zé sé ben.

– Ké pes a gyógy test ne ve lé si fel ada to kat el lát ni a köz -
ok ta tá si, gyógy pe da gó gi ai, ne ve lé si és ok ta tá si, va la mint
az ink lu zív ne ve lést al kal ma zó köz ok ta tá si in téz mé nyek -
ben.

Technikatanár

A szak kép zett ség ok le vél ben sze rep lõ,
– ma gyar nyel vû meg je lö lé se: ok le ve les tech ni ka ta nár;
– an gol nyel vû meg je lö lé se: te a cher of tech no logy.

A kép zés cél ja az alap fo ko za ton vagy más fel sõ fo kú
vég zett ség ke re té ben szer zett szak kép zett ség re, ille tõ leg
is me re tek re ala poz va a köz ok ta tás ban, a szak kép zés ben és 
a fel nõtt kép zés ben a tech ni kai alap is me re tek a tech ni kai
mû velt ség köz ve tí té sé re, az e te rü let tel kap cso la tos ok ta tá -
si, pe da gó gi ai ku ta tá si, ter ve zé si és fej lesz té si fel ada tok ra,
to váb bá a ta nul má nyok dok to ri kép zés ben tör té nõ foly ta -
tá sá ra  való fel ké szí tés.

A 8.3. pont ban fog lalt szak te rü le ti ál ta lá nos is me re te -
ken túli, sa já tos is me ret kö rök:

Szak te rü le ti is me re tek:

– Tech ni kai alap is me re tek: szin te ti zá ló, in teg ra tív jel -
leg gel a szak irá nyú alap kép zés ben meg szer zett is me re te -
ket bõ ví ti, kü lö nös te kin tet tel a tech ni ka ite ra tív fej lõ dé sé -
nek jel leg ze tes sé ge i re, ten den ci á i ra tér ben és idõ ben, a ter -
mé sze ti-tech ni kai (mûvi)-tár sa dal mi kör nye zet köl csön -
ha tá sá ra, di na mi ká já ra.

– Tech ni kai alap el vek: tu do má nyo san, tör té ne ti ke re -
tek be il leszt ve elem zi az alap el vek (cél ori en tált ság, terv -
sze rû ség, gaz da sá gos ság, rend szer szem lé let és mo dell elv) 
gya kor la ti al kal ma zá sá val a tech ni ka alap ka te gó ri á it
(anyag, ener gia, in for má ció, rend szer, mo dell), a leg fon to -
sabb össze füg gé se it.

– A tech ni ka tu do mány és a társ tu do má nyok kap cso la ta.
Át te kin ti a ter mé szet tu do má nyok, a tár sa da lom tu do má nyok
és a tech ni ka kap cso lat rend sze rét, a kö zöt tük lévõ szer ves
össze füg gé sek je len tõ sé gét a tár sa dal mi szer ve zõ dés ben.

– A vá laszt ha tó szak mai is me re tek gya kor lat ori en tál -
tak, a prob lé ma fel is me rést, -meg ol dást, a gya kor la ti (ma -
nu á lis) mû ve le tek és kí sér le tek ter ve zé sét, ki vi te le zé sét és
ér té ke lé sét erõ sí tik.

A szak te rü le ti mo dul is me ret anya ga leg alább 65%-ban
szak te rü le ti szak mai is me re tet tar tal maz.

Szak mód szer ta ni is me re tek:

– A tech ni ka ta ní tás szak mód szer ta na kor sze rû tech ni -
kai mû velt sé gi hát tér rel biz to sít ja az el mé le ti és gya kor la ti
jár tas sá got a tech ni ka ok ta tá sá ban.

Sa já tos kom pe ten ci ák:

A tech ni ka ta nár a kép zé si szin tek nek meg fele lõen ké -
pes ér tel mez ni, át fog ni, be mu tat ni és meg ér tet ni a ter mé -
szet, a tár sa da lom, a tech ni ka és a tech no ló gia kapcsola -
tait, a mak ro-, a mik ro kör nye zet és a kör nye zet vé de lem
sze re pét, az ag ro tech ni kai, a tech ni kai és a tech no ló gi ai
rend sze rek fel épí té sét, mû kö dé sét, elõ nye it, ve szé lye it, a
tech ni kai fej lõ dés tör vényszerûségeit.

Háztartásgazdálkodás-tanár

A szak kép zett ség ok le vél ben sze rep lõ,
– ma gyar nyel vû meg je lö lé se: ok le ve les ház tar tás gaz -

dál ko dás-ta nár;
– an gol nyel vû meg je lö lé se: te a cher of ho u se hold eco -

no mics.
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A kép zés cél ja az alap fo ko za ton vagy más fel sõ fo kú
vég zett ség ke re té ben szer zett szak kép zett ség re, ille tõ leg
is me re tek re ala poz va a köz ok ta tás ban, a szak kép zés ben és 
a fel nõtt kép zés ben a ház tar tás gaz dál ko dás sal kap cso la tos
is me ret át adás és kész ség fej lesz tés ok ta tá si, pe da gó gi ai ku -
ta tá si, ter ve zé si és fej lesz té si fel ada tok ra, to váb bá a ta nul -
má nyok dok to ri kép zés ben tör té nõ foly ta tá sá ra  való fel ké -
szí tés.

A 8.3. pont ban fog lalt szak te rü le ti ál ta lá nos is me re te -
ken túli, sa já tos is me ret kö rök:

Szak te rü le ti is me re tek:

– A Ház tar tás ta ni alap is me re tek a szak irá nyú alap kép -
zés ben meg szer zett tu dást rend sze re zik, bõ ví tik, kü lö nös
te kin tet tel az em ber-em ber (csa lá don be lül és kí vül), az
em ber és a mul ti kul tu rá lis kör nye zet kap cso la tá nak jel leg -
ze tes sé ge i re, köl csön ha tá sá ra.

– A szak mai törzs anyag el mé lyí ti az alap el vek (tör té -
ne ti ség és ha gyo mány, cél ori en tált ság, terv sze rû ség, gaz -
da sá gos ság, rend szer szem lé let) gya kor la ti al kal ma zá sá val 
a ház tar tá si is me re tek és ház tar tás gaz dál ko dás fon to sabb
fo gal ma it. Szé les körû tá jé ko zott sá got biz to sít a ház tar tás -
tech ni ka, a ház tar tás öko nó mia, a kör nye zet ba rát ház tar tás, 
az er go nó mia, a kert kul tú ra, a mik ro gaz dál ko dás, a csa lád
és a vál lal ko zás, a fo gyasz tás és a piac te rü le te ken. Nem ze -
ti-nem zet kö zi ten den ci ák figye lembe véte lével elem zi a
ház tar tás gaz dál ko dás össze füg gé se it, kap cso lat rend sze -
rét, jel le gét és min den na pi gya kor la tát; a ru gal mas együtt -
mû kö dés, a mun ka meg osz tás és a mun ka szer ve zés, a
pénz gaz dál ko dás, a ház tar tás és a pi ac gaz da ság sze re pét.

– A kö te le zõ en vá laszt ha tó dif fe ren ci ált szak mai is me -
re tek (pl. ház tar tá sok kul túr tör té ne te, fa lu si tu riz mus, táp -
lál ko zás, kony ha tech no ló gia, egész sé ges élet vi tel, gaz dál -
ko dói-vál lal ko zói alap is me re tek, köz gaz da ság ta ni és jogi
ala pok, pénz ügyi alap is me re tek, kör nye zet gaz dál ko dás,
bio gaz dál ko dás, ener gia gaz dál ko dás stb.) a ház tar tás tech -
ni kai és -tech no ló gi ai is me re tek gya kor la ti al kal ma zá sá ra,
az in no va tív prob lé ma meg ol dás ra, a gya kor la ti (ma nu á lis) 
mû ve le tek szak sze rû, kre a tív, bal eset men tes el vég zé sé re
irá nyul nak.

Szak mód szer ta ni is me re tek:

– A ház tar tás gaz dál ko dás-ta ní tás szak mód szer ta na
kor sze rû szak mû velt sé gi hát tér rel, komp lex ház tar tás gaz -
dál ko dá si prob lé mák meg ol dá sá val és a gaz da sá gos sá gi
szem lé let ki ala kí tá sá val biz to sít ja az el mé le ti és gya kor la ti 
jár tas sá got a ta nu lók élet ko ri sa já tos sá ga i hoz al kal maz ko -
dó ház tar tá si is me re tek ok ta tá sá ban.

A szak te rü le ti mo dul is me ret anya ga leg alább 65%-ban
szak te rü le ti szak mai is me re tet tar tal maz.

Sa já tos kom pe ten ci ák:

A ház tar tás gaz dál ko dás-ta nár a kép zé si szin tek nek
meg fele lõen (köz ok ta tás ban és szak kép zõ is ko lák ban) ké -
pes ér tel mez ni, ele mez ni, be mu tat ni és meg ér tet ni a ház -
tar tás gaz dál ko dás fon tos sá gát, a ra ci o ná lis dön té sek nek a

min den na pi élet ben be töl tött sze re pét, a csa lád el lá tó és a
ház tar tá si fel ada to kat, az élet mód és a fo gyasz tás kap cso -
la tát, a kri ti kus fo gyasz tói ma ga tar tást, és a tech ni kai kör -
nye zet tel össze füg gõ kor sze rû élet ve ze té si szem lé le tet.

Életviteli és gyakorlati ismeretek mûveltségterületi
tanár

A szak kép zett ség ok le vél ben sze rep lõ,
– ma gyar nyel vû meg je lö lé se: ok le ve les élet vi te li

és gya kor la ti is me re tek mû velt ség te rü le ti ta nár;
– an gol nyel vû meg je lö lé se: te a cher of life ma na ge -

ment and prac ti cal know led ge.

A kép zés cél ja az alap fo ko za ton vagy más fel sõ fo kú
vég zett ség ke re té ben szer zett szak kép zett ség re, ille tõ leg
is me re tek re ala poz va a köz ok ta tás ban az élet vi tel és gya -
kor la ti is me re tek mû velt sé gi te rü le ten a min den na pi élet -
ve ze té si szo ká sok ki ala kí tá sá ra, va la mint a szak kép zés ben 
és a fel nõtt kép zés ben ház tar tás ve ze tés sel kap cso la tos ok -
ta tá si, pe da gó gi ai ku ta tá si, ter ve zé si és fej lesz té si fel ada -
tok ra, to váb bá a ta nul má nyok dok to ri kép zés ben tör té nõ
foly ta tá sá ra  való fel ké szí tés.

A 8.3. pont ban fog lalt szak te rü le ti ál ta lá nos is me re te -
ken túli, sa já tos is me ret kö rök:

Szak te rü le ti is me re tek:

– Élet vi tel és gya kor la ti alap is me re tek: az alap kép zés -
ben meg szer zett is me re tek re épít, az em ber-kör nye -
zet-tech ni ka, az élet vi tel-élet mód, a mû sza ki kom mu ni ká -
ció és a szá mí tó gé pes kör nye zet té má it dol goz za fel.

– Élet vi tel szak mai törzs anya ga: olyan tu do má nyo san
meg ala po zott is mer te ket köz ve tít, ame lyek az al kal ma zás -
ra, a gya kor la ti is me re tek re he lye zik a hang súlyt. Így az
anya gok és al kal ma zá suk, kör nye ze tünk ener ge ti kai rend -
sze rei, kom mu ni ká ci ós és in for ma ti kai rend sze rek, kör -
nye ze tünk gé pei té má kat el mé le ti meg ala po zás után gya -
kor lat ori en tál tan dol goz za fel. Az élet vi tel la bo ra tó ri um
in teg rál ja a be mu ta tott té ma kö rö ket és komp lex, kre a tív
konst ru á lást tesz le he tõ vé. A törzs anyag in teg rá lá sát a
rend szer- és mo dell tech ni ka, tár sa dal mi ve tü le tét az élet -
mód és élet vi tel jogi és szo ci o ló gi ai elem zé se zár ja. A fel -
dol go zás a tör té ne ti ség, a cél ori en tált ság, a terv sze rû ség, a
gaz da sá gos ság és a rend szer szem lé let tech ni ká i nak, il let ve 
a mun ka meg osz tás, a mun ka szer ve zés, a bal eset-el há rí tás,
a tûz vé de lem fon tos sza bá lya i nak a figye lembe véte lével
tör té nik.

– A vá laszt ha tó szak mai kur zu sok gya kor lat ori en tál -
tak, a prob lé ma meg ol dás ra, cél-funk ció-for ma elem zés re,
anyag-mód szer-esz köz cél sze rû meg vá lasz tá sá ra és mû ve -
le tek szak sze rû el vég zé sé re irá nyul nak. Ki emelt té mák:
köz le ke dés kul tú ra, kert kul tú ra, ház tar tás öko nó mia, gra fi -
kus kul tú ra, mun ka- és ter me lés kul tú ra.

A szak te rü le ti mo dul is me ret anya ga leg alább 65%-ban
szak te rü le ti szak mai is me re tet tar tal maz.
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Szak mód szer ta ni is me re tek:

– A szak mód szer tan kor sze rû ál ta lá nos mû velt sé gi és
gya kor la ti hát tér rel biz to sít ja a jár tas sá got az élet vi tel és
gya kor la ti is me re tek ok ta tá sá ban, a mér ték tar tó és egész -
sé ges élet vi tel re, a sze mé lyi ség és az em be ri jo gok tisz te le -
té re ne ve lé sé ben.

Sa já tos kom pe ten ci ák:

Az élet vi te li és gya kor la ti is me re tek mû velt ség te rü le ti
ta nár a kép zé si szin tek nek meg fele lõen ké pes jó kom mu -
ni ká ci ós kész ség gel, me to di kai tu da tos ság gal ér tel mez ni,
ele mez ni, be mu tat ni és meg ér tet ni az élet vi tel és a gya kor -
la ti is me re tek fon tos sá gát, élet pá lya-kom pe ten ci ák min -
den na pi élet ben be töl tött sze re pét, és ké pes a köz na pi élet -
ben fel me rü lõ kor sze rû és ha gyo mány õr zõ élet ve ze té si
kér dé sek ma gya rá za tá ra.

Ügyviteltanár

A szak kép zett ség ok le vél ben sze rep lõ,

– ma gyar nyel vû meg je lö lé se: ok le ve les ügy vi tel ta nár;

– an gol nyel vû meg je lö lé se: te a cher of bu si ness ad mi -
nist ra ti on.

A kép zés cél ja olyan ta ná rok kép zé se, akik bir to ká ban
van nak az ügy vi tel el mé le ti és gya kor la ti szak mai is me re -
te i nek és ké pe sek az ügy vi te li és a kap cso ló dó szak te rü le -
te ken a szak te rü let hez tar to zó is me re tek ma gas szin tû ok -
ta tá sá ra a köz ok ta tás ban, a szak mai elõ ké szí tés ben, az is -
ko la rend sze rû és is ko la rend sze ren kí vü li szak kép zés ben, a 
fel nõtt kép zés ben. A kép zés sa já tos is me ret kö rei gya kor la -
ti, el mé le ti és mód szer ta ni te rü le te ket fog lal nak ma guk -
ban, amely ál tal a hall ga tók fel ké szül nek a szak te rü let ok -
ta tá si fel ada ta in túl a pe da gó gi ai ku ta tá si fel ada tok vég zé -
sé re. A kép zés fel ké szít a ta nul má nyok dok to ri kép zés ben
tör té nõ foly ta tá sá ra.

A 8.3. pont ban fog lalt szak te rü le ti ál ta lá nos is me re te -
ken túli, sa já tos is me ret kö rök:

Szak te rü le ti is me re tek:

– Az alap kép zés ben meg szer zett gya kor la ti is me re te -
ket és kész sé ge ket el mé lyí tõ ala po zó is me re tek, a gaz da -
ság ügy vi te li te rü le té nek (mint gya kor la ti disz cip lí ná nak)
le író jel le gû te vé keny ség for mái (gép írás, gyors írás, szö -
veg szer kesz tés, táb lá zat- és adat bá zis-ke ze lés).

– Gaz da ság me nedzs ment-is me re tek: a gaz da ság és az
ügy vi tel kap cso la ta, a gaz da ság ügy vi te li te rü le té nek át fo -
gó meg is me ré se, az ügy vi te li ad mi niszt rá ció és a kü lön bö -
zõ szer ve ze tek in for má ci ós rend sze ré nek kap cso la ta, az
ügy vi te li mun ka meg szer ve zé sé nek és a kap cso la tok ki -
ala kí tá sá nak gaz da sá gi, jogi, szer ve zé si-ve ze té si vo nat ko -
zá sai (szer ve ze ti ma ga tar tás, pro jekt is me re tek, mar ke ting,
pr és ügy fél kap cso lat), va la mint a hi va ta li kap cso la tok in -

ter kul tu rá lis sa já tos sá gai a gaz da sá gi szfé ra kü lön bö zõ te -
rü le te in.

– Az ügy vi te li te rü let ma gas szin tû mû ve lé sé hez szük -
sé ges disz cip li ná ris, el mé le ti kér dé sek (írás tör té net, in for -
má ció el mé let, gép írás- és gyors írás el mé let), a szak irá nyú
szak kép zés gya kor la ti al kal ma zást tá mo ga tó ügy vi te li
alap is me re te i nek el mé lyí té se, az ál ta lá nos ügy vi te li fo lya -
ma tok és fo lya mat sza bá lyo zá si rend sze rek (au to ma ti kus
iro da szer ve zés), te vé keny ség for mák meg is me ré se, va la -
mint az ügy vi tel sze mé lyi ség for má ló, tár sa dal mi és gaz da -
sá gi mo bi li tást elõ se gí tõ, kul tu rá lis funk ci ót be töl tõ is me -
re tei, ku ta tá si mód sze rei és te rü le tei.

Szak mód szer ta ni is me re tek:

– Az ügy vi te li is me ret kö rök ta ní tá sá nak le he tõ sé gei a
köz ok ta tás, a szak mai elõ ké szí tés, il let ve az érett sé gi re fel -
ké szí tõ kép zés, a szak kép zés, va la mint a fel nõtt kép zés te -
rü le tén; a min den ko ri szak kép zé si struk tú ra, en nek tör té -
ne ti hát te re, fo gal mai, jog sza bá lyi hát te re, az Or szá gos
kép zé si jegy zék ál tal sza bá lyo zott ügy vi te li szak ma cso -
port és szak mák fel épí té se, szak mai és vizs ga kö ve tel mé -
nyei; a kép zés és vizs gáz ta tás meg szer ve zé sé nek körül -
ményei.

– Az ügy vi tel össze tett is me ret kö re i nek (in for má ció ke -
ze lés, szö veg szer kesz té si gya kor la tok, gép írás, gyors írás,
vi sel ke dés kul tú ra, iro da tech ni ka, ügy vi te li, ügy in té zõ is -
me re tek, jegy zõ könyv ve ze tés, le ve le zé si is me re tek stb.)
ta ní tá si-ta nu lá si sa já tos sá gai, fo lya ma ta, ok ta tá si fel ada -
tai, a szak te rü let ok ta tá si mód sze rei, a ta ní tás fo lya ma tai
so rán al kal maz ha tó el já rá sai; te het ség gon do zó és fel zár -
kóz ta tó fel ada tai, az el té rõ fej lõ dé sû ek és sé rül tek ok ta tá -
sá nak le he tõ sé gei; a vizs gá ra fel ké szí tés te en dõi; al kal -
maz ha tó mé ré si-ér té ke lé si mó dok, el já rá sok. Az ügy vi te li
is me ret kö rök ta ní tá sá nak nem zet kö zi ten den ci ái.

– Az ügy vi te li szak te rü le tet sza bá lyo zó pe da gó gi ai do -
ku men tu mok (ke ret tan ter vek, köz pon ti prog ra mok, szak -
mai és vizs ga kö ve tel mé nyek, egyéb szak kép zé si do ku -
men tu mok) is me re te, ké szí té sé nek gya kor la ta. Az ügy vi -
te li te rü le ten el sa já tí tott tu dás al kal ma zá sá nak mód jai,
spe ci á lis le he tõ sé gei a gya kor la ti kész sé gek és a prob lé -
ma meg ol dó ké pes ség fej lesz té sé ben. A szak te rü le ten al -
kal maz ha tó tan köny vek, tan esz kö zök, ok ta tást se gí tõ mé -
di u mok szak sze rû ér té ke lé se, azok ból a ta nu lók egyé ni sa -
já tos sá ga i nak, elõ ze tes fel ké szült sé gé nek, össze té te lé nek
meg fe le lõ is me ret for rá sok ki vá lasz tá sa, az al kal ma zást se -
gí tõ se géd anya gok ké szí té se.

– A te het ség gon do zás kü lön le ges, szak mai ha gyo má -
nyo kon ala pu ló ha zai és nem zet kö zi szak mai ver se nye i -
nek is me re te, a ver seny re  való fel ké szí tés pe da gó gi ai,
szak mai te en dõi, a fel ké szí tést se gí tõ se géd anya gok ké szí -
té se.

– Vá laszt ha tó is me ret kö rök, dif fe ren ci ált szak mai is -
me re tek: az ügy vi tel spe ci á lis te rü le té nek el mé le ti, tör té -
ne ti, ku ta tá si és mód szer ta ni is me ret kö rei.
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b) A KÖZOKTATÁSBAN, A SZAKKÉPZÉSBEN,
ILLETVE A MÛVÉSZETI NEVELÉSBEN-OKTATÁSBAN 

EGYARÁNT ALKALMAZHATÓ, SPECIÁLIS,
PEDAGÓGIAI JELLEGÛ TANÁRI

SZAKKÉPZETTSÉGEK SZAKTERÜLETI ISMERETEI

Szaktárgyat idegen nyelven oktató tanár

A szak kép zett ség ok le vél ben sze rep lõ,
– ma gyar nyel vû meg je lö lé se: ok le ve les [szak tárgy]-t

[ide gen nyelv] nyel ven ta ní tó ta nár;
– an gol nyel vû meg je lö lé se: te a cher of [sub ject] in

[lan gu a ge].

A szak kép zett ség meg ne ve zé sé ben [szak tárgy]-on a
köz ok ta tás ban meg ta lál ha tó, köz is me re ti, szak mai, mû vé -
sze ti és test kul tu rá lis ta ná ri sza kok, il let ve szak kép zett sé -
gek ér ten dõk, [ide gen nyelv]-en az adott ide gen nyelv, be -
le ért ve a nem ze ti és et ni kai ki sebb sé gek nyel ve it és a ma -
gyart mint ide gen nyel vet is.

A kép zés cél ja a ta nár kép zés ke re té ben meg szer zett va -
la mely ta ná ri szak kép zett ség te rü le tén a köz ok ta tás ban, a
szak kép zés ben és a fel nõtt kép zés ben ok tat ha tó tan -
tárgy(ak) va la mely ide gen nyel ven  való ok ta tá sá ra, va la -
mint az ide gen nyel ven tör té nõ ok ta tá si, pe da gó gi ai ku ta -
tá si ter ve zé si és fej lesz té si fel ada tok ra tör té nõ fel ké szí tés,
to váb bá a ta nul má nyok dok to ri kép zés ben tör té nõ foly ta -
tá sá ra  való fel ké szí tés.

A 8.3. pont ban fog lalt szak te rü le ti ál ta lá nos is me re te -
ken túli, sa já tos is me ret kö rök:

Szak te rü le ti is me re tek:

– Fel sõ fo kú, C tí pu sú nyelv vizs gá nak meg fe le lõ nyelv -
tu dás.

– A szak tárgy szak nyel vé re vo nat ko zó fel sõ fo kú
nyelv tu dás.

– A cél nyel vi or szá gok és kö zös sé gek kul tú rá já nak is -
me re te, kü lö nö sen azok ok ta tá si rend sze ré vel, hely ze té vel, 
azon be lül a szak tárgy adott nyel vû ok ta tá sá val kap cso la -
tos tu dás; ez utób bi el he lye zé se ha zai és nem zet kö zi össze -
ha son lí tás ban. In ter kul tu rá lis tu dás.

– A szak tár gyi szak mai nyelv, szak mai nyelv hasz ná lat, 
szak nyel vi kom mu ni ká ció ta ní tá sá nak mód szer ta na. A
szak tárgy ta ní tás mód szer ta ná nak és az ide gen nyelv-ta ní -
tás mód szer ta ná nak öt vö ze te. A cél nyel vi kul tú rá ban al -
kal ma zott szak tárgy ta ní tá si me to di kák.

– Az ide gen nyel ven  való ta ní tás pe da gó gi ai szak nyel -
vé nek, a (tan nyelv-)pe da gó gia szak mai nyel vé nek ma gas
szin tû is me re te.

Szak mód szer ta ni is me re tek:

– Az ide gen nyel ven fo lyó ta ní tás sa já tos di dak ti ká ja.
Az ide gen nyel vû ta ní tá si és vizs ga anya gok, se géd anya -
gok (tan ter vek, tan anya gok, tan esz kö zök, vizs ga kö ve tel -
mé nyek stb.) ki vá lasz tá sá hoz, ké szí té sé hez, fel hasz ná lá sá -
hoz, adap tá lá sá hoz szük sé ges is me re tek.

– Az ide gen nyel vû óra ve ze té si és pe da gó gi ai kom mu -
ni ká ci ós tech ni kák is me re te, mód szer ta na, szak mai
együtt mû kö dés kü lön bö zõ anya nyel vû kol lé gák kö zött.

– Az ide gen nyel ven ta nu lás tá mo ga tá sát szol gá ló pe -
da gó gi ai, nyelv pe da gó gi ai, pszi cho ling visz ti kai stb. tu dás, 
a hoz zá spe ci á li san tár su ló ne ve lés el mé le te és gya kor la ta.
Az ide gen nyel ven fo lyó ta nu lás ta ní tá sa.

– A nem zet kö zi ko ope rá ci ó hoz és mé dia hasz ná lat hoz,
az in fo kom mu ni ká ci ós tech no ló gia és az au di o vi zu á lis
esz kö zök ide gen nyel vû hasz ná la tá hoz és ta ní tá sá hoz
szük sé ges tu dás.

Drámapedagógia-tanár

A szak kép zett ség ok le vél ben sze rep lõ,
– ma gyar nyel vû meg je lö lé se: ok le ve les drá ma pe da gó -

gia-ta nár;
– an gol nyel vû meg je lö lé se: te a cher of cre a tiv dra ma.

A kép zés cél ja a ne ve lé si-ok ta tá si in téz mé nyek pe da gó -
gi ai prog ram já ban a ne ve lõ-ok ta tó, sze mé lyi ség fej lesz tõ,
kö zös ség épí tõ te vé keny sé gek hez szük sé ges in no va tív
szak mai kul tú rá val ren del ke zõ pe da gó gu sok kép zé se, akik 
fel ké szül tek a drá ma pe da gó gia al kal ma zá sá ra, valamint az 
alap fo kú mû vé szet ok ta tá si in téz mény ben a tárgy nak meg -
fe le lõ ok ta tá si-ne ve lé si fel ada tok el lá tá sá ra. A kép zés fel -
ké szít a ta nul má nyok dok to ri kép zés ben tör té nõ foly ta tá -
sá ra.

A 8.3. pont ban fog lalt szak te rü le ti ál ta lá nos is me re te -
ken túli, sa já tos is me ret kö rök:

Szak te rü le ti is me re tek:

– A drá ma pe da gó gia tör té ne té vel, út ja i val, in téz mé -
nye i vel össze füg gõ is me ret kö rök.

– A drá ma pe da gó gia pszi cho ló gi ai vo nat ko zá sai, kü -
lön bö zõ meg je le né si for mái, is ko lái.

– Dra ma tur gia a drá ma ta ná ri gya kor lat ban.
– Hoz zá ér tõ ak ti vi tás a drá má val, szín ház zal össze füg -

gõ ext ra cur ri cu lu mok ban – (kol lek tív szín ház lá to ga tás, in -
téz mé nyi szín ját szó cso port, te het ség fej lesz tõ ver se nyek
stb.)

– A drá ma mint mód szer együt tes be épí té se a pedagó -
giai prog ra mok ba, az egyes mû velt sé gi te rü le tek és/vagy
tan tár gyak anya gá ba. Tan ter vek, tan me ne tek, pro jekt váz -
la tok ké szí té se drá má ra épít ve/a drá mát al kal maz va.

– A drá ma/drá ma pe da gó gia gaz dag esz köz rend sze ré -
nek al kal ma zá sa ne ve lé si, ok ta tá si in téz mé nyek ok ta tá -
si-ta nu lás szer ve zé si és ne ve lé si (sze mé lyi ség fej lesz té si,
kö zös ség épí té si re duk ci ós, rek re á ci ót szol gá ló) fel ada tai
so rán cur ri cu lum ban és ext ra cur ri cu lum ban.

Szak mód szer ta ni is me re tek:

– Drá ma pe da gó gia al kal ma zá si le he tõ sé gei: a ta ní tá si
órán, osz tály fõ nö ki órán, az is ko lai élet konf lik tu sa i nak

2007/181. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 13687



meg ol dá sá ban, in téz mé nyi ün ne pek és szer tar tá sok ko or -
di ná ci ó já ban, sza bad idõs/ta ní tá si órán kí vü li fej lesz tõ já -
ték prog ra mok kez de mé nye zé sé ben, szer ve zé sé ben.

– Tan tárgy-pe da gó gi ák és al kal ma zott drámapeda -
gógia.

– Drá ma ó ra ter ve zé se/adap tá lá sa, ve ze té se, elem zé se.
– Dra ma ti kus mód sze rek, tech ni kák kü lön bö zõ tan tár -

gyak ta ní tá sá ban.
– Mû elem zõ já té kok.

Múzeumpedagógia-tanár

A szak kép zett ség ok le vél ben sze rep lõ,
– ma gyar nyel vû meg je lö lé se: ok le ve les mú ze um pe da -

gó gia-ta nár;
– an gol nyel vû meg je lö lé se: te a cher of mu se um pe da -

gogy.

A kép zés cél ja olyan is me re tek köz ve tí té se, kész sé gek
és ké pes sé gek fej lesz té se, ame lyek nek ered mény eként a
pe da gó gus je lölt ké pes a mú ze um lá to ga tó gyer me kek, fi a -
ta lok és fel nõt tek fej lett sé gi szint jé nek meg fe le lõ tan -
anyag rend sze rek ter ve zé sé re és ta ní tá sá ra, for rás ala pú
mú ze u mi tan órák ter ve zé sé re és meg tar tá sá ra, a mú ze u mi
óra tar tal má nak leg in kább meg fe le lõ esz kö zök meg vá lasz -
tá sá ra és al kal ma zá sá ra, a mú ze u mi órán a ta nu lói ön ál ló -
sá got, ak ti vi tást és a ta nu lók kö zöt ti in ter ak ti vi tást ins pi rá -
ló ta nu lá si kör nye zet biz to sí tá sá ra. A kép zés fel ké szít a ta -
nul má nyok dok to ri kép zés ben tör té nõ foly ta tá sá ra.

A 8.3. pont ban fog lalt szak te rü le ti ál ta lá nos is me re te -
ken túli, sa já tos is me ret kö rök:

– A mú ze um pe da gó gia fo gal ma, tár gya, a mú ze um pe -
da gó gia (mint el mé le ti tu do mány ág és gya kor la ti disz cip -
lí na) nem zet kö zi és ha zai hely ze te. A mú ze u mi kör nye zet -
ben tör té nõ ta ní tás-ta nu lás sa já tos sá gai, a mú ze um pe da gó -
gus fel ada tai. Kü lön bö zõ tí pu sú mú ze u mi fog lal ko zá sok
ele me zé se, az ott fo lyó ta ní tá si-ta nu lá si fo lya mat, a mú -
zeumi órák so rán al kal maz ha tó el já rá sok.

– A mú ze u mok szer ve ze te, a mu ze o ló gi ai szak ágak, a
mú ze u mok ban õr zött kul tu rá lis ja vak rend sze re zé sé nek,
fel dol go zá sá nak és be mu ta tá sá nak mód jai, a gyûj tõ mun -
ka, és a gyûj tött anyag tu do má nyos fel dol go zá sá nak kri té -
ri u mai.

– A mú ze um pe da gó gi ai, mu ze o ló gi ai, mû vé szet pe da -
gó gi ai, mû vé szet pszi cho ló gi ai, mû vé szet tör té ne ti, ré gé -
sze ti, tör té ne ti és nép raj zi kur zu so kon szer zett el mé le ti tu -
dás el sa já tí tá sa, szin te ti zá lá sa.

– El mé le ti, va la mint szak mai mód szer ta ni tu dá suk
alap ján, se gít ség gel, majd ön ál ló an vég zett gya kor lás
ered mé nye ként ké pes sé vál nak a spe ci fi kus, konk rét mú -
ze u mi kö rül mé nyek hez és konk rét ta nu ló cso por tok hoz
iga zo dó prog ra mok ter ve zé sé re, szer ve zé sé re, ki vi te le zé -
sé re és ér té ke lé sé re.

Játék- és szabadidõ-szervezõ tanár

A szak kép zett ség ok le vél ben sze rep lõ,

– ma gyar nyel vû meg je lö lé se: ok le ve les já ték- és sza -
bad idõ-szer ve zõ ta nár;

– an gol nyel vû meg je lö lé se: te a cher of le i su re time.

A kép zés cél ja olyan is me re tek köz ve tí té se, kész sé gek
és ké pes sé gek fej lesz té se, ame lyek nek ered mé nye ként a
pe da gó gus je lölt ké pes a já ték kü lön bö zõ for má it mo ti vá ló, 
sze mé lyi ség fej lesz tõ esz köz ként hasz nál ni, va la mint fel -
mér ni a cso port, az em be rek igé nyét, a hely és az idõ tar tam 
adta le he tõ sé ge ket, il let ve kü lön bö zõ já ték- és sza bad idõs
te vé keny sé ge ket kez de mé nyez ni, meg szer vez ni és ve zet -
ni. A kép zés fel ké szít a ta nul má nyok dok to ri kép zés ben
tör té nõ foly ta tá sá ra.

A 8.3. pont ban fog lalt szak te rü le ti ál ta lá nos is me re te -
ken túli, sa já tos is me ret kö rök:

Szak te rü le ti is me re tek:

– Az em ber rõl  szóló, leg fon to sabb tu do má nyos ered -
mé nyek, a kü lön fé le em ber ké pek, az azok hoz kap csol ha tó
ne ve lés fel fo gá sok; a meg kö ze lí tés mó do kat be fo lyá so ló
szo cio kul tu rá lis té nye zõk, mind ezek nek a sze mé lyi ség fej -
lesz tés re vo nat ko zó ha tá sai.

– Az em ber egész éle ten át tar tó fej lõ dé sé re vo nat ko zó
leg fon to sabb tu do má nyos ered mé nyek, kü lö nös te kin tet tel 
a gyer mek-, ser dü lõ- és if jú ko ri fej lõ dés re; a gyer mek kor -
ral, ser dü lõ kor ral kap cso la tos kü lön bö zõ kul tu rá lis, szo -
ciológiai fel fo gá sok.

– A szo ci a li zá ció lé nye ge sebb szo ci o ló gi ai, szo ci ál -
pszi cho ló gi ai, ok ta tás szo ci o ló gi ai el mé le tei; a szo ci a li zá -
ció fõbb te re pei, ha tá sai, kü lö nös te kin tet tel a csa lá di szo -
ci a li zá ci ó ra, a sza bad idõ el töl té sé nek te re i re és a mé dia vi -
lá gá ra.

– A gye re kek, ser dü lõk, fi a ta lok ér ték vi lá ga, szub kul -
tú rái. A kul tú ra tu do má nyok ta nu ló kat is érin tõ kul tu rá lis
kö ze gek re vo nat ko zó ku ta tá si ered mé nyei, kü lö nös te kin -
tet tel az if jú sá gi (szub)kul tú rák ra, a kul tu rá lis te vé keny sé -
gek re, a mé di á ra, a ki sebb sé gi kul tú rák ra és az is ko lá ra,
mint kul tu rá lis vi lág ra. A kul tú ra kö zi ség re, mul ti kul tu ra -
liz mus ra és kul tu rá lis ke ve re dés re vo nat ko zó ku ta tá sok
fõbb ered mé nyei és a leg fon to sabb el mé le ti megközelí -
tések.

– A mé di á ban, az in ter net vi lá gá ban és a sza bad idõ höz
köt he tõ más kul tu rá lis kö ze gek ben meg je le nõ ér té kek és
ha tá sa ik a ta nu lók vi lá gá ra. A de mok ra ti kus be ren dez ke -
dés fõbb ál ta lá nos és ha zai in téz mé nyei és jel lem zõi. Azon 
for rá sok és szer ve ze tek meg is me ré se, ame lyek szak mai,
gon do zói, ne ve lõi, fej lesz tõi mun ká já ban se gít he tik (gyer -
mek jó lé ti, gyer mek- és if jú ság vé del mi, kul tu rá lis és sza -
bad idõ, il let ve az if jú sá gi ci vil vi lág, a gye re kek hez, ka ma -
szok hoz, fi a ta lok hoz for du ló mé dia in téz mény rend sze ré -
nek je le ne és fon to sabb tör té ne ti vál to za tai).
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Szak mód szer ta ni is me re tek:

– Szak mai szak mód szer ta ni tu dás ér de ké ben az is me -
re tek el mé lyí té se a já ték kal és a sza bad idõ vel kap cso lat -
ban (kü lö nös te kin tet tel az élet ko ri spe ci fi ku mok ra); meg -
fi gye lés, él mény szer zés, gya kor lás szint jén a ter ve zés,
szer ve zés, irá nyí tás, mo ti vá lás stb. kü lön bö zõ mód ja i nak
meg is me ré se, tá mo ga tás sal majd ön ál ló an tör té nõ al kal -
ma zá sa.

Multikulturális nevelés tanára

A szak kép zett ség ok le vél ben sze rep lõ,
– ma gyar nyel vû meg je lö lé se: a mul ti kul tu rá lis ne ve lés 

ok le ve les ta ná ra;
– an gol nyel vû meg je lö lé se: te a cher of mul ti cul tu ral

edu ca ti on.

A kép zés cél ja olyan ta ná rok kép zé se, akik az is ko la vi -
lá gá ban tu da to san ke ze lik az ér té kek sok fé le sé gét, nyi tot -
tak má sok vé le mé nyé nek, ér té ke i nek tisz te let ben tar tá sá -
ra, ké pe sek olyan pe da gó gi ai hely ze tek te rem té sé re, ame -
lyek ezek nek az ér té kek nek az el fo ga dá sát se gí tik. Cél ja
to váb bá a mul ti kul tu rá lis szem lé let for má lá sa. A kép zés
ugyan ak kor a cso port kö zi, az in ter kul tu rá lis kom mu ni ká -
ció sa já tos sá ga i nak meg ér té sé vel, az elõ íté let és et no cent -
riz mus csök ken té sé vel a kü lön bö zõ kul tú rá jú ta nu lók és
mun ka tár sak együt tes mun ká já nak ered mé nyes szer ve zé -
sé re, és a fo lya mat köz ben szük ség sze rû en fel lé põ fe szült -
sé gek, konf lik tu sok ha té kony ke ze lé sé re is fel ké szít. A
kép zés fel ké szít a ta nul má nyok dok to ri kép zés ben tör té nõ
foly ta tá sá ra.

A 8.3. pont ban fog lalt szak te rü le ti ál ta lá nos is me re te -
ken túli, sa já tos is me ret kö rök:

Szak te rü le ti is me re tek:

– A mul ti kul tu rá lis ne ve lés el mé le te és gya kor la ta. A
mul ti kul tu rá lis is ko la. Nem ze ti sé gi és et ni kai ki sebb sé -
gek, nép cso por tok és be ván dor lók gyer me kei az is ko lá -
ban.

– A glo ba li zá ció ha tá sa az ok ta tás ügy re. Eu ró pai iden -
ti tás és ok ta tás. Kul tú ra, szo ci a li zá ció, iden ti tás.

– Csa lád, is ko la, kul tú ra. Az is ko lá val, ta nu lás sal, tu -
dás sal kap cso la tos kul tu rá lis ér té kek. A mé dia ha tá sa a
szo ci a li zá ci ó ra.

– A cso port kö zi kap cso la tok, a ha tal mi vi szo nyok és a
tár sa dal mi konf lik tu sok szo ci ál pszi cho ló gi á ja.

– Mig rá ció, szeg re gá ció és kul tú ra kö zi in ter ak ció. Et -
ni kai és val lá si konf lik tu sok, nem zet kö zi krí zi sek, nép ir tá -
sok, ter ro riz mus. An ti sze mi tiz mus. Tár sa dal mi tra u mák
em lé ke ze te és ok ta tá sa. Ho lo ka uszt: tár sa dal mi stig ma ti -
zá ció és po li ti kai el nyo más. De mok rá cia és dik ta tú ra: tár -
sa dal mi kény sze rek és egyé ni dön té si le he tõ sé gek.

– A tár sa dal mi nem mel kap cso la tos né ze tek, nemi szo -
ci a li zá ció a kü lön bö zõ kul tú rák ban. A sze xu a li tás tár sa -
dal mi konst ruk ci ói, ho mo sze xu á lis iden ti tá sok.

– In ter kul tu rá lis kész sé gek, elõ íté let-men tes gon dol ko -
dás, sa ját él mény-tré ning.

Szak mód szer ta ni is me re tek:

Szak mai szak mód szer ta ni tu dás fej lesz té sé re vo nat ko zó 
is me re tek mé lyí té se a mul ti kul tu rá lis ok ta tás, ne ve lés
szak mód szer ta ná nak te rü le tén. Ki e mel ten: mul ti kul tu rá lis
konf lik tus elem zés a gya kor lat ban (te rep mun ka, ku ta tás,
for rás elem zés, prog ram fej lesz tés.) Az elõ íté le tek ke ze lé -
sé nek mód szer ta na (fel is me rés, ala kí tás).

Fogyatékosokrekreációja-tanár

A szak kép zett ség ok le vél ben sze rep lõ,
– ma gyar nyel vû meg je lö lé se: ok le ve les fo gya té ko sok -

rek re á ci ó ja-ta nár;
– an gol nyel vû meg je lö lé se: te a cher of rec re a ti on for

pe op le with di sa bi li ti es.

A kép zés cél ja olyan pe da gó gu sok kép zé se, akik el mé -
le ti és mód szer ta ni tu dá suk bir to ká ban ké szek és ké pe sek a 
fo gya té kos em be rek va la mennyi élet ko ri cso port ja rek re á -
ci ós te vé keny sé gét meg ter vez ni, szer vez ni, irá nyí ta ni és
kí sér ni, szak te rü le tük leg újabb is me re te it al kal maz ni és to -
vább fej lesz te ni, a rek re á ció ér té ke it át szár maz tat ni és bel -
sõ vé ten ni. A kép zés fel ké szít a ta nul má nyok dok to ri kép -
zés ben tör té nõ foly ta tá sá ra.

A 8.3. pont ban fog lalt szak te rü le ti ál ta lá nos is me re te -
ken túli, sa já tos is me ret kö rök:

Szak te rü le ti is me re tek:

– A kü lön le ges gon do zás ra jo go sult (a sa já tos ne ve lé si
igé nyû és a ta nu lá si, ma ga tar tá si ne héz ség gel küz dõ) gyer -
me kek, ta nu lók és fog lal koz ta tá suk. Pre ven ció, rek re á ció,
re ha bi li tá ció – fo gal mak, te vé keny sé gek, fo lya ma tok,
szín te rek.

– A ter mé sze ti kör nye zet és a rek re á ció kap cso lat rend -
sze re, össze füg gé sei a fo gya té kos gyer mek, fi a tal, fel nõtt
élet hely ze té vel és élet mód já val. A szo ci á lis hely zet és a
fo gya té kos ság össze füg gé sei, a tár sa dal mi ré teg zõ dés és a
rek re á ció kap cso la ta. A rek re á ció sze re pe a fo gya té kos
em be rek tár sa dal mi in teg rá ci ó já ban.

Szak mód szer ta ni is me re tek:

– A rek re á ci ós te vé keny ség re ne ve lés kér dé sei, a szo -
ká sok ki ala kí tá sá nak mód jai, mód sze rei és esz kö zei. A
test ne ve lés, gyógy test ne ve lés, adap tált test ne ve lés, moz -
gás ne ve lés és a rek re á ció kap cso la ta. A sport és az adap tált 
spe ci á lis sport te vé keny sé gek, a fo gya té ko sok sport ja, esz -
kö zei, mint a rek re á ció sa já tos for mái. Fo gya té kos gyer -
me kek és fi a ta lok egész ség ne ve lé se, egész ség meg õr zé se,
egész ség fej lesz té se. Pre ven ci ós célú, az egész ség meg õr -
zé sét szol gá ló men tál hi gi é nés prog ra mok, a csa lád be vo -
ná sa. Fo gya té kos em be rek szel le mi rek re á ci ó ja.

– Sza bad idõs prog ra mok, tá bo rok, ver se nyek és ren -
dez vé nyek szer ve zé se.
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– A pe da gó gi ai, gyógy pe da gó gi ai re ha bi li tá ció – mint
a fo gya té kos em be rek rek re á ci ó já nak ki hagy ha tat lan esz -
kö zei – a mi nõ sé gi élet meg te rem té sé ben.

Sa já tos kom pe ten ci ák:

– Az adott fo gya ték kal élõk ér zék szer vi-moz ga tó szer vi 
mû kö dé sé nek és élet ér zé sé nek át élé se.

– Sa já tos moz gás kul tú ra, amely le he tõ vé te szi tu dá sa
gya kor la ti al kal ma zá sát, a moz gá sos cse lek vé sek ok ta tá -
sát, a test kul tú ra ér té ke i nek köz ve tí té sét az adott fo gya té -
kos ság is me re té ben.

– Az aka dá lyo zott em ber iránt ér zett em pá tia, a szak te -
rü let nek meg fe le lõ re ha bi li tá ci ós, moz gás te rá pi ás te vé -
keny sé gek (egész ség ügyi in téz mé nyek ben is).

– Együtt mû kö dés az egész ség ügyi és szo ci á lis szol gál -
ta tá sok rend sze ré nek fej lesz té sé ben, meg valósításában,
el len õr zé sé ben.

– A fo gya té kos em be rek sza bad ide jé nek szer ve zése:
ön ál ló ter ve zé se és irá nyí tá sa, együtt mû kö dés az egész -
ség ügyi, a szo ci á lis és a kü lön bö zõ köz ok ta tá si, fel sõ ok ta -
tá si és fel nõtt kép zé si szol gál ta tá sok szak em be re i vel, a csa -
lá dok kal és a kor társ cso por tok kal.

– Az aka dá lyo zott em ber iránt ér zett em pá tia (a sa ját él -
mé nyû gya kor la tok mód sze ré nek al kal ma zá sá val).

Inkluzív nevelés tanára

A szak kép zett ség ok le vél ben sze rep lõ,

– ma gyar nyel vû meg je lö lé se: az ink lu zív ne ve lés ok le -
ve les ta ná ra;

– an gol nyel vû meg je lö lé se: te a cher of inc lu si ve edu -
ca ti on.

A kép zés cél ja olyan pe da gó gu sok kép zé se, akik el mé -
le ti, mód szer ta ni és gya kor la ti tu dá suk bir to ká ban ké szek
és ké pe sek a kü lön le ges gon do zás ra jo go sult gyer me kek,
ta nu lók be fo ga dó ne ve lé sé re, dif fe ren ci ált cso por tos fog -
lal koz ta tá sá ra több sé gi ke re tek kö zött, együtt mû kö dés re a
se gí tõ szak mák kép vi se lõ i vel és a szü lõk kel. A kép zés fel -
ké szít a ta nul má nyok dok to ri kép zés ben tör té nõ foly ta tá -
sá ra.

A 8.3. pont ban fog lalt szak te rü le ti ál ta lá nos is me re te -
ken túli, sa já tos is me ret kö rök:

Szak te rü le ti is me re tek:

– Az ink lu zív ne ve lés el mé le te és gya kor la ta, az ink lú -
zi ó val kap cso la tos és arra ha tás sal lévõ el mé le tek, ok ta tás -
po li ti kák és gya kor la ti meg ol dá sok. Szeg re gá ció, in teg rá -
ció, ink lú zió. Az ink lu zív ne ve lés in ter disz cip li ná ris, mul -
ti pro fesszi o ná lis meg kö ze lí té sei az in téz mé nyi/is ko lai
ink lú zió kü lön bö zõ szint je in.

– Ha zai és nem zet kö zi ered mé nyek, kon cep ci ók, is ko -
la mo del lek, jogi sza bá lyo zók. A tár sa dal mi és az is ko -
lai/in téz mé nyi fo lya ma tok ki re kesz tõ ten den ci ái.

– A kü lön le ges gon do zás ra jo go sult (a sa já tos ne ve -
lé si igé nyû és a be il lesz ke dé si, ta nu lá si, ma ga tar tá si ne -
héz ség gel küz dõ) ta nu lók fog lal koz ta tá sa több sé gi ke -
re tek kö zött. Az egyé ni, a tár sa dal mi, et ni kai, nem ze ti és 
kul tu rá lis kü lön bö zõ sé gek el fo ga dá sa és el fo gad ta tá sa a 
mul ti kul tu rá lis és in ter kul tu rá lis ne ve lés szem lé le té hez
kap cso ló dó an.

– Az együtt ne ve lést se gí tõ szak szol gá la tok és pe da gó -
gi ai szak mai szol gál ta tá sok rend sze re, fel épí té se, a gyógy -
pe da gó gus sal  való együtt mû kö dés le he tõ sé gei és meg -
szer ve zé sé nek mód jai, szak mai kom pe ten ci ák és kom pe -
ten cia ha tá rok.

– Kom pe ten cia-fej lesz tés a kom mu ni ká ció, a konf lik -
tus ke ze lés, az at ti tûd for má lás, a cso port épí tés és a köl csö -
nös együtt mû kö dé sek be fo ga dást se gí tõ tar tal mai te rü le -
tén.

Szak mód szer ta ni is me re tek:

– Mód szer ta ni tu dás el sa já tí tá sa, amely a sa já tos ne ve -
lé si igé nyû és a be il lesz ke dé si, ta nu lá si, ma ga tar tá si ne -
héz sé gek kel küz dõ ta nu lók is ko lai be fo ga dá sá nak se gí té -
sé hez szük sé ges. A mód szer ta ni tu dás el mé lyí té se, gya -
kor la ti vo nat ko zá sa i nak pon to sabb meg is me ré se a már el -
sa já tí tott mód szer ta ni is me re tek bir to ká ban, a köz ok ta tás
gya kor ló szint ere in tör té nik.

Család- és gyermekvédõ tanár

A szak kép zett ség ok le vél ben sze rep lõ,

– ma gyar nyel vû meg je lö lé se: ok le ve les csa lád- és
gyer mek vé dõ ta nár;

– an gol nyel vû meg je lö lé se: te a cher of fa mily and child 
pro tec ti on.

A kép zés cél ja olyan pe da gó gu sok kép zé se, akik ké pe -
sek az ok ta tá si és ne ve lé si in téz mé nyek ben gyer mek vé del -
mi fel ada tok el lá tá sá ra, va la mint rend szer szem lé le tük bõl
adó dó an a gyer mek-csa lád di á dot egy ség ben ke zel ni; akik
a kom pe ten cia kö rük be tar to zó in ter ven ci ók ra al kal ma sak; 
akik ké szek a csa lád- és gyer mek vé del mi mun kát se gí tõ
szak- és szak mai szol gál ta tást biz to sí tó in téz mé nyek kel
együtt mû köd ni; akik mû kö dé si te rü le tü kön a jogi és eti kai
nor má kat be tart ják és be tar tat ják. A kép zés fel ké szít a ta -
nul má nyok dok to ri kép zés ben tör té nõ foly ta tá sá ra.

A 8.3. pont ban fog lalt szak te rü le ti ál ta lá nos is me re te -
ken túli, sa já tos is me ret kö rök:

Szak te rü le ti is me re tek:

– Szo ci o ló gi ai és szo ci ál po li ti kai alap is me re tek: az
egyen lõt len sé gek, a mo bi li tás prob lé mái, tár sa dal mi-, ok -
ta tá si- és szo ci ál po li ti kai meg ol dá sok a jó lé ti tár sa dal mak -
ban és a ha zai gya kor lat ban.

– A csa lád- és gyer mek vé de lem jogi hát te re, alap ve tõ
jogi is me re tek, a gyer mek vé de lem jogi sza bá lyo zá sa.
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A gyer mek vé del mi szak el lá tás rend sze re, és kap cso la ta a
köz ok ta tá si in téz mé nyek kel.

– A pe da gó gi ai men tál hi gi é né és pre ven ció: a szo ci a li -
zá ci ós szín te rek ki elé gí tõ mû kö dé sé nek men tál hi gi é nés
fel té te lei, az is ko la men tál hi gi é nés fel ada tai, mód sze rei.

– Csa lád pszi cho ló gi ai és csa lád szo ci o ló gi ai is me re tek, 
a csa lá di mû kö dés rend szer szem lé le tû meg kö ze lí té sei,
csa lá di élet cik lu sok át te kin té se, csa lá di krí zi sek. A csa lá di 
konf lik tu sok krí zis ke ze lõ me cha niz mu sai.

– A gyer mek- és ser dü lõ ko ri ér zel mi, ta nu lá si és be il -
lesz ke dé si za va rok hát te re, a ká ro so dás tü ne tei, okai, a de -
vi áns élet út, ma ga tar tás for ma fel is me ré se és a be avat ko zás 
mód sze rei. A szo ci á lis in adap tá ció ke ze lé sé nek is ko lai le -
he tõ sé gei.

– Ott hont nyúj tó bent la ká sos gyer mek vé del mi in téz -
mé nyek ben fo lyó pe da gó gi ai mun ka sa já tos sá ga i nak meg -
is me ré se.

Szak mód szer ta ni is me re tek:

– A csa lád- és a gyer mek vé del mi mun ka mód szer ta ni
alap jai. Az el mé le ti és a gya kor la ti is me re tek szin te ti zá lá sa 
az ered mé nyes (egyé ni és ko ope rá ci ó ban tör té nõ) mód -
szer ta ni el já rá sok el sa já tí tá sa ér de ké ben. Ta pasz ta lat cse re, 
eset elem zés.

Tanulási- és pályatanácsadási-tanár

A szak kép zett ség ok le vél ben sze rep lõ,

– ma gyar nyel vû meg je lö lé se: ok le ve les ta nu lá si- és
pá lya ta nács adá si-ta nár;

– an gol nyel vû meg je lö lé se: te a cher of edu ca ti on and
ca re er co un sel ling.

A kép zés cél ja, hogy a meg is mer tes se a hall ga tó kat a ta -
nu lá si és pá lya ta nács adá si-ta nár sze re pé vel, kap cso lat -
rend sze ré vel és fel ada ta i val, va la mint az össze tett pá lya -
ter ve zés leg fon to sabb ele me i vel. A mo dul cél ja to váb bá,
hogy ké pes sé te gye a hall ga tó kat a szak sze rû és ru gal mas
fel adat vég zés re, és olyan alap ve tõ pe da gó gi ai, pszi cho ló -
gi ai mód sze rek al kal ma zá sá ra, ame lyek se gí tik ta nács adói
mun ká já nak ered mé nyes vég zé sé ben. A kép zés fel ké szít a
ta nul má nyok dok to ri kép zés ben tör té nõ foly ta tá sá ra.

A 8.3. pont ban fog lalt szak te rü le ti ál ta lá nos is me re te -
ken túli, sa já tos is me ret kö rök:

Szak te rü le ti is me re tek:

– Ta nu lás-lé lek ta ni alap kér dé sek. A ta nu lá si ne héz sé -
gek tí pu sai, hát te re. Egész sé gi és egész ség pszi cho ló gi ai
prob lé mák, mint ta nu lást gát ló té nye zõk. A ta nu lá si ha té -
kony ság fej lesz té se. Az egyé ni és a cso por tos ta nu lá si ta -
nács adás mód sze rei.

– Ké pes sé gek és sze mé lyi ség je gyek fel is me ré sé nek és
fej lesz té sé nek mód sze rei. Az egyé ni és a cso por tos ta nu lá -
si- és pá lya vá lasz tá si ta nács adás mód sze rei.

– A pá lya vá lasz tás el mé le ti hát te re. Az em ber- és pá -
lya-meg fe le lés alap kér dé sei. Pá lya vá lasz tá si és pá lya fej -
lõ dé si ta nács adás a köz ok ta tás ban, az át me net elõ ké szí té se 
a kö zép is ko lai szint re, a fel sõ ok ta tás ra és az is ko lá ból a
mun ka vi lá gá ba  való be lé pés re. A pá lya in for má ci ók és a
pá lya is me ret rend sze re, for rá sai. A pá lya ori en tá ció, pá lya -
vá lasz tá si is me re tek. A pá lya is me ret köz ve tí té sé nek mód -
sze rei az is ko lá ban. Mun ka erõ-pi a ci is me re tek.

– Az esély egyen lõ ség nö ve lé se a ta nu lá si és pá lya vá -
lasz tá si ta nács adás se gít sé gé vel.

– Egész sé gi és egész ség pszi cho ló gi ai prob lé mák, mint
ta nu lást gát ló té nye zõk. Pre ven ció, in ter ven ció.

– A csa lád ér ték rend sze ré nek sze re pe a ta nu lás hoz  való 
vi szony ki ala ku lá sá ban és a pá lya vá lasz tás ban.

Szak mód szer ta ni is me re tek:

– Szak mai szak mód szer ta ni tu dás fej lesz té sé re vo nat -
ko zó is me re tek mé lyí té se a ta nu lá si és pá lya-ta nács adá si
ta nár mód sze rei és te vé keny sé gi te rü le te in. A ta nu ló val, a
ne ve lõ tes tü let tel és a csa lád dal  való együtt mû kö dés le he -
tõ sé gei és mód sze rei a ta nu lók ta nu lá si tel je sít mé nye i nek
és meg fe le lõ pá lya vá lasz tá sá nak elõ se gí té se ér de ké ben.

Tehetségfejlesztõ tanár

A szak kép zett ség ok le vél ben sze rep lõ,

– ma gyar nyel vû meg je lö lé se: ok le ve les te het ség fej -
lesz tõ ta nár;

– an gol nyel vû meg je lö lé se: te a cher of ta lent de ve lop -
ment.

A kép zés cél ja olyan pe da gó gu sok kép zé se, akik meg -
bíz ha tó is me re tek kel ren del kez nek a te het ség azo no sí tás és 
-fej lesz tés té ma kö ré ben; ké pe sek a kü lön bö zõ élet ko rú és
tár sa dal mi hely ze tû te het sé ges gye re kek, if jak, fel nõt tek
szen zi tív fej lesz té sé re, te het sé gük ki bon ta koz ta tá sá ra,
gaz da gí tá sá ra. A kép zés fel ké szít a ta nul má nyok dok to ri
kép zés ben tör té nõ foly ta tá sá ra.

A 8.3. pont ban fog lalt szak te rü le ti ál ta lá nos is me re te -
ken túli, sa já tos is me ret kö rök:

Szak te rü le ti is me re tek:

– Te het ség pe da gó gi ai és -pszi cho ló gi ai is me re tek. A
te het ség re vo nat ko zó leg fon to sabb tu do má nyos ku ta tá sok
ered mé nye i nek is me re te: a te het ség fo ga lom és -mo del lek,
a te het ség össze te või, a te het ség tí pu sok ki emelt te rü le tei.

– A te het sé ges ta nu ló iden ti fi ká ci ó ja, a mé rõ esz kö zök
prob le ma ti ká já nak is me re te; a komp lex meg kö ze lí tés el -
vén ala pu ló di ag nosz ti zá lá si jár tas ság ki ala kí tá sa.

– A te het ség fej lesz tés szín te rei.

– A te het sé ges ta nu lók ta nu lá sá val, be il lesz ke dé sé vel
kap cso la tos sa já tos prob lé mák is me re te. Sze mély re sza -
bott se gít ség nyúj tás és ta nács adás. A te het sé ge sek konf -
lik tu sai.
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– A kü lön le ges bá nás mó dot igény lõ ta nu lók ra (köz tük
a po ten ci á li san te het sé ges ta nu lók ra) vo nat ko zó pszi cho -
ló gi ai, szo ci o ló gi ai, pe da gó gi ai is me re tek. A ké pes sé ge ik
alatt tel je sí tõ (te het sé ges) ta nu lók kal  való bá nás mód.

– Te het ség fej lesz tés sel kap cso la tos ok ta tás po li ti kai in -
téz ke dé sek, jogi do ku men tu mok is me re te és ér tel me zé se a
ta nu lók esé lye i nek nö ve lé se ér de ké ben.

Szak mód szer ta ni is me re tek:

– Te het ség pe da gó gi ai mód sze rek és stra té gi ák is me re -
te; dif fe ren ci á lás és in di vi du a li zá lás, gaz da gí tó prog ram,
egyé ni te het ség fej lesz tõ prog ra mok. A tan tár gya kon át íve -
lõ, a tan te rem tõl el té rõ is ko lai és is ko lán kí vü li ta nu lá si
hely szí nek te het ség fej lesz tés ben ját szott sze re pé nek is me -
re te és ér vé nye sí té se.

Kollégiumi nevelõtanár

A szak kép zett ség ok le vél ben sze rep lõ,
– ma gyar nyel vû meg je lö lé se: ok le ve les kol lé gi u mi ne -

ve lõ ta nár;
– an gol nyel vû meg je lö lé se: pe da go gue in a hall of

 residence.

A kép zés cél ja a bent la ká sos in téz mé nyek, alap- és kö -
zép fo kú kol lé gi u mok, gyer mek ott ho nok szá má ra olyan ta -
ná rok kép zé se, akik ké pe sek a szín tér spe ci fi kus szo ci a li -
zá ci ós, szo ci á lis, mo ti vá ci ós, élet mód-min ta adó, ta nu lást
tá mo ga tó, tu dás- és ér ték köz ve tí tõ, sze mé lyi ség fej lesz tõ
in téz mé nyi funk ci ó kat se gí te ni; ké pe sek a he lyi szük ség le -
tek hez iga zo dó in téz mé nyi prog ra mo kat, egyé ni és cso -
por tos te vé keny sé ge ket meg ter vez ni, meg szer vez ni, vé -
gig ve zet ni, ele mez ni, ér té kel ni. A kép zés fel ké szít a ta nul -
má nyok dok to ri kép zés ben tör té nõ foly ta tá sá ra.

A 8.3. pont ban fog lalt szak te rü le ti ál ta lá nos is me re te -
ken túli, sa já tos is me ret kö rök:

Szak te rü le ti is me re tek:

– A hall ga tók is me re te ket sze rez nek a kol lé gi u mi ne ve -
lés tör té net prog resszív irány za ta i ról, a kol lé gi u mi ne ve lés
funk ció- és ha gyo mány rend sze ré rõl, a ha zai és eu ró pai
bent la ká sos in téz mény rend szer fej lõ dés tör té ne tén túl an -
nak tár sa dal mi prog resszi ó ban be töl tött sze re pé rõl.

– Is me re te ket sa já tí ta nak el a ma gyar bent la ká sos in -
téz mé nyek je len le gi rend sze ré rõl, szer ke ze té rõl, struk tú rá -
já ról, jogi és tan ügy igaz ga tá si kör nye ze té rõl, a tár sa dal mi,
szo cio öko nó mi ai hát tér rõl.

– Meg is me rik az érin tett kor osz tá lyok szo ci á lis és fej -
lõ dé si de ter mi ná ci ó it, az egyé ni bá nás mód lé lek ta nát és
pe da gó gi á ját, a mo ti vá lás mód szer ta nát, a fel zár kóz ta tás, a 
te het ség gon do zás a pá lya ori en tá ció, a ko o pe ra ti vi tás fel -
ada ta it. Mód sze re ket sa já tí ta nak el a ta nu lók, a kol lé gi u mi
kö zös sé gek meg is me ré sé re, fej lesz té sé re vo nat ko zó an.

– Meg is mer ked nek a kol lé gi um pe da gó gia el mé le té vel
és gya kor la tá val, a mi nõ ség biz to sí tás rend sze ré vel, kol lé -

gi um pe da gó gi ai mû he lyek kel, a kol lé gi um mint mik ro tár -
sa da lom jel lem zõ i vel. Is me re te ket kap nak a di ák ön kor -
mány za ti ság ban rej lõ pe da gó gi ai le he tõ sé gek rõl, a ta nu -
lók ne ve lé sé ben érin tett egyéb in téz mé nyek kel  való
együtt mû kö dés re vo nat ko zó el vá rá sok ról és mód sze rek -
rõl.

– Is me re te ket kap nak a kol lé gi um pe da gó gus tól el vár -
ha tó sze mé lyi ség vo ná sok ról és vi sel ke dés re per to ár ról, pe -
da gó gi ai és kom mu ni ká ci ós kész ség- és ké pes ség struk tú -
rá ról.

– Is me re tet sze rez nek az ink lu zív ne ve lés, a mul ti kul -
tu rá lis ne ve lés el mé le té rõl, kol lé gi um spe ci fi kus mód sze -
re i rõl.

– Fel ké szül nek a gyer mek vé de lem pre ven tív és prob lé -
ma ke ze lõ fel ada ta i nak meg ol dá sá ra, kü lö nös te kin tet tel az 
élet ve ze té si, meg küz dé si stra té gi ák ki ala kí tá sá ra és erõ sí -
té sé re, a sze mé lyes és szo ci á lis kom pe ten ci ák fej lesz té sé re 
a ta nu lók ne ve lé sé ben érin tett ágen sek kel együtt mû köd ve.

Szak mód szer ta ni is me re tek:

– A kép zés so rán – mind el mé let ben, mind gya kor lat -
ban – nagy hang súlyt kap a kol lé gi u mi ne ve lés mód szer ta -
ná nak meg is me ré se, el sa já tí tá sa. A gya kor la to kon el sa já -
tít ják a kol lé gi u mi kul tú ra fej lesz té sét elõ se gí tõ mód sze re -
ket. Fó ku szál nak az élet ko ri sa já tos sá go kon ala pu ló ne ve -
lé si meg kö ze lí té sek re.

Pedagógiai értékelés és mérés tanára

A szak kép zett ség ok le vél ben sze rep lõ,
– ma gyar nyel vû meg je lö lé se: a pe da gó gi ai ér té ke lés

és mé rés ok le ve les ta ná ra;
– an gol nyel vû meg je lö lé se: te a cher of edu ca ti o nal as -

sess ment and me a su re ment.

A kép zés cél ja a nem zet kö zi és a ha zai pe da gó gi ai ér té -
ke lé si kul tú ra el mé le te i nek, gya kor la ta i nak és el já rá sa i nak 
meg is mer te té se, olyan ta ná rok kép zé se, akik ké pe sek
ezek nek az is me re tek nek ön ál ló an és kre a tív mó don  való
al kal ma zá sá ra a ta nu lói és az is ko lai ér té ke lés te rü le tén. Is -
me re te ik bir to ká ban ké pe sek a ha zai és nem zet kö zi mé ré -
sek le bo nyo lí tá sá ra, azok ered mé nye i nek ér tel me zé sé re. A 
kép zés fel ké szít a ta nul má nyok dok to ri kép zés ben tör té nõ
foly ta tá sá ra.

A 8.3. pont ban fog lalt szak te rü le ti ál ta lá nos is me re te -
ken túli, sa já tos is me ret kö rök:

Szak te rü le ti is me re tek:

– A pe da gó gi ai ér té ke lés tár sa dal mi hát te ré re vo nat ko -
zó is me re tek. (A tel je sít mény ér té ke lés tör té ne te és tár sa -
dal mi funk ci ói. Ér té ke lé si és vizs ga rend sze rek össze ha -
son lí tó vizs gá la ta.)

– A tu dás ra vo nat ko zó is me re tek. (A tu dás pszi cho ló -
gi ai, szo ci o ló gi ai, fi lo zó fi ai el mé le tei. A tu dás kon cep ci ók
fej lõ dé se. Mo dern tu dás kon cep ci ók.)
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– A pe da gó gi ai ér té ke lés fo lya ma tá ra és for má i ra vo -
nat ko zó is me re tek. (A ta nu lói tel je sít mé nyek, tan tár gyi és
tan tárgy kö zi kom pe ten ci ák di ag nosz ti kus, fej lesz tõ és mi -
nõ sí tõ ér té ke lé se az ok ta tá si fo lya mat ban. In téz mé nyi
szin tû ér té ke lé sek, mé ré sek, vizs gák. Rend szer szin tû ér té -
ke lés, a leg fon to sabb ha zai és nem zet kö zi mé ré sek.)

– Az ér té ke lés sel és mé rés sel kap cso la tos kompeten -
ciák. (Kom pe ten cia mé ré sek meg ter ve zé se, mé rõ esz -
köz-ké szí tés, az ada tok ér tel me zé se. A hoz zá adott ér ték
mé ré se. Rend szer szin tû mé ré sek ered mé nye i nek sok ol da -
lú ér tel me zé se. Sta tisz ti kai adat fel dol go zás.)

– A szak ma gya kor lá sá val össze füg gõ (pl. a tan tes tü le -
te ken be lü li, új, szak mai és presz tízs hely ze tek kel is össze -
füg gõ) sa já tos mód sze rek és kom pe ten ci ák ki emelt ke ze lé -
se ( pl. az együtt mû kö dés hez, a te am mun ká hoz, a fel adat -
meg ha tá ro zás hoz, a ter ve zés hez, a prog ram szer ve zés hez
szük sé ges fel ké szült ség).

Szak mód szer ta ni is me re tek:

– Szak mai szak mód szer ta ni tu dás fej lesz té sé re vo nat -
ko zó is me re tek mé lyí té se. Az ér té ke lés me to di ká já ra vo -
nat ko zó is me re tek. (Az ér té ke lés mé rés- és teszt el mé le ti,
sta tisz ti kai, pszi cho met ri ai alap jai. Kvan ti ta tív és kva li ta -
tív ér té ke lés. In for ma ti kai tech no ló gi ák az ér té ke lés, mé -
rés fo lya ma tá ban.)

Tantervfejlesztõ tanár

A szak kép zett ség ok le vél ben sze rep lõ,
– ma gyar nyel vû meg je lö lé se: ok le ve les tan terv fej lesz -

tõ ta nár;
– an gol nyel vû meg je lö lé se: te a cher of cur ri cu lum de -

ve lop ment.

A kép zés cél ja olyan szak em be rek kép zé se, akik ké szek
és ké pe sek a tan terv fej lesz tés hez nél kü löz he tet len disz cip -
lí nák tu dás kész le té nek al ko tó fel hasz ná lá sá ra; a konk rét
ok ta tás ter ve zõ/kép zés ter ve zõ te vé keny ség ko or di ná lá sa,
vég re haj tá sa, elem zé se, ér té ke lé se so rán az ok ta tás/kép zés 
cél- és fo lya mat rend sze ré nek rend szer szin tek be és rend -
szer egész be il lesz té sé re; az ok ta tás/kép zés gya kor la tát
 orientáló tan ter vi do ku men tu mok fej lesz té sé re. A kép zés
fel ké szít a ta nul má nyok dok to ri kép zés ben tör té nõ foly ta -
tá sá ra.

A 8.3. pont ban fog lalt szak te rü le ti ál ta lá nos is me re te -
ken túli, sa já tos is me ret kö rök:

Szak te rü le ti is me re tek:

– A tan terv és a tan terv fej lesz tés ta nu lás- és ta ní tás el -
mé le ti, tu dás ta ni hát te re.

– A gyer mek- és if jú kor ra vo nat ko zó is me re tek és al -
kal ma zá suk a tan ter vek tar tal má nak ki ala kí tá sá ban.

– A tan terv re és a tan ter vi sza bá lyo zás ra vo nat ko zó is -
me re tek és je len tõ sé gük a tan ter vek fej lõ dé sé ben és a tan -
terv fej lesz tés ben.

– A mû velt ség re vo nat ko zó is me re tek és sze re pük a
tan ter vek ki ala ku lá sá ban és fej lesz té sé ben.

– A mû velt ség ka no ni zá ci ó já nak tör té ne ti, kul tu rá lis
össze füg gé sei, mû velt sé gi ká non és ta ní tá si ká non, mû -
velt ség és kom pe ten cia, mû velt ség és tan tárgy/tí pu sok/,
tan terv-szer ve zé si mo del lek.

– A tan terv fej lesz tés re, a tan terv ér té ke lés re vo nat ko zó
is me re tek és tech no ló gi ák, ér tel me zé si ke re tek, rend szer -
kom po nen sek, rend szer szin tek, fo lya ma tok és mód sze rek, 
tan terv fej lesz té si tra dí ci ók, tan ter vi imp le men tá ció, tan -
terv-ér té ke lé si mo del lek.

Szak mód szer ta ni is me re tek:

– A tan terv fej lesz tés in ter disz cip li ná ri san ala po zott
tech no ló gi ai tu dás meg lé tét fel té te le zi, ezért az ún. mód -
szer ta ni tu dás ala po zá sa, a hall ga tói al ko tó te vé keny ség, a
szak mai ön fej lesz tés moz gó sí tá sa le he tõ ség sze rint in teg -
rá ló dik a mo dul mind egyik ele mé be. Hang sú lyo zot tan je -
len kell len ni ük a szak ma gya kor lá sá val össze füg gõ (pl. a
tan tes tü le te ken be lü li, új, szak mai és presz tízs hely ze tek -
kel is össze füg gõ) olyan sa já tos mód sze rek nek és kom pe -
ten cia fej lesz té si tö rek vé sek nek, ame lyek pl. az együtt mû -
kö dés hez, a te am mun ká hoz, a fel adat meg ha tá ro zás hoz, a
ter ve zés hez, a prog ram szer ve zés hez szük sé ge sek.

Minõségfejlesztés-tanár

A szak kép zett ség ok le vél ben sze rep lõ,
– ma gyar nyel vû meg je lö lé se: ok le ve les mi nõ ség fej -

lesz tés-ta nár;
– an gol nyel vû meg je lö lé se: te a cher of qu a lity de ve -

lop ment in edu ca ti on.

A kép zés cél ja olyan pe da gó gu sok kép zé se, akik ren del -
kez nek azok kal a kom pe ten ci ák kal, ame lyek szük sé ge sek
a köz ok ta tá si in téz mé nyek mi nõ ség irá nyí tá si rend sze ré -
nek ki ala kí tá sá hoz, be ve ze té sé hez és fo lya ma tos fej lesz té -
sé hez. Meg fe le lõ tu dás sal ren del kez nek a rend szer épí tés
és -ter ve zés, fo lya mat sza bá lyo zás, ér té ke lés és fej lesz tés
te rü le tén. A kép zés fel ké szít a ta nul má nyok dok to ri kép -
zés ben tör té nõ foly ta tá sá ra.

A 8.3. pont ban fog lalt szak te rü le ti ál ta lá nos is me re te -
ken túli, sa já tos is me ret kö rök:

Szak te rü le ti is me re tek:

– Az Eu ró pai Unió mi nõ ség po li ti ká ja; mi nõ ség fi lo zó -
fi ák, mi nõ ség irá nyí tá si rend sze rek, mo del lek (TQM,
EFQM, ISO), ága za ti mo del lek Ma gyar or szá gon, díj mo -
del lek (KMD, SZÖM).

– In téz mé nyi ér té ke lés, ön ér té ke lés az eu ró pai is ko lák -
ban és Ma gyar or szá gon.

– A mi nõ ség fej lesz tés em be ri té nye zõi, a vál to zás sze -
re pe a szer ve ze tek és az egyén éle té ben. Mi nõ ség fej lesz té -
si tech ni kák (öt let ro ham, Pa re to, Isik ha wa-di ag ram, prob -
lé ma meg ol dá si tech ni kák, KJS stb.), adat gyûj tés és -elem -
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zés, mé rõ esz kö zök ké szí té se szer ve ze ti/mi nõ ség ügyi vizs -
gá la tok hoz, adat bá zi sok lét re ho zá sa és ke ze lé se.

– A mi nõ ség fej lesz tés mint a stra té gi ai ter ve zés ré sze.
ÖMIP, IMP tar tal ma, sza bá lyo zó sze re pe a köz ok ta tá si
tör vény vo nat ko zó ren del ke zé sei alap ján. Fej lesz té si terv
és pro jekt terv kap cso la ta. Part ne rek azo no sí tá sa, igény-,
elé ge dett ség vizs gá la tok, ezek ered mé nye i nek fel hasz ná lá -
sa a fej lesz tés ben. Fo lya mat sza bá lyo zás.

– A köz ok ta tá si in téz mé nyek mi nõ ség ér té ke lé si sa já -
tos sá ga i nak meg is me ré se a köz ok ta tá si rend szer kü lön bö -
zõ tí pu sú in téz mé nye i ben.

– A szak ma gya kor lá sá val össze füg gõ (pl. a tan tes tü le -
te ken be lü li, új, szak mai és presz tízs hely ze tek kel is össze -
füg gõ) sa já tos mód sze rek és kom pe ten ci ák, pl. az együtt -
mû kö dés hez, a te am mun ká hoz, a fel adat meg ha tá ro zás -
hoz, a ter ve zés hez, a prog ram szer ve zés hez.

Szak mód szer ta ni is me re tek:

– Mód szer ta ni fel ké szült ség a mi nõ ség fej lesz tés nem -
zet kö zi trend je i nek meg is me ré sé re, elem zé sé re; a köz ok -
ta tás mi nõ ség fej lesz té si fel ada ta i nak ön ál ló, il let ve ko ope -
rá ci ó ban tör té nõ el vég zé sé re.

Andragógus tanár

A szak kép zett ség ok le vél ben sze rep lõ,

– ma gyar nyel vû meg je lö lé se: ok le ve les and ra gó gus
ta nár;

– an gol nyel vû meg je lö lé se: te a cher of adult educa -
tion.

A kép zés cél ja olyan, a fel nõtt kép zés el mé le té ben jár -
tas, gya kor la ti meg ol dá sok ra fel ké szült, in no vá ci ó ra fo gé -
kony ta ná rok kép zé se, akik a kép zés hez kap cso ló dó ön fej -
lesz tés ré vén az élet hosszig  való ta nu lás se gí té sé ben a köz -
ok ta tás, a szak kép zés és a fel nõtt ok ta tás bár mely te rü letén
részt tud nak ven ni. A kép zés fel ké szít a ta nul má nyok dok -
to ri kép zés ben tör té nõ foly ta tá sá ra.

A 8.3. pont ban fog lalt szak te rü le ti ál ta lá nos is me re te -
ken túli, sa já tos is me ret kö rök:

Szak te rü le ti is me re tek:

– Az and ra gó gia tu do má nya. A fel nõtt ko ri ta nu lás
szük sé ges sé ge, a fel nõtt kép zés ki ala ku lá sá nak tör té nel mi,
tár sa dal mi, gaz da sá gi okai. A fel nõtt kép zés el mé le te. A
fel nõt tek ta nu lá sa. A fel nõtt ok ta tás/-kép zés rend sze rei,
szer ve ze tei, sze rep lõi, jel lem zõ szek to rai, ha zai és nem zet -
kö zi sza bá lyo zá sa.

– Hu mán erõ for rás-fej lesz té si, -gaz dál ko dá si stra té gi ák 
a fel nõtt kép zés és a mû ve lõ dés vi lá gá ban. Kar ri er ter ve zés. 
Ve ze tés el mé le ti ala pok, szer ve zet- és mun ka erõ-fej lesz -
tés.

– A fel nõtt kép zés ok ta tás- és szol gál ta tás mar ke ting je.
A pi ac ku ta tás alap ve tõ mód sze rei.

– A fel nõtt ok ta tás/-kép zés szo ci o ló gi ai vo nat ko zá sai.
A tu dás és a ta nu lás tár sa dal mi meg ha tá ro zott sá ga. Az em -
be ri be ru há zás el mé le te. Kép zett sé gi és tár sa dal mi hi e rar -
chia. A fel nõtt ok ta tás/-kép zés men tál hi gi é nés és szo ci á lis
funk ci ói, kap cso lat a tár sa dal mi mo bi li tás sal, élet hosszig
tar tó ta nu lás.

– Ta nu lás- és ok ta tás szer ve zés a fel nõt tek kö ré ben.
And ra gó gi ai cur ri cu lum ter ve zés és tan anyag fej lesz tés.
Tá jé ko zott ság a nem zet kö zi prog ra mok ban, fel ké szült ség
prog ram ter ve zés re.

Szak mód szer ta ni is me re tek:

– A fel nõtt kép zés di dak ti kai alap jai. A fel nõt tek ta nu -
lá sá nak jel lem zõi A fel nõtt ok ta tók kulcs kom pe ten ci ái.

– Stra té gi ák, mód sze rek a fel nõtt kép zés ben. Nyi tott
kép zés, táv ok ta tás, e-le ar ning, ko o pe ra ti vi tás, pro jekt -
mun ka – el mé let és gya kor lat.

– Gya kor la ti is me re te i nek mé lyí té se a fel nõtt kép zés
gya kor ló szint ere in.

Könyvtárpedagógia-tanár

A szak kép zett ség ok le vél ben sze rep lõ
– ma gyar nyel vû meg je lö lé se: ok le ve les könyv tár pe da -

gó gia-ta nár;
– an gol nyel vû meg je lö lé se: te a cher of lib ra ry pe da -

gogy.

A kép zés cél ja olyan szak em be rek kép zé se, akik el mé -
le ti és gya kor la ti fel ké szült sé gük bir to ká ban ké pe sek az is -
ko lai könyv tár (mé dia tár) ha té kony be vo ná sá ra az is ko lai
ne ve lõ mun ká ba mind az ok ta tás se gí té se, mind a ta nu lók
ol va só vá ne ve lé se ál tal. A kép zés fel ké szít e ta ná ri szak -
kép zett ség nek meg fe le lõ szak kép zé si, fel nõtt kép zé si
szak mai tan tár gyak ok ta tá sá ra, to váb bá a ta nul má nyok
dok to ri kép zés ben tör té nõ foly ta tá sá ra.

A 8.3. pont ban fog lalt szak te rü le ti ál ta lá nos is me re te -
ken túli, sa já tos is me ret kö rök:

Szak te rü le ti is me re tek:

– A könyv tár-pe da gó gia (mint el mé le ti tu do mány ág és
gya kor la ti disz cip lí na) nem zet kö zi és ha zai hely ze te. A
könyv tá ri kör nye zet ben tör té nõ ta ní tás-ta nu lás sa já tos sá -
gai, a könyv tár pe da gó gus fel ada tai. Kü lön bö zõ tí pu sú
könyv tá ri fog lal ko zá sok elem zé se, az ott fo lyó ta ní tá si-ta -
nu lá si fo lya mat, a könyv tá ri órák so rán al kal maz ha tó el já -
rá sok.

– Az is ko lai könyv tár sze re pe az ok ta tás ban, az in for -
má ci ós tár sa da lom ban, a sza bad idõ hasz nos el töl té sé ben.
Az is ko lai könyv tár szer ve ze te, he lye az ok ta tá si in téz -
mény ben. Az is ko lai könyv tár kap cso la ta a könyv tá ri
rend szer más könyv tár tí pu sa i val. A könyv tá rak ban õr zött
kul tu rá lis ja vak, az is ko lai ok ta tást és ta nu lást se gí tõ in for -
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má ci ók gyûj té sé nek, a gyûj tött anyag tu do má nyos fel dol -
go zá sá nak, rend sze re zé sé nek és szol gál ta tá sá nak mód sze -
rei. A sza bad idõ hasz nos el töl té sét szol gá ló prog ra mok
szer ve zé sé nek mód sze rei.

– A gya kor la ti fog lal ko zá so kon a ha gyo má nyos és az
elekt ro ni kus könyv tá ri is me re tek szin te ti zá lá sa, spe ci fi -
kus, a szak tár gyi ta ná rok be vo ná sá val meg valósuló, konk -
rét könyv tá ri kö rül mé nyek hez iga zo dó tan tár gyi prog ra -
mok ter ve zé se, ki vi te le zé se és ér té ke lé se.

Szak mód szer ta ni is me re tek:

– A szak mai szak mód szer ta ni tu dás mé lyí té se a ne ve lé -
si-ok ta tá si in téz mé nyek könyv tá ra i ban vég zen dõ spe ci á lis 
pe da gó gi ai mun ká ban tör tén het meg. Itt nyí lik an nak meg -
is me ré sé re és be gya kor lá sá ra le he tõ ség, hogy meg fe le lõ
in for má ci ós tech no ló gi ák hasz ná la tá val ho gyan le het
meg sze rez ni és ter jesz te ni a szak iro dal mi in for má ci ó kat;
me lyek a meg fe le lõ gya kor la ti és me nedzs ment tech ni kák
az is ko la ve ze tés sel fenn tar tott kap cso la tok ban; mi lyen
konk rét mód szer ta ni fel ké szült ség gel le het sé ges szín vo -
na las könyv tá ri órák tar tá sa, a könyv tár lá to ga tó gyer me -
kek és fi a ta lok fej lett sé gi szint jé nek meg fe le lõ tan anyag -
rend sze rek ter ve zé se, az el sa já tí tás se gí té se.

– A szak mai gya kor lat a 8.4. pont alap ján tör té nik,
figye lembe véve a szak te rü let spe ci fi ku ma it.

Sa já tos kom pe ten ci ák:

A könyv tár pe da gó gia-ta nár

– ké pes a ne ve lé si-ok ta tá si in téz mé nyek könyv tá ra i ban 
vég zen dõ spe ci á lis pe da gó gi ai mun kák ra,

– a ta ná ri mun ka pe da gó gi ai in for má ció for rá sok kal
tör té nõ tá mo ga tá sá ra,

– a hoz zá fér he tõ és költ ség ha té kony pe da gó gi ai in for -
má ci ós szol gál ta tá sok fej lesz té sé re és szer ve zé sé re, a fel -
hasz ná lók kép zé sé re,

– a meg fe le lõ in for má ci ós tech no ló gia hasz ná la tá val
meg sze rez ni, szer vez ni és ter jesz te ni a szak iro dal mi in for -
má ci ót,

– az in for má ci ós szol gál ta tá sok fon tos sá gá nak az el is -
mer te té se ér de ké ben meg fe le lõ gya kor la ti és me nedzs -
ment tech ni kák al kal ma zá sá ra az is ko la ve ze tés sel fenn tar -
tott kap cso la tok ban,

– spe ci á lis in for má ci ós ter mé kek fej lesz té sé re az ok ta -
tá si-ne ve lé si in téz mé nyen be lü li és kí vü li hasz ná lat cél já ra 
vagy egye di igé nyek sze rint,

– a könyv tár lá to ga tó gyer me kek és fi a ta lok fej lett sé gi
szint jé nek meg fe le lõ tan anyag rend sze rek ter ve zé sé re és
ta ní tá sá ra, for rás ala pú könyv tá ri tan órák ter ve zé sé re és
meg tar tá sá ra, a könyv tá ri óra tar tal má nak leg in kább meg -
fe le lõ esz kö zök meg vá lasz tá sá ra és al kal ma zá sá ra, a
könyv tá ri órán a ta nu lói ön ál ló sá got, ak ti vi tást és a ta nu lók 
kö zöt ti in ter ak ti vi tást ins pi rá ló ta nu lá si kör nye zet biz to sí -
tá sá ra.

11.1.3. A SZAKKÉPZÉS, ILLETVE MÛVÉSZETI
SZAKKÉPZÉS TERÜLETÉN MESTERFOKOZATRA

ÉS NEM TANÁRI SZAKKÉPZETTSÉGRE ÉPÜLÕ
TANÁRI SZAKKÉPZETTSÉGEK

INFORMATIKAI, MÛSZAKI KÉPZÉSI TERÜLET

Mérnöktanár

A szak kép zett ség ok le vél ben sze rep lõ,
– ma gyar nyel vû meg je lö lé se: ok le ve les mér nök ta nár

(...);
– an gol nyel vû meg je lö lé se: te a cher of en gi ne e ring (...),

zá ró jel ben meg je löl ve a mes ter fo ko za tot adó sza kon szer -
zett szak kép zett sé get.

A ta ná ri szak kép zett sé gek a mes ter fo ko za tot adó nem
ta ná ri szak szak kép zett sé gei sze rint dif fe ren ci á lód nak.

A kép zés cél ja el mé le ti leg meg ala po zott, mód szer ta ni is -
me re tek kel ren del ke zõ szak ta ná rok kép zé se. A szak te rü le ti
is me re tek a mes ter sza kon nem ta ná ri szak kép zett sé get adó
kép zés ben szer zett, ta ná ri szak kép zett ség hez tar to zó szak te -
rü le ti is me re te ket fog lal ja ma gá ba. A kép zés fel ké szít a ta ná ri 
szak kép zett ség nek meg fe le lõ pe da gó gi ai vagy a szak te rü le -
ten a ta nul má nyok dok to ri kép zés ben tör té nõ foly ta tá sá ra.

GAZDASÁGTUDOMÁNYOK KÉPZÉSI TERÜLET

Közgazdásztanár

A szak kép zett ség ok le vél ben sze rep lõ,
– ma gyar nyel vû meg je lö lé se: ok le ve les köz gaz dász ta -

nár (...);
– an gol nyel vû meg je lö lé se: te a cher of eco no mics (...),

zá ró jel ben meg je löl ve a mes ter fo ko za ton szer zett szak -
kép zett sé get.

A ta ná ri szak kép zett sé gek a mes ter fo ko za tot adó nem
ta ná ri szak szak kép zett sé gei sze rint dif fe ren ci á lód nak.

A kép zés cél ja el mé le ti leg meg ala po zott, mód szer ta ni is -
me re tek kel ren del ke zõ szak ta ná rok kép zé se. A szak te rü le ti
is me re tek a mes ter sza kon nem ta ná ri szak kép zett sé get adó
kép zés ben szer zett, ta ná ri szak kép zett ség hez tar to zó szak te -
rü le ti is me re te ket fog lal ja ma gá ba. A kép zés fel ké szít a ta ná ri 
szak kép zett ség nek meg fe le lõ pe da gó gi ai vagy a szak te rü le -
ten a ta nul má nyok dok to ri kép zés ben tör té nõ foly ta tá sá ra.

GYÓGYPEDAGÓGIAI KÉPZÉSI ÁG

Gyógypedagógus tanár

A szak kép zett ség ok le vél ben sze rep lõ,
– ma gyar nyel vû meg je lö lé se: ok le ve les gyógy pe da gó -

gus ta nár;
– an gol nyel vû meg je lö lé se: spe ci al edu ca ti on te a cher.
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A kép zés cél ja olyan ta ná rok kép zé se, akik ké pe sek
– a sa já tos ne ve lé si igé nyû gyer me ke ket, ta nu ló kat el -

lá tó köz ok ta tá si fel ada to kat vég zõ in téz mé nyek ben a jog -
sza bá lyok ban elõ írt gyógy pe da gó gi ai ok ta tó, ne ve lõ, fej -
lesz tõ, re ha bi li tá ci ós fel ada tok vég zé sé re/tel je sí té sé re;

– a fel nõtt fo gya té kos em be rek gyógy pe da gó gi ai kí sé -
ré sé re, se gí té sük re az élet hosszig tar tó ta nu lá si fo lya ma -
tok ban;

– a gyógy pe da gó gi ai ne ve lés ben, ok ta tás ban, fej lesz -
tés ben, re ha bi li tá ci ó ban köz re mû kö dõ part ne rek kel (szak -
em be rek kel, in téz mé nyek kel) és a szü lõk kel (hoz zá tar to -
zók kal) meg fe le lõ együtt mû kö dés re, kom mu ni ká ci ó ra;

– a gyógy pe da gó gi ai ok ta tás, ne ve lés, fej lesz tés, re ha -
bi li tá ció te rü le tén tu do má nyos ku ta tó mun ká ra, a szak mai
szol gál ta tá sok fej lesz té sé re (prog ra mok, tan ter vek, tan -
esz kö zök, tan köny vek ki dol go zá sá ra), gyógy pe da gó gi ai
té ma kö rû dok to ri kép zés be  való be lé pés be.

A 8.3. pont ban fog lalt szak te rü le ti ál ta lá nos is me re te -
ken túli, sa já tos is me ret kö rök:

Szak te rü le ti is me re tek:

– a ne he zí tett ta nu lá si fo lya mat bi o ló gi á ja, pszi cho ló -
gi á ja és gyógy pe da gó gi á ja;

– a ta nu lá si fo lya ma tok ter ve zé se, irá nyí tá sa, ér té ke lé -
se, mód szer ta ni is me re tek;

– gya kor la ti is me re tek.

Sa já tos kom pe ten ci ák:

A gyógy pe da gó gus-ta nár

– is me ri a fo gya té kos né pes ség va la mely cso port ja
gyógy pe da gó gi ai ne ve lé sé nek, ok ta tá sá nak, fej lesz té sé -
nek és re ha bi li tá ci ó já nak el mé le ti és gya kor la ti is me re te it,
az élet ko ri cso por tok és az in téz mé nyi szín te rek sze rint kü -
lön bö zõ gyógy pe da gó gi ai meg se gí tés szak sze rû for má it;

– is me ri a gyógy pe da gó gi ai fo lya mat (di ag nosz ti -
kus, ne ve lé si és re ha bi li tá ci ós fo lya mat) egyes sza ka -
sza i ban al kal ma zott gyógy pe da gó gi ai te vé keny sé ge ket, 
mód sze re ket, a kü lön ne ve lés és az együtt ne ve lés pe da -
gó gi ai fel té te le it és for má it, a gyógy pe da gó gi ai te vé -
keny sé ge ket meg ha tá ro zó szak mai és jogi do ku men tu -
mo kat, az el lá tó rend szer mû kö dé sét, a gyógy pe da gó gi ai 
ta nács adás mód sze re it;

– fel ké szült a gyógy pe da gó gi ai ter ve zõ mun ká ra (tan -
terv-, tan esz köz- és prog ram fej lesz tés), az együtt ne ve lés
gyógy pe da gó gi ai mód sze re i nek fej lesz té sé re;

– ké pes a gya kor lat ban ered mé nye sen el vé gez ni a meg -
fe le lõ ne ve lé si, ok ta tá si re ha bi li tá ci ós fel ada to kat (kü lön -
bö zõ in téz mé nyek ben, kü lön bö zõ élet ko ri cso por tok ban),
meg ter vez ni a gyógy pe da gó gi ai fo lya mat ak tu á lis sza ka -
sza it, az egyé ni igé nyek hez al kal maz ni a gyógy pe da gó gi ai 
mód sze re ket, a pe da gó gi ai di ag nosz ti kai el já rá so kat;

– ké pes olyan pe da gó gi ai hely ze te ket te rem te ni (ta nu -
lá si/ne ve lé si kör nye ze tet ki ala kí ta ni, fel ada tot ki vá lasz ta -
ni, az ered mény ki ala ku lá sá nak fo lya ma tát meg fi gyel ni, a
hi bák oka it fel tár ni, a ké pes ség fej lesz té si fo lya mat to váb bi 
lé pé se it pon to san meg ha tá roz ni), ame lyek ben a gyógy pe -

da gó gi ai se gít sé get igény lõ érin tett sze mé lyek do ku men -
tál ha tó an az ál la po tuk nak meg fe le lõ se gít sé get kap tak;

– a fo gya té kos sá gi te rü le tek sze rin ti sa já tos kom pe ten -
ci ák le írá sát lásd a gyógy pe da gó gus ta nár szak te rü le ti is -
me re te i nek le írá sá nál.

Az ál ta lá nos kép zé si és ki me ne ti kö ve tel mé nyek tõl el té -
rõ sa já tos kö ve tel mény:

A ta ná ri szak kép zett ség két ta ná ri szak kép zett sé get adó
kép zés ben is sze rez he tõ a mes ter fo ko za tot adó nem ta ná ri
szak kép zett ség gel pár hu za mo san vagy an nak meg szer zé se 
után. A gyógy pe da gó gus-ta nár szak kép zett ség bár mely
köz is me re ti ta ná ri szak kép zett ség gel tár sít ha tó. Az
5.1.1. pont ban fog alt szak te rü le ti is me re tek kre dit je i bõl,
va la mint az 5.1.2. pont ban fog lalt, pe da gó gi ai, pszi cho ló -
gi ai is me re tek 40 kre dit ke re té bõl együt te sen leg alább
30 kre dit tel je sí tett ként be szá mí tan dó. A má so dik ta ná ri
szak kép zett ség meg vá lasz tá sá nak elõ fel té te le ként meg ha -
tá ro zott 50 kre dit ér té kû szak te rü le ti is me ret kö ve tel mé -
nyei a gyógy pe da gó gus-ta nár szak kép zett ség gel pár hu za -
mo san is tel je sít he tõk.

11.2. Az egy vagy két ta ná ri szak kép zett ség meg szer zé -
sé re irá nyu ló szak te rü le ti elem meg vá lasz tá sá nak, il let ve
tár sí tá sá nak elõ fel té te lei

A ta ná ri sza kon az elsõ vég zett ség és ta ná ri szak kép zett -
ség meg szer zé se kor – az aláb bi ese tek ki vé te lé vel – két ta -
ná ri szak kép zett sé get kell meg sze rez ni. Egy ta ná ri szak ké -
pe sí tés sze rez he tõ

– a szak mai ta ná ri, a mû vé sze ti ta ná ri, il let ve a hit ta -
nár-ne ve lõ ta nár szak kép zett sé gek re fel ké szí tõ kép zé sek -
ben,

– a nem ta ná ri mes ter sza kot kö ve tõ vagy az zal pár hu -
za mo san foly ta tott ta ná ri mes ter sza kon,

– pe da gó gus szak kép zett sé get nyúj tó alap kép zé si sza -
kot kö ve tõ ta ná ri mes ter sza kon, to váb bá

– a ko ráb bi, az 1993. évi LXXX. tör vény sze rin ti, fõ is -
ko lai szin tû ta ná ri ok le vél lel ren del ke zõk vagy az egye te -
mi szin tû ta ná ri, il let ve nem ta ná ri kép zés ben ok le ve let
szer zet tek ta ná ri mes ter sza kon foly ta tott ta nul má nyai so -
rán.

A ta ná ri szak ra tör té nõ be lé pés nek a 6.2.1. pont ban
meg ha tá ro zott, a ta ná ri fel ké szí tést meg ala po zó, pálya -
orientációt se gí tõ 10 kre dit ér té kû is me re tek kö ve tel mé nye 
alól men te sül nek a pe da gó gus kép zé si te rü let hez tar to zó
alap kép zé si sza ko kon, il let ve más, szin tén pe da gó -
gus-mun ka kör re fel ké szí tõ, pe da gó gi ai jel le gû szak kép -
zett sé get nyúj tó (szak ok ta tói, szo ci ál pe da gó gia, pe da gó -
gia) sza ko kon ok le ve let szer zet tek.

11.2.1. A kor mány ren de let sze rin ti elsõ ta ná ri szak -
kép zett ség meg vá lasz tá sá ra vo nat ko zó kö ve tel mé nyek:

A kép zés be az egyes elsõ ta ná ri szak kép zett sé gek sze -
rint meg ha tá ro zott – az aláb bi ak ban és a 4/A. szá mú mel -
lék let ben meg fe le lõ alap kép zé si szak ként meg ne ve -
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zett – alap kép zé si szak(ok)ról vagy szak irá nyok ról, va la -
mint az ezek nek meg fe le lõ mes ter kép zé si, il let ve a ko ráb -
bi – az 1993. évi LXXX. tör vény sze rin ti – fõ is ko lai vagy
egye te mi szin tû sza kok ról le het be lép ni. A ko ráb bi fõ is ko -
lai és egye te mi szin tû sza kok meg fe lel te té sét a kor mány -
ren de let 4. szá mú mel lék le te tar tal maz za. Ha a meg fe le lõ -
ség e sze rint nem ál la pít ha tó meg, a meg fe le lõ szak te rü le -
ten szer zett 110 kre dit ér té kû ta nul má nyok tel je sí té se az
adott ta ná ri szak kép zett ség meg vá lasz tá sá nak fel té te le,
mely nek meg fe lel tet he tõ sé gét a fel sõ ok ta tá si in téz mény
sa ját ha tás kör ben íté li meg.

Az elsõ ta ná ri szak kép zett ség meg vá lasz tá sá hoz meg -
fe le lõ nek te kin ten dõ alap kép zé si sza kok, szak irá nyok
szak kép zett sé gen ként:

a) A köz ok ta tás mû velt sé gi te rü le te in vá laszt ha tó köz -
is me re ti ta ná ri szak kép zett sé gek:

ma gyar nyelv és iro da lom mû velt sé gi te rü let

– ma gyar ta nár:

ma gyar alap kép zé si szak;

ide gen nyelv mû velt sé gi te rü let

– an gol ta nár:

ang lisz ti ka alap kép zé si szak;

– né met ta nár/né met- és nem ze ti sé gi né met-ta nár:

a ger ma nisz ti ka alap kép zé si szak né met vagy né met
nem ze ti sé gi szak irá nya;

– fran cia ta nár:

a ro ma nisz ti ka alap kép zé si szak fran cia szak irá nya;

– olasz ta nár:

a ro ma nisz ti ka alap kép zé si szak olasz szak irá nya;

– spa nyol ta nár:

a ro ma nisz ti ka alap kép zé si szak spa nyol szak irá nya;

– ro mán ta nár/ro mán- és nem ze ti sé gi ro mán-ta nár:

a ro ma nisz ti ka alap kép zé si szak ro mán vagy ro mán
nem ze ti sé gi szak irá nya;

– ro mo ló gi a ta nár (ro ma ni nyelv és kul tú ra vagy beás
nyelv és kul tú ra):

a böl csé szet tu do má nyi, tár sa da lom tu do má nyi, jogi és
igaz ga tá si, nem zet vé del mi és ka to nai, gaz da ság tu do má -
nyok, or vos- és egész ség tu do mány, pe da gó gus kép zés,
sport tu do mány, mû vé szet, mû vé szet köz ve tí tés kép zé si te -
rü let bár mely alap kép zé si szak ján szer zett alap fo ko zat és
ro ma ni, il let ve beás nyelv bõl tett C tí pu sú, kö zép fo kú, ál -
la mi lag el is mert nyelv vizs ga;

– orosz ta nár:

a szla visz ti ka alap kép zé si szak orosz szak irá nya;

– bol gár ta nár/bol gár- és bol gár nem ze ti sé gi-ta nár:

a szla visz ti ka alap kép zé si szak bol gár szak irá nya;

– len gyel ta nár/len gyel- és len gyel nem ze ti sé gi-ta nár:

a szla visz ti ka alap kép zé si szak len gyel szak irá nya;

– hor vát ta nár/hor vát- és nem ze ti sé gi hor vát-ta nár:

a szla visz ti ka alap kép zé si szak hor vát vagy hor vát nem -
ze ti sé gi szak irá nya;

– szerb ta nár/szerb- és nem ze ti sé gi szerb-ta nár:
a szla visz ti ka alap kép zé si szak szerb vagy szerb nem ze -

ti sé gi szak irá nya;
– szlo vák ta nár/szlo vák- és nem ze ti sé gi szlo vák-ta nár
a szla visz ti ka alap kép zé si szak szlo vák vagy szlo vák

nem ze ti sé gi szak irá nya;
– szlo vén ta nár/szlo vén- és nem ze ti sé gisz lo vén-ta nár:
a szla visz ti ka alap kép zé si szak szlo vén vagy szlo vén

nem ze ti sé gi szak irá nya;
– uk rán ta nár/uk rán- és nem ze ti sé gi uk rán-ta nár:
a szla visz ti ka alap kép zé si szak uk rán vagy uk rán nem -

ze ti sé gi szak irá nya;
– la tin ta nár:
az óko ri nyel vek és kul tú rák alap kép zé si szak klasszi ka

fi lo ló gia szak irá nya;
– ja pán ta nár:
a ke le ti nyel vek és kul tú rák alap kép zé si szak ja pán

szak irá nya;
– kí nai ta nár:
a ke le ti nyel vek és kul tú rák alap kép zé si szak kí nai szak -

irá nya;
– új gö rög ta nár:
a ke le ti nyel vek és kul tú rák alap kép zé si szak új gö rög

szak irá nya;
– ó gö rög ta nár:
az óko ri nyel vek és kul tú rák alap kép zé si szak klasszi ka

fi lo ló gia szak irá nya;
– por tu gál ta nár:
a ro ma nisz ti ka alap kép zé si szak por tu gál szak irá nya;

ma te ma ti ka mû velt sé gi te rü let
– ma te ma ti ka ta nár:
ma te ma ti ka alap kép zé si szak;

em ber és tár sa da lom mû velt sé gi te rü let
– tör té ne lem ta nár:
tör té ne lem alap kép zé si szak;
– kom mu ni ká ció ta nár:
ma gyar, kom mu ni ká ció és mé dia tu do mány, szo ci o ló gia 

alap kép zé si sza kok vagy a sza bad böl csé szet alap kép zé si
szak film el mé let és film tör té net, vagy kom mu ni ká ció és
mé dia tu do mány szak irá nya;

– em ber és tár sa da lom mû velt ség te rü le ti ta nár:
tör té ne lem, nép rajz, pszi cho ló gia, sza bad böl csé szet,

kul tu rá lis ant ro po ló gia, kom mu ni ká ció és mé dia tu do -
mány, szo ci o ló gia, tár sa dal mi ta nul má nyok alap kép zé si
sza kok;

– pe da gó gia ta nár:
pe da gó gia, and ra gó gia, pszi cho ló gia, szo ci ál pe da gó gia

alap kép zé si sza kok vagy sza bad böl csé szet alap kép zé si
szak fi lo zó fia szak irá nya;

em ber a ter mé szet ben mû velt sé gi te rü let
– bi o ló gia ta nár:
bi o ló gia vagy bio mér nö ki alap kép zé si szak;
– fi zi ka ta nár:
fi zi ka, gé pész mér nö ki, ener ge ti kai mér nö ki vagy

anyag mér nö ki alap kép zé si szak;
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– ké mia ta nár:
ké mia, ve gyész mér nö ki vagy anyag mér nö ki alap kép zé -

si szak;
föl dünk-kör nye ze tünk mû velt sé gi te rü let
– föld rajz ta nár:
föld rajz vagy föld tu do má nyi alap kép zé si szak;
– kör nye zet tan-ta nár:
kör nye zet tan, föld rajz, föld tu do má nyi, kör nye zet mér -

nö ki, er dõ mér nö ki, kör nye zet gaz dál ko dá si ag rár mér nö ki
vagy ter mé szet vé del mi mér nö ki alap kép zé si szak;

mû vé sze tek mû velt sé gi te rü let
– ének-ze ne ta nár:
ének-ze ne, elõ adó mû vé szet, al ko tó mû vé szet és mu zi -

ko ló gia alap kép zé si szak;
– moz gó kép kul tú ra- és mé dia is me ret-ta nár:
moz gó kép kul tú ra- és mé dia is me ret, kom mu ni ká ció és

mé dia tu do mány vagy mé dia de sign alap kép zé si szak, a
sza bad böl csé szet alap kép zé si szak film el mé let és film tör -
té net vagy kom mu ni ká ció és mé dia tu do mány szak irá nya;

– vi zu á lis- és kör nye zet kul tú ra-ta nár:
kéz mû ves, kör nye zet kul tú ra, plasz ti kai áb rá zo lás, képi

áb rá zo lás, elekt ro ni kus áb rá zo lás, ke rá mia ter ve zés, üveg -
ter ve zés, fém mû ves ség, for ma ter ve zés, tex til ter ve zés, ter -
ve zõ gra fi ka, fo to grá fia, al kal ma zott lát vány ter ve zés, ani -
má ció, de sign- és mû vé szet el mé let, mé dia de sign vagy
épí tõ mû vé szet alap kép zé si szak;

in for ma ti ka mû velt sé gi te rü let
– in for ma ti ka ta nár:
prog ram ter ve zõ in for ma ti kus, gaz da ság in for ma ti kus,

mér nök in for ma ti kus vagy in for ma ti kus könyv tá ros alap -
kép zé si szak;

test ne ve lés és sport mû velt sé gi te rü let
– test ne ve lõ ta nár:
test ne ve lõ-edzõ alap kép zé si szak;
– egész ség fej lesz tés-ta nár:
rek re á ció szer ve zés és egész ség fej lesz tés, test ne ve -

lõ-edzõ, hu mán ki ne zi o ló gia, ápo lás és be teg el lá tás, egész -
ség ügyi gon do zás és pre ven ció, egész ség ügyi szer ve zõ,
gyógy pe da gó gia, vagy szo ci ál pe da gó gia alap kép zé si
szak.

b) A szak kép zés, mû vé sze ti szak kép zés, il let ve alap fo -
kú mû vé szet ok ta tás te rü le te in vá laszt ha tó szak mai, mû vé -
sze ti ta ná ri szak kép zett sé gek:

mû sza ki, in for ma ti kai szak kép zés
– mér nök ta ná ri szak kép zett sé gek:
a mû sza ki/in for ma ti kai kép zé si te rü le ten a mér nök ta ná -

ri szak kép zett ség nek meg fe le lõ mér nö ki/in for ma ti kai
alap kép zé si sza kok (anyag mér nök, fa ipa ri mér nök,
könnyû ipa ri mér nök, bio mér nök, kör nye zet mér nök, ve -
gyész mér nök, épí tõ mér nök, föld tu do má nyi mér nök, épí -
tész mér nök, ipar i ter mék és for ma ter ve zõ mér nök, gé pész -
mér nök, köz le ke dés mér nök, me chat ro ni kai mér nök, had-
és biz ton ság tech ni kai mér nök, ener ge ti kai mér nök, vil la -
mos mér nök, gaz dál ko dá si mér nök, mér nök in for ma ti kus),
valamint a mû sza ki szak ok ta tó alap kép zé si szak.

A mû sza ki szak ok ta tó alap kép zé si szak ról be lé põk ese -
tén a be lé pé si fel té tel az adott mér nök ta ná ri szak kép zett -
ség nek meg fe lel tet he tõ mû sza ki szak ok ta tói szak irány,
va la mint hogy a mér nö ki is me re tek te kin te té ben a szak -
irány tól füg gõ en 130–150 kre dit el is mer he tõ le gyen. Az
adott alap kép zé si szak mér nö ki/mér nök in for ma ti kai szak -
kép zett ség hi ány zó is me re te i nek kre dit je it a mes ter fo ko -
zat meg szer zé sé re irá nyu ló kép zés sel pár hu za mo san – a
mes ter szin tû mér nök ta ná ri ké pe sí tõ vizs gá ra  való je lent -
ke zé sig – a fel sõ ok ta tá si in téz mény ál tal meg ha tá ro zot tak
sze rint kell meg sze rez ni. A ta ná ri ké pe sí tés pedagó -
giai-pszichológiai is me re tei te kin te té ben 25 kre dit tel je sí -
té sét kell el is mer ni. Az e ren de let 4. szá mú mel lék le té nek
6.2.1. pont ja sze rin ti, a ta ná ri fel ké szí tést meg ala po zó pá -
lya ori en tá ci ót se gí tõ is me re tek kö ve tel mé nye i nek tel je sí -
té se szak ok ta tó alap kép zé si sza kon szer zett szak kép zett -
ség ese tén nem fel té te le a mes ter kép zés be  való be lé pés -
nek;

gaz da sá gi szak kép zés

– köz gaz dász ta ná ri szak kép zett sé gek:

a gaz da ság tu do má nyok kép zé si te rü le ten meg ha tá ro zott 
alap kép zé si sza kok:

el mé le ti köz gaz da ság tan szak irá nyon: al kal ma zott köz -
gaz da ság tan, gaz da ság elem zés alap kép zé si sza kok; ke res -
ke de lem és mar ke ting szak irá nyon: ke res ke de lem és mar -
ke ting, nem zet kö zi gaz dál ko dás alap kép zé si sza kok,
pénz ügy és szám vi tel szak irá nyon: pénz ügy és szám vi tel
alap kép zé si szak; tu riz mus-ven dég lá tás szak irá nyon tu riz -
mus-ven dég lá tás alap kép zé si szak, vál lal ko zá si is me re tek
szak irá nyon: gaz dál ko dás és me nedzs ment, em be ri erõ for -
rá sok, nem zet kö zi gaz dál ko dás alap kép zé si sza kok az üz -
le ti szak ok ta tó alap kép zé si szak nak az adott köz gaz dász ta -
ná ri szak kép zett ség nek meg fe lel tet he tõ szak irá nya;

Az üz le ti szak ok ta tó alap kép zé si szak ról be lé põk ese tén 
a be lé pé si fel té tel az adott ta ná ri szak kép zett ség nek meg -
fe lel tet he tõ üz le ti kép zé si ág alap kép zé si szak ja. To váb bi
fel té tel az üz le ti szak ok ta tó szak kép zett ség gel ren del ke -
zõk ese té ben, hogy a gaz da ság tu do má nyi is me re tek te kin -
te té ben a szak irány tól füg gõ en 130–140 kre dit el is mer he tõ 
le gyen. Az adott alap kép zé si szak köz gaz dász szak kép -
zett ség hi ány zó is me re te i nek kre dit je it a mes ter fo ko zat
meg szer zé sé re irá nyu ló kép zés sel pár hu za mo san – a mes -
ter szin tû köz gaz dász-ta ná ri ké pe sí tõ vizs gá ra  való je lent -
ke zé sig – a fel sõ ok ta tá si in téz mény ál tal meg ha tá ro zot tak
sze rint kell meg sze rez ni. A ta ná ri ké pe sí tés pedagó -
giai-pszichológiai is me re tei te kin te té ben 30 kre dit tel je sí -
té sét kell el is mer ni. Az e ren de let 4. szá mú mel lék le té nek
6.2.1. pont ja sze rin ti, a ta ná ri fel ké szí tést meg ala po zó pá -
lya ori en tá ci ót se gí tõ is me re tek kö ve tel mé nye i nek tel je sí -
té se szak ok ta tó alap kép zé si sza kon szer zett szak kép zett -
ség ese tén nem fel té te le a mes ter kép zés be  való be lé pés -
nek;

gyógy pe da gó gi ai szak kép zés

– gyógy pe da gó gia-ta nár:

a gyógy pe da gó gia alap kép zé si szak.
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c) A hit ok ta tás te rü le tén vá laszt ha tó ta ná ri szak kép zett -
ség:

– hit ta nár-ne ve lõ ta nár:
ka te ké ta-lel ki pász to ri mun ka társ alap kép zé si szak, to -

váb bá olyan alap kép zé si szak, ame lyen a hall ga tó nak a
kre dit meg ál la pí tá sá nak alap já ul szol gá ló is me re tek – a
fel sõ ok ta tá si tör vény ben meg ha tá ro zott – össze ve té se
alap ján el is mer he tõ leg alább 50 kre dit a ko ráb bi ta nul má -
nyai sze rint a fi lo zó fi ai-te o ló gi ai is me ret kö rök ben.

11.2.2. A kor mány ren de let sze rin ti má so dik ta ná ri
szak kép zett ség meg vá lasz tá sá ra vo nat ko zó kö ve tel mé -
nyek:

a) köz is me re ti ta ná ri szak kép zett sé gek:
Va la mennyi elsõ köz is me re ti szak kép zett ség vá laszt ha -

tó má so dik ta ná ri szak kép zett ség ként is bár mely elsõ ta ná -
ri szak kép zett ség gel pár hu za mo san.

A köz is me re ti ta ná ri szak kép zett sé gek mel lé – az ott
meg ha tá ro zott elõ fel té te lek be tar tá sá val – a ki zá ró lag má -
so dik ként je lölt ta ná ri szak kép zett sé gek bár me lyi ke is vá -
laszt ha tó.

Az elsõ ta ná ri szak kép zett ség má so dik vagy újabb ta ná -
ri szak kép zett ség ként  való meg vá lasz tá sá nak elõ fel té te le
az adott ta ná ri szak kép zett ség nek meg fe le lõ alap kép zé si
szak is me re te i bõl leg alább 50 kre dit ér té kû – tan terv ben
meg ha tá ro zott – szak te rü le ti is me ret el sa já tí tá sa. Az
50 kre di tes elõ ta nul má nyi kö ve tel mény alól men te sül nek
azok, akik olyan alap kép zé si sza kon, ille tõ leg az en nek
meg fe le lõ – az 1993. évi LXXX. tör vény sze rin ti – fõ is ko -
lai vagy egye te mi szin tû sza kon sze rez tek szak kép zett sé -
get, ame lyet e ren de let 11.2.1. pont ja a ta nár kép zés be  való
be lé pés nél az elsõ ta ná ri szak kép zett ség meg vá lasz tá sá -
nak fel té te le ként je lölt meg. A ko ráb bi fõ is ko lai és egye te -
mi szin tû sza kok meg fe lel te té sét a kor mány ren de let 4. szá -
mú mel lék le te tar tal maz za. Et tõl el té rõ, il let ve to váb bi elõ -
fel té te lek a kö vet ke zõk:

– az ide gen nyelv mû velt sé gi te rü let hez tar to zó, nyelv -
ta ná ri szak kép zett sé gek má so dik szak kép zett ség ként  való
meg vá lasz tá sá nak to váb bi fel té te le – a la tin ta nár, az ó gö -
rög ta nár, a ja pán ta nár és a kí nai ta nár szak kép zett sé gek ki -
vé te lé vel – az adott ide gen nyelv bõl tett, fel sõ fo kú, C tí pu -
sú, ál la mi lag el is mert nyelv vizs ga;

– a ro mo ló gi a ta nár (ro ma ni nyelv és kul tú ra vagy beás
nyelv és kul tú ra) szak kép zett ség má so dik szak kép zett ség -
ként  való meg vá lasz tá sá nak fel té te le a tan terv ben meg ha -
tá ro zott leg alább 50 kre dit ér té kû is me ret és ro ma ni, il let ve 
beás nyelv bõl tett, C tí pu sú, kö zép fo kú, ál la mi lag el is mert
nyelv vizs ga;

– a ter mé szet is me ret-ta nár, va la mint a ki zá ró lag má so -
dik ként fel so rolt em ber és ter mé szet mû velt ség te rü le ti-ta -
nár szak kép zett ség má so dik ként vagy újabb szak kép zett -
ség ként csak a bi o ló gia-, fi zi ka-, föld rajz-, ké mia- vagy
kör nye zet tan-ta nár szak kép zett ség mel lé vagy an nak bir -
to ká ban vá laszt ha tó, az 50 kre di tes elõ ta nul mány nem elõ -
fel té tel;

– az in for ma ti ka ta nár szak kép zett ség má so dik vagy
újabb szak kép zett ség ként  való meg vá lasz tá sá nak fel té te le
a leg alább 50 kre dit ér té kû szá mí tás tu do má nyi alap is me ret 
és in for ma ti kai is me ret (tar tal ma: ma te ma ti ka és ter mé -
szet tu do má nyi alap is me re tek bõl leg alább 8 kre dit, szá mí -
tás tu do má nyi is me re tek bõl leg alább 4 kre dit, in for ma ti kai
is me re tek bõl leg alább 28 kre dit) el sa já tí tá sa;

b) szak mai, mû vé sze ti ta ná ri szak kép zett sé gek:
A szak mai és mû vé sze ti ta ná ri szak kép zett sé gek mel lé

vagy azt köve tõen – az ott meg ha tá ro zott elõ fel té te lek be -
tar tá sá val – a köz is me re ti ta ná ri szak kép zett sé gek és a ki -
zá ró lag má so dik ként je lölt ta ná ri szak kép zett sé gek bár me -
lyi ke vá laszt ha tó.

A gyógy pe da gó gia-ta nár szak kép zett ség a mes ter fo ko -
za tot adó nem ta ná ri szak kép zett ség gel pár hu za mo san
vagy an nak meg szer zé se után sze rez he tõ két ta ná ri szak -
kép zett sé get adó kép zés ben. A gyógy pe da gó gia-ta nár
szak kép zett ség bár mely köz is me re ti ta ná ri szak kép zett -
ség gel tár sít ha tó. Az 5.1.1. pont ban fog alt szak te rü le ti is -
me re tek kre dit je i bõl, va la mint az 5.1.2. pont ban fog lalt,
pe da gó gi ai, pszi cho ló gi ai is me re tek 40 kre dit ke re té bõl
együt te sen leg alább 30 kre dit tel je sí tett ként be szá mí tan dó. 
A má so dik ta ná ri szak kép zett ség meg vá lasz tá sá nak elõ -
fel té te le ként meg ha tá ro zott 50 kre dit ér té kû szak te rü le ti
is me ret kö ve tel mé nyei a gyógy pe da gó gia-ta nár szak kép -
zett ség gel pár hu za mo san is tel je sít he tõk;

c) hit ta nár-ne ve lõ ta nár szak kép zett ség:
A hit ta nár-ne ve lõ ta ná ri szak kép zett ség meg sze rez he tõ

elsõ vagy má so dik ta ná ri szak kép zett ség ként, il let ve a
kép zés vé gez he tõ egy sza kos kép zés ként is.

Az el sõ ként vá lasz tott hit ta nár-ne ve lõ ta nár szak kép -
zett ség mel lé vagy azt köve tõen a köz is me re ti ta ná ri szak -
kép zett sé gek és a ki zá ró lag má so dik ként je lölt ta ná ri szak -
kép zett sé gek bár me lyi ke vá laszt ha tó.

A má so dik vagy újabb ta ná ri szak kép zett ség ként  való
meg vá lasz tá sá nak elõ fel té te le a hit ta nár-ne ve lõ ta nár
szak kép zett sé get meg ala po zó fi lo zó fi ai-te o ló gi ai is me re -
tek bõl leg alább 50 kre dit ér té kû – tan terv ben meg ha tá ro -
zott – szak te rü le ti is me ret el sa já tí tá sa. Az 50 kre di tes elõ -
ta nul má nyi kö ve tel mény alól men te sül nek azok, akik hit -
éle ti alap kép zé si sza kon vagy az 1993. évi LXXX. tör vény 
sze rin ti fõ is ko lai vagy egye te mi szin tû em ber-, er kölcs- és
val lás is mert ta nár sza kon sze rez tek szak kép zett sé get,
illetve akik ilyen irá nyú ta nul má nya it a kép zõ in téz mény a
kre dit-be szá mí tás ra vo nat ko zó ha tá lyos ren del ke zé sek
alap ján el is me ri.

11.2.3. A kor mány ren de let sze rin ti ki zá ró lag má so dik
ta ná ri szak kép zett ség ként fel ve he tõ szak kép zett ség nyúj -
tá sá ra vo nat ko zó kö ve tel mé nyek:

A ki zá ró lag má so dik ta ná ri szak kép zett ség ként fel ve he -
tõ a) pont alat ti cso port ban fel so rolt szak kép zett sé gek fel -
vé te lé nek elõ fel té te le a szak kép zett sé gen ként alább fel so -
rolt alap kép zé si sza kok is me re te i bõl leg alább 50 kre dit ér -
té kû, tan terv ben meg ha tá ro zott szak te rü le ti is me re te i nek
el sa já tí tá sa.
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Az a) pont sze rin ti ta ná ri szak kép zett sé gek újabb pe da -
gó gu si szak kép zett sé get nyúj tó kép zés ként is fel ve he tõk,
amennyi ben a fel vé tel fel té te le va la mely pe da gó gu si
(gyógy pe da gó gu si, ta ní tói, szo ci ál pe da gó gu si, szak ok ta -
tói) alap kép zé si szak is le het. A nem ta ná ri mes ter sza kot
köve tõen is sze rez he tõ egy – elsõ – ta ná ri szak kép zett ség a 
ki zá ró lag má so dik ta ná ri szak kép zett ség ként meg ha tá ro -
zott szak kép zett sé gek a) pont alat ti cso port já ban, az aláb -
bi, szak te rü le ti is me re tek re vo nat ko zó kö ve tel mé nyek és
men tes sé gek figye lembe véte lével.

Az 50 kre di tes elõ ta nul má nyi kö ve tel mény alól men te -
sül nek azok, akik

– a fel so rolt alap kép zé si szak(ok)on alap fo ko za tot és
szak kép zett sé get sze rez tek vagy

– az adott szak nak meg fe le lõ elsõ ta ná ri szak kép zett sé -
get vá lasz tot tak vagy az ilyen ta ná ri szak kép zett ség gel
már ren del kez nek vagy

– e sza kok nak meg fe le lõ – az 1993. évi LXXX. tör vény 
sze rin ti – fõ is ko lai vagy egye te mi szin tû sza kon sze rez tek
szak kép zett sé get. A ko ráb bi fõ is ko lai és egye te mi szin tû
sza kok meg fe lel te té sét a kor mány ren de let 4. szá mú mel -
lék le te tar tal maz za.

a) Az 50 kre dit ér té kû szak te rü le ti is me ret tel je sí té se az 
elõ fel té te le az aláb bi ta ná ri szak kép zett sé gek fel vé te lé nek:

– ma gyar mint ide gen nyelv ta ná ra:
ma gyar, bár mely ide gen nyel vi, tör té ne lem, nép rajz

vagy kul tu rá lis ant ro po ló gia alap kép zé si szak;
A ma gyar mint ide gen nyelv ta ná ra szak kép zett ség má -

so dik szak kép zett ség ként  való meg vá lasz tá sá nak to váb bi
fel té te le bár mely élõ ide gen nyelv bõl tett, fel sõ fo kú, C tí -
pu sú, ál la mi lag el is mert nyelv vizs ga;

A ma gyar mint ide gen nyelv ta ná ra szak kép zett ség a
ma gyar ta nár, a tör té ne lem ta nár, il let ve bár mely ide gen -
nyelv-ta nár szak kép zett ség gel tár sít ha tó.

– nyelv- és be széd fej lesz tõ ta nár:
ma gyar vagy bár mely ide gen nyel vi alap kép zé si szak, a

gyógy pe da gó gia alap kép zé si szak lo go pé dia vagy a hal -
lás sé rül tek pe da gó gi á ja szak irá nya, a sza bad böl csé szet
kom mu ni ká ció és mé dia tu do mány szak irá nya, óvo da pe -
da gó gus, ta ní tó vagy a kom mu ni ká ció és mé dia tu do mány
alap kép zé si szak;

– áb rá zo ló ge o met ria- és mû sza ki rajz-ta nár:
ma te ma ti ka, épí tõ mû vé szet alap kép zé si szak vagy a

mû sza ki vagy az in for ma ti kai kép zé si te rü let va la mely
alap kép zé si szak ja, il let ve az ipar mû vé sze ti vagy kép zõ -
mû vé sze ti kép zé si ág bár mely szak ja ke re té ben leg alább
50 kre dit ér té kû áb rá zo ló-ge o met ri ai és mû sza ki rajz szak -
te rü le ti is me ret;

– hon- és nép is me ret ta nár:
ma gyar, tör té ne lem, nép rajz, kul tu rá lis ant ro po ló gia

alap kép zé si szak;
– eti ka ta nár (er kölcs tan ta nár):
sza bad böl csé szet eti ka, fi lo zó fia, val lás tu do mány szak -

irá nya, ka te ké ta-lel ki pász to ri mun ka társ alap kép zé si szak, 
az 1993. évi LXXX. tör vény sze rin ti fõ is ko lai szin tû em -
ber-, er kölcs- és val lás is me ret szak;

– pe da gó gia ta nár:

pe da gó gia, and ra gó gia, pszi cho ló gia, szo ci ál pe da gó gia
alap kép zé si szak; leg alább 25 kre dit ér ték ben be kell szá -
mí ta ni a pszi cho ló gia, ta ní tó, gyógy pe da gó gia alap kép zé si 
sza kon szer zett pe da gó gi ai is me re te ket;

– gyógy test ne ve lõ ta nár:
test ne ve lõ-edzõ, rek re á ció szer ve zés és egész ség fej lesz -

tés alap kép zé si sza kok;
– tech ni ka ta nár:
fi zi ka, kör nye zet tu do mány alap kép zé si szak, a mû sza ki

kép zé si te rü let va la mely alap kép zé si szak ja, a ta ní tó (tech -
ni ka mû velt sé gi te rü let) alap kép zé si szak;

– élet vi te li és gya kor la ti is me re tek mû velt ség te rü le -
ti-ta nár:

pe da gó gia, szo ci ál pe da gó gia, to váb bá a ta ní tó (tech ni ka 
vagy csa lá di, ház tar tá si, gaz da sá gi is me re tek mû velt sé gi
te rü let) alap kép zé si szak, va la mint az 1993. évi LXXX.
tör vény sze rin ti fõ is ko lai szin tû ház tar tás öko nó mia-élet vi -
tel ta nár szak vagy a gaz da ság is me ret-ta nár szak;

– ház tar tás gaz dál ko dás-ta nár:
gaz da sá gi vagy az ag rár kép zé si te rü let va la mely alap -

kép zé si szak ja, to váb bá a ta ní tó (tech ni ka vagy csa lá di,
ház tar tá si, gaz da sá gi is me re tek mû velt sé gi te rü let) alap -
kép zé si szak, az 1993. évi LXXX. tör vény sze rin ti fõ is ko -
lai ház tar tás öko nó mia-élet vi tel ta nár szak;

– a fo gya té ko sok rek re á ci ó ja-ta nár:
gyógy pe da gó gia, a rek re á ció szer ve zés és egész ség fej -

lesz tés, test ne ve lõ-edzõ alap kép zé si szak;
– ügy vi tel ta nár:
ma gyar alap kép zé si szak ügy vi tel szak irá nya, üz le ti

szak ok ta tó ügy vi te li szak irá nya.

b) Nyelv vizs ga a fel té te le az aláb bi ta ná ri szak kép zett -
ség fel vé te lé nek:

– szak tár gyat ide gen nyel ven ok ta tó ta nár:
a szak kép zett ség az adott szak tárgy ok ta tá sá ra jo go sí tó

elsõ ta ná ri szak kép zett ség mel lé vagy an nak bir to ká ban
vá laszt ha tó; fel vé te lé hez az adott ide gen nyelv bõl – amely
nem le het azo nos az elsõ ta ná ri szak kép zett ség ként vá lasz -
tott nyelv ta ná ri szak kal – leg alább fel sõ fo kú, C tí pu sú, ál -
la mi lag el is mert nyelv vizs ga vagy az zal egyen ér té kû érett -
sé gi bi zo nyít vány, il let ve ok le vél szük sé ges.

c) Nincs meg ha tá ro zott elõ fel té te le az aláb bi ta ná ri
szak kép zett sé gek fel vé te lé nek:

– drá ma pe da gó gia-ta nár
– mú ze um pe da gó gia-ta nár
– já ték- és sza bad idõ-szer ve zõ ta nár
– mul ti kul tu rá lis ne ve lés ta ná ra
– ink lu zív ne ve lés ta ná ra
– csa lád- és gyer mek vé dõ ta nár
– ta nu lá si- és pá lya ta nács adá si-ta nár
– te het ség fej lesz tõ ta nár
– kol lé gi u mi ne ve lõ ta nár
– pe da gó gi ai ér té ke lés és mé rés ta ná ra
– tan terv fej lesz tõ ta nár
– mi nõ ség fej lesz tés-ta nár
– and ra gó gus ta nár
– könyv tár pe da gó gia-ta nár.
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6. számú melléklet a 39/2007. (XII. 22.) OKM rendelethez

[4/A. szá mú mel lék let az alap- és mes ter kép zé si sza kok kép zé si és ki me ne ti kö ve tel mé nye i rõl  szóló 15/2006. (IV. 3.)
OM ren de let hez]

A CIKLUSOKRA BONTOTT, OSZTOTT KÉPZÉS ALAPKÉPZÉSI SZAKJAIRA ÉPÜLÕEN
VÁLASZTHATÓ ELSÕ ÉS MÁSODIK SZAKKÉPZETTSÉGEK MEGVÁLASZTÁSÁNAK

ELÕKÉPZETTSÉGI FELTÉTELEI

1. Az elsõ ta ná ri szak kép zett ség meg vá lasz tá sá hoz meg fe le lõ nek te kin ten dõ alap kép zé si szak vagy alap kép zé si szak
szak irá nya (a 4. szá mú mel lék let 11.2.1. al pont já hoz):

a) A köz ok ta tás mû velt sé gi te rü le te in vá laszt ha tó köz is me re ti ta ná ri szak kép zett sé gek:

Mû velt sé gi te rü let Elsõ ta ná ri szak kép zett sé gek1 Az elsõ ta ná ri szak kép zett ség vá lasz tá sá hoz meg fe le lõ
alap kép zé si sza kok2 vagy alap kép zé si szak szak irá nyai

ma gyar nyelv 
és iro da lom

ma gyar ta nár ma gyar

ide gen nyelv an gol ta nár3* – ang lisz ti ka

né met ta nár/né met- és
nem ze ti sé gi né met-ta nár*

– ger ma nisz ti ka né met szak irá nya
– ger ma nisz ti ka né met nem ze ti sé gi
szakiránya

fran cia ta nár* – ro ma nisz ti ka fran cia szak irá nya

olasz ta nár* – ro ma nisz ti ka olasz szak irá nya

spa nyol ta nár* – ro ma nisz ti ka spa nyol szak irá nya

ro mán ta nár/ro mán- és
nem ze ti sé gi ro mán-ta nár*

– ro ma nisz ti ka ro mán szak irá nya
– ro ma nisz ti ka ro mán nem ze ti sé gi
szakiránya

ro mo ló gi a ta nár* (ro ma ni nyelv és kul tú ra
vagy beás nyelv és kultúra)

– böl csé szet tu do má nyi,
tár sa da lom tu do má nyi, jogi és igaz ga tá si,
nem zet vé del mi és ka to nai,
gaz da ság tu do má nyok, or vos- és
egész ség tu do mány, pe da gó gus kép zés,
sport tu do mány, mû vé szet,
mû vé szet köz ve tí tés kép zé si te rü let összes
szak ja, va la mint ro ma ni/beás nyelv bõl tett
C típusú, középfokú államilag elismert
nyelvvizsga

orosz ta nár* – szla visz ti ka orosz szak irá nya

bol gár ta nár/bol gár- és
nem ze ti sé gi bol gár-ta nár*

– szla visz ti ka bol gár szak irá nya
– szla visz ti ka bol gár nem ze ti sé gi szakiránya

len gyel ta nár/len gyel- és
nem ze ti sé gi len gyel-ta nár*

– szla visz ti ka len gyel szak irá nya
– szla visz ti ka len gyel nem ze ti sé gi szakiránya

hor vát ta nár/hor vát- és
nem ze ti sé gi hor vát-ta nár*

– szla visz ti ka hor vát szak irá nya
– szla visz ti ka hor vát nem ze ti sé gi szakiránya

szerb ta nár/szerb- és nem ze ti sé gi szerb-ta nár* – szla visz ti ka szerb szak irá nya
– szla visz ti ka szerb nem ze ti sé gi szakiránya

szlo vák ta nár/szlo vák- és
nem ze ti sé gi szlo vák-ta nár*

– szla visz ti ka szlo vák szak irá nya
– szla visz ti ka szlo vák nem ze ti sé gi
szakiránya

szlo vén ta nár/szlo vén- és
nem ze ti sé gisz lo vén-ta nár*

– szla visz ti ka szlo vén szak irá nya
– szla visz ti ka szlo vén nem ze ti sé gi
szakiránya
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Mû velt sé gi te rü let Elsõ ta ná ri szak kép zett sé gek1 Az elsõ ta ná ri szak kép zett ség vá lasz tá sá hoz meg fe le lõ
alap kép zé si sza kok2 vagy alap kép zé si szak szak irá nyai

uk rán ta nár/uk rán- és nem ze ti sé gi uk rán-ta nár* – szla visz ti ka uk rán szak irá nya
– szla visz ti ka uk rán nem ze ti sé gi szakiránya

la tin ta nár – óko ri nyel vek és kul tú rák
klasszi ka-fi lo ló gia szak irá nya

ja pán ta nár – ke le ti nyel vek és kul tú rák ja pán szak irá nya

kí nai ta nár – ke le ti nyel vek és kul tú rák kí nai szak irá nya

új gö rög ta nár/új gö rög- és
nem ze ti sé gi gö rög-ta nár*

– ke le ti nyel vek és kul tú rák új gö rög
szak irá nya

ó gö rög ta nár – óko ri nyel vek és kul tú rák
klasszi ka-fi lo ló gia szak irá nya

por tu gál ta nár* – ro ma nisz ti ka por tu gál szak irá nya

ma te ma ti ka ma te ma ti ka ta nár – ma te ma ti ka

em ber és tár sa da lom tör té ne lem ta nár – tör té ne lem

kom mu ni ká ció ta nár – kom mu ni ká ció és mé dia tu do mány
– ma gyar
– sza bad böl csé szet kom mu ni ká ció- és
mé dia tu do mány szak irá nya
– sza bad böl csé szet film el mé let és
film tör té net szakiránya
– szociológia

em ber és tár sa da lom mû velt ség te rü le ti tanár – tör té ne lem
– nép rajz
– pszi cho ló gia
– sza bad böl csé szet
– kul tu rá lis ant ro po ló gia
– kom mu ni ká ció és mé dia tu do mány
– szo ci o ló gia
– társadalmi tanulmányok

pe da gó gia ta nár – pe da gó gia
– and ra gó gia
– szo ci ál pe da gó gia
– pszi cho ló gia

em ber a ter mé szet ben bi o ló gia ta nár – bi o ló gia
– bio mér nö ki

fi zi ka ta nár – fi zi ka
– gé pész mér nö ki
– ener ge ti kai mér nö ki
– anyag mér nö ki

ké mia ta nár – ké mia
– ve gyész mér nö ki
– anyag mér nö ki

föl dünk és
kör nye ze tünk

föld rajz ta nár – föld rajz
– föld tu do má nyi

kör nye zet tan-ta nár – kör nye zet tan
– föld rajz
– föld tu do má nyi
– kör nye zet mér nö ki
– er dõ mér nö ki
– kör nye zet gaz dál ko dá si ag rár mér nö ki
– természetvédelmi mérnöki
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Mû velt sé gi te rü let Elsõ ta ná ri szak kép zett sé gek1 Az elsõ ta ná ri szak kép zett ség vá lasz tá sá hoz meg fe le lõ
alap kép zé si sza kok2 vagy alap kép zé si szak szak irá nyai

mû vé sze tek ének-ze ne ta nár – ének-ze ne
– al ko tó mû vé szet és mu zi ko ló gia
– elõ adó mû vé szet

moz gó kép kul tú ra- és mé dia is me ret-ta nár – moz gó kép kul tú ra és mé dia is me ret
– kom mu ni ká ció és mé dia tu do mány
– sza bad böl csé szet film el mé let és -tör té net
 szak irá nya
– sza bad böl csé szet kom mu ni ká ció és
médiatudomány szakiránya

vi zu á lis- és kör nye zet kul tú ra-ta nár – kéz mû ves
– kör nye zet kul tú ra
– plasz ti kai áb rá zo lás
– képi áb rá zo lás
– elekt ro ni kus áb rá zo lás
– ke rá mia ter ve zés
– üveg ter ve zés
– fém mû ves ség
– for ma ter ve zés
– tex til ter ve zés
– ter ve zõ gra fi ka
– fo to grá fia
– al kal ma zott lát vány ter ve zés
– ani má ció
– de sign és mûvészetelmélet
– média design
– építõmûvészet

in for ma ti ka in for ma ti ka ta nár – gaz da ság in for ma ti kus
– mér nök in for ma ti kus
– prog ram ter ve zõ in for ma ti kus
– in for ma ti kus könyvtáros

test ne ve lés és sport test ne ve lõ ta nár – test ne ve lõ-edzõ

egész ség fej lesz tés-ta nár – rek re á ció szer ve zés és egész ség fej lesz tés
– test ne ve lõ-edzõ
– ápo lás és be teg el lá tás
– egész ség ügyi gon do zás és pre ven ció
– egész ség ügyi szer ve zõ
– gyógy pe da gó gia
– szo ci ál pe da gó gia
– humánkineziológia

1 Az a) pont alatt fel so rolt elsõ köz is me re ti ta ná ri szak kép zett sé ge ket – a szak te rü let is me re te i bõl meg szer zett 50 kre dit tel je sí té se ese tén – má so dik ta ná ri
szak kép zett ség ként is vá lasz ta ni le het, bár mely elsõ ta ná ri szak kép zett ség mel lé vagy újabb ta ná ri szak kép zett sé get nyúj tó kép zés ben. Meg ha tá ro zott alap -
kép zé si sza kon vég zet tek men te sül nek az 50 kre dit tel je sí té se alól (lásd a jobb ol da li osz lop ban és láb jegy ze té ben), va la mint men te sül nek az azo nos szak kép -
zett sé get nyúj tó nem ta ná ri mes ter kép zé si sza kon vég zet tek is.

2 Az elsõ szak kép zett ség má so dik vagy újabb ta ná ri szak kép zett ség ként  való vá lasz tá sa kor azon szak kép zett sé gek vá lasz tá sa kor jár a men tes ség az 50 kre di -
tes elõ kép zett ség kö ve tel mé nye alól, ame lyek jobb ol da li osz lo pá ban több meg fe le lõ alap kép zé si szak is sze re pel be me ne ti fel té tel ként.

3 Az elsõ szak kép zett ség má so dik vagy újabb ta ná ri szak kép zett ség ként  való vá lasz tá sa kor a *-gal je lölt ta ná ri szak kép zett ség fel vé te lé nek fel té te le fel sõ fo kú
C tí pu sú ál la mi lag el is mert vagy az zal egyen ér té kû nyelv vizs ga.
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b) A szak kép zés, mû vé sze ti szak kép zés, il let ve alap fo kú mû vé szet ok ta tás te rü le te in vá laszt ha tó szak mai, mû vé sze ti
ta ná ri szak kép zett sé gek:

Szak kép zés, mû vé sze ti szak kép zés,
il let ve alap fo kú mû vé szet ok ta tás te rü le tei

Szak mai vagy mû vé sze ti
ta ná ri szak kép zett sé gek

Az elsõ ta ná ri szak kép zett ség vá lasz tá sá hoz
meg fe le lõ alap kép zé si sza kok4

mû sza ki, in for ma ti kai szak kép zés mér nök ta nár (anyag mér nök)
mér nök ta nár (fa ipa ri mér nök)
mér nök ta nár (könnyû ipa ri mér nök)
mér nök ta nár (bio mér nök)
mér nök ta nár (kör nye zet mér nök)
mér nök ta nár (ve gyész mér nök)
mér nök ta nár (épí tõ mér nök)
mér nök ta nár (föld tu do má nyi mér nök) 
mér nök ta nár (épí tész mér nök)
mér nök ta nár (ipa ri ter mék- és
for ma ter ve zõ mér nök)
mér nök ta nár (gé pész mér nök)
mér nök ta nár (köz le ke dés mér nök)
mér nök ta nár (me chat ro ni kai mér nök)
mér nök ta nár (had- és
biz ton ság tech ni kai mér nök)
mér nök ta nár (ener ge ti kai mér nök)
mérnöktanár (villamosmérnök)
mérnöktanár (gazdálkodási mérnök)
mérnöktanár (mérnök informatikus)

a be lé pés hez a mû sza ki, in for ma ti kai
kép zé si te rü le ten a mér nök ta ná ri
szak kép zett sé gek nek meg fe le lõ
mér nö ki/in for ma ti kai alap kép zé si
sza kok, va la mint a mû sza ki
szak ok ta tó szak azo nos vagy ha son ló
szak irá nya; ez utób bi eset ben a
pe da gó gi ai-pszi cho ló gi ai is me re tek
tekintetében 25 kredit teljesítését kell
elismerni

gaz da sá gi szak kép zés köz gaz dász ta nár (el mé le ti
gaz da ság tan)
köz gaz dász ta nár (ke res ke de lem és
mar ke ting)
köz gaz dász ta nár (pénz ügy és
szám vi tel)
köz gaz dász ta nár
(tu riz mus-ven dég lá tás)
köz gaz dász ta nár (vállalkozási
ismeretek)

a gaz da ság tu do má nyi kép zé si
te rü le ten meg ha tá ro zott az adott
ta ná ri szak kép zett sé gé vel azo nos
vagy azo nos kép zé si ág hoz tar to zó
alap kép zé si szak, va la mint a
gaz da sá gi szak ok ta tó szak azo nos
vagy ha son ló szak irá nya; ez utób bi
eset ben a pe da gó gi ai-pszi cho ló gi ai
is me re tek tekintetében 30 kredit
teljesítését kell elismerni

gyógy pe da gó gi ai gyógy pe da gó gia-ta nár – gyógy pe da gó gia

c) A hit ok ta tá si te rü le ten sze rez he tõ ta ná ri szak kép zett ség:

Hit ok ta tá si te rü let hit ta nár-ne ve lõ ta nár – ka te ké ta-lel ki pász to ri mun ka társ5

4 A b) pont alatt fel so rolt elsõ szak kép zett sé gek má so dik (vagy újabb) szak kép zett ség ként – azo nos te rü le ten be lül meg ha tá ro zott né hány ki vé tel tõl el te kint -
ve – nem vá laszt ha tók. Ezek mel lé is vá laszt ha tók azon ban az a) pont alatt fel so rolt szak kép zett sé gek az adott szak te rü le ten szer zett 50 kre di tes ta nul má nyok 
tel je sí té se ese tén.

5 A hit ta nár-ne ve lõ ta ná ri szak kép zett ség meg sze rez he tõ elsõ vagy má so dik ta ná ri szak kép zett ség ként,, illetve a kép zés vé gez he tõ egy sza kos kép zés ként. A
má so dik ta ná ri szak kép zett ség ként  való fel vé tel elõ fel té te le 50 kre dit ér té kû szak te rü le ti is me ret tel je sí té se fi lo zó fi ai-te o ló gi ai is me ret kö rök ben fel sõ ok ta tá -
si tör vény ben meg ha tá ro zott össze ve té se alap ján.
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2. A ki zá ró lag má so dik ként vagy újabb szak kép zett ség ként meg sze rez he tõ ta ná ri szak kép zett sé gek (a 4. szá mú mel -
lék let 11.2.2. al pont já hoz):

a) 50 kre dit ér té kû szak te rü le ti is me ret tel je sí té sét köve tõen fel ve he tõ ta ná ri szak kép zett sé gek:

Bár mely ta ná ri szak kép zett ség mel lé vagy után vá laszt ha tó
ki zá ró lag má so dik ta ná ri szak kép zett sé gek

Az 50 kre dit aló li men tes ség hez6 meg fe le lõ alap kép zé si sza kok
vagy alap kép zé si szak szak irá nyai, to váb bá a szak kép zett ség elsõ ta ná ri

szak kép zett ség mel lé vá lasz tá sá nak a fel té te le

ma gyar mint ide gen nyelv ta ná ra* – ma gyar
– bár mely ide gen nyel vi alap kép zé si szak
– kul tu rá lis ant ro po ló gia
– tör té ne lem
– néprajz

nyelv- és be széd fej lesz tõ ta nár7 – ma gyar
– bár mely ide gen nyel vi alap kép zé si szak
– gyógy pe da gó gia lo go pé dia szak irá nya
– gyógy pe da gó gia hal lás sé rül tek pe da gó gi á ja szak irá nya
– kom mu ni ká ció és mé dia tu do mány
– sza bad böl csé szet kom mu ni ká ció és mé dia tu do mány

szakiránya
– óvodapedagógus
– tanító

áb rá zo ló ge o met ria- és mû sza ki rajz-ta nár – ma te ma ti ka
– mû sza ki kép zé si te rü let bár mely szak ja
– in for ma ti kai kép zé si te rü let bár mely szak ja
– épí tõ mû vé szet
– az ipar mû vé sze ti vagy kép zõ mû vé sze ti kép zé si ág

bár mely szak já ról az, aki 50 kre dit ér té kû
áb rá zo ló ge o met ri ai és mûszaki rajz szakterületi
ismertet szerzett

hon- és nép is me ret ta nár – ma gyar
– tör té ne lem
– nép rajz
– kul tu rá lis ant ro po ló gia

fi lo zó fia ta nár – sza bad böl csé szet fi lo zó fia szak irá nya

eti ka ta nár – sza bad böl csé szet eti ka szak irá nya
– sza bad böl csé szet fi lo zó fia szak irá nya
– sza bad böl csé szet val lás tu do mány szak irá nya
– az 1993. évi LXXX. tör vény sze rin ti fõ is ko lai szin tû

em ber- er kölcs- és val lás is me ret-ta nár
– ka te ké ta-lel ki pász to ri munkatárs alapképzési szak

pe da gó gia ta nár7 – pe da gó gia
– and ra gó gia
– szo ci ál pe da gó gia
– pszi cho ló gia

gyógy pe da gó gia, ta ní tó alap kép zé si sza kon szer zett
pe da gó gi ai is me re te ket leg alább 25 kredit értékben be
kell számítani

gyógy test ne ve lõ ta nár7 – test ne ve lõ-edzõ
– rek re á ció szer ve zés és egész ség fej lesz tés
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Bár mely ta ná ri szak kép zett ség mel lé vagy után vá laszt ha tó
ki zá ró lag má so dik ta ná ri szak kép zett sé gek

Az 50 kre dit aló li men tes ség hez6 meg fe le lõ alap kép zé si sza kok
vagy alap kép zé si szak szak irá nyai, to váb bá a szak kép zett ség elsõ ta ná ri

szak kép zett ség mel lé vá lasz tá sá nak a fel té te le

tech ni ka ta nár7 – fi zi ka
– kör nye zet tu do mány
– mû sza ki kép zé si te rü let bár mely szak ja
– ta ní tó (tech ni ka mû velt sé gi terület)

élet vi te li és gya kor la ti is me re tek mû velt ség te rü le ti-ta nár7 – pe da gó gia
– szo ci ál pe da gó gia
– ta ní tó (tech ni ka vagy csa lá di, ház tar tá si, gaz da sá gi

is me re tek mû velt sé gi te rü let)
– az 1993. évi LXXX. tör vény sze rin ti

ház tar tás öko nó mia-élet vi tel sza kos ta nár
– az 1993. évi LXXX. tör vény szerinti gazdaságismeret

szakos tanár

ház tar tás gaz dál ko dás-ta nár7 – gaz da sá gi kép zé si te rü let bár mely szak ja
– ag rár kép zé si te rü let bár mely szak ja
– ta ní tó (tech ni ka vagy csa lá di, ház tar tá si, gaz da sá gi

is me re tek mû velt sé gi te rü let)
– az 1993. évi LXXX. tör vény sze rin ti

ház tar tás öko nó mia-élet vi tel szakos tanár

fo gya té ko sok rek re á ci ó ja-ta nár7 – gyógy pe da gó gia
– rek re á ció szer ve zés és egész ség fej lesz tés
– test ne ve lõ-edzõ

ügy vi tel ta nár – ma gyar ügy vi tel szak irá nya
– üz le ti szak ok ta tó ügy vi te li szakiránya

6 Az a) pont szak kép zett sé ge it azo nos szak te rü le ten szer zett mes ter kép zé si szak el vég zé sét köve tõen újabb, ta ná ri mes ter fo ko za tot adó sza kon elsõ ta ná ri
szak kép zett ség ként, az 50 kre dit elõ fel té tel nél kül is meg le het sze rez ni.

7 A jobb ol da li osz lop ban meg ha tá ro zott egyéb pe da gó gu si szak kép zett ség után, elsõ ta ná ri szak kép zett sé get adó mes ter kép zé si szak ként is el le het vé gez ni.

b) Nyelv vizs ga tel je sí té sét köve tõen fel ve he tõ ta ná ri szak kép zett ség

szak tár gyat ide gen nyel ven ok ta tó ta nár (meg je löl ve az
elsõ ta ná ri szak kép zett sé get)

bár mely elsõ ta ná ri szak kép zett ség mel lé 
vagy an nak meg szer zé sét köve tõen vá laszt ha tó
ta ná ri szak kép zett ség egy ál la mi lag el is mert
vagy az zal egyen ér té kû fel sõ fo kú C tí pu sú nyelv vizs ga
bir to ká ban
(az adott ide gen nyelv nem le het azo nos az elsõ
nyelv ta ná ri szak kép zett ség ként szerzett
idegen nyelvvel)

c) In téz mé nyi ha tás kör ben meg ha tá ro zott fel té tel lel vá laszt ha tó ki zá ró lag má so dik ta ná ri szak kép zett sé gek:

drá ma pe da gó gia-ta nár, mú ze um pe da gó gia-ta nár, já ték- és sza bad idõ-szer ve zõ ta nár, mul ti kul tu rá lis ne ve lés ta ná ra,
ink lu zív ne ve lés ta ná ra, csa lád- és gyer mek vé dõ ta nár, ta nu lá si- és pá lya ta nács adá si-ta nár, te het ség fej lesz tõ ta nár, kol lé -
gi u mi ne ve lõ ta nár, pe da gó gi ai ér té ke lés és mé rés ta ná ra, tan terv fej lesz tõ ta nár, and ra gó gus ta nár, könyv tá ros-ta nár.
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Az oktatási és kulturális miniszter
40/2007. (XII. 22.) OKM

rendelete

a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás,
valamint az iskolai tankönyvellátás rendjérõl  szóló

23/2004. (VIII. 27.) OM rendelet módosításáról

A köz ok ta tás ról  szóló 1993. évi LXXIX. tör vény
(a továb biak ban: köz ok ta tás ról  szóló tör vény) 94.  §-a
(1) be kez dé sé nek f) pont já ban, a tan könyv pi ac rend jé rõl
 szóló 2001. évi XXXVII. tör vény (a továb biak ban: tan -
könyv pi ac rend jé rõl  szóló tör vény) 29.  §-ának (1) be kez -
dé sé ben, a köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás és szol gál ta tás
ál ta lá nos sza bá lya i ról  szóló 2004. évi CXL. tör vény 174.  § 
(2) be kez dés a) pont já ban, va la mint az il le té kek rõl  szóló
1990. évi XCIII. tör vény 67.  §-ának (2) be kez dé sé ben fog -
lalt fel ha tal ma zás alap ján – a szak kép zés szak mai tan -
köny vei te kin te té ben a szak ké pe sí té sért fe le lõs mi nisz ter -
rel, az igaz ga tá si szol gál ta tá si díj, va la mint a köz igaz ga tá si 
ha tó sá gi el já rás ban köz re mû kö dõ szak ér tõk dí ja zá sa
 tekintetében a pénz ügy mi nisz ter rel egyet ér tés ben – az
 oktatási és kul tu rá lis mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl
 szóló 167/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1.  § a) pont -
jában meg ha tá ro zott fel adat kö röm ben el jár va a követ -
kezõket ren de lem el:

1.  §

A tan könyv vé nyil vá ní tás, a tan könyv tá mo ga tás, va la -
mint az is ko lai tan könyv el lá tás rend jé rõl  szóló 23/2004.
(VIII. 27.) OM ren de let (a továb biak ban: Tr.) 1.  §-ának
(2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) Tan könyv vé a nyom ta tott for má ban meg je len te tett, 
vagy elekt ro ni kus adat hor do zón rög zí tett ki ad vány,
könyv, imp ri ma tú ra, az ok ta tá si prog ram (pe da gó gi ai
rend szer)  részeként jó vá ha gyott in for má ció hor do zó
(a továb biak ban együtt: könyv) és a di gi tá lis tan anyag
nyil vá nít ha tó.”

2.  §

(1) A Tr. 2.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(2) A tan könyv vé nyil vá ní tá si ké rel met a könyv ki adó -
ja, illetve szer zõ je nyújt hat ja be az Ok ta tá si Hi va tal hoz
(a továb biak ban: Hi va tal). Ha a könyv nek több szer zõ je
van, a ké rel met kö zö sen nyújt hat ják be.”

(2) A Tr. 2.  §-ának (4)–(7) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(4) A ké rel met a Hi va tal ál tal fel ügyelt elekt ro ni kus
rend szer se gít sé gé vel pa pír ala pon vagy – leg alább fo ko -
zott biz ton sá gú elekt ro ni kus alá írás sal el lát va – elekt ro ni -
kus for má ban le het be nyúj ta ni.

(5) A tan könyvvé nyil vánítási ké re lem hez csa tol ni kell:

a) az 1. szá mú mel lék let ben meg ha tá ro zott ada to kat,
va la mint – az 5.  §-ban sza bá lyo zott el já rá sok ki vé te lé vel –
szer kesz tõi (ki adói szer kesz tõi) je len tést,

b) azt a köny vet, vagy a va la mely tan könyv höz kap cso -
ló dó ki ad ványt, amely nek tan könyv vé nyil vá ní tá sát ké rik,

c) a ki adói lek tor vé le mé nyét, il let ve nem ki adói ké rel -
me zõ ál tal be nyúj tott ké re lem ese tén egy lek to ri vé le -
ményt,

d) a szer zõ – több szer zõ ese tén va la mennyi szer zõ – és
a ki adó kö zös nyi lat ko za tát ar ról, hogy a ki adó a tan könyv -
vé nyil vá ní tás idõ tar ta ma alatt fo lya ma to san ren del kez ni
fog a könyv ki adói szer zõ dés ben rög zí tett fel hasz ná lá si
 jogaival, il let ve – amennyi ben a szer zõ nyújt ja be a ké rel -
met – a szer zõ nyi lat ko za tát ar ról, hogy a ké re lem be nyúj -
tá sa kor a könyv ki adá sá ra más sal nem kö tött ki adói szer -
zõ dést és a könyv nek nincs ki adó ja, vagy ar ról, hogy a tan -
könyv ki adói, il let ve tan könyv for gal ma zói te vé keny sé get
nem üz let sze rû en vég zi,

e) az imp ri ma tú ra tan könyv vé nyil vá ní tá si ké re lem
 kivételével a ki adó vagy – ha a tan könyv vé nyil vá ní tá si
ké rel met a szer zõ nyújt ja be – a szer zõ nyi lat ko za tát ar ról,
hogy a könyv tar tal maz-e át vett szer zõi mû vet vagy kap -
cso ló dó jogi tel je sít ményt, és amennyi ben tar tal maz, ar ról
is, hogy a ki adó, il let ve a szer zõ a tan könyv vé nyil vá ní tás
idõ tar ta ma alatt fo lya ma to san ren del kez ni fog az át vett
szer zõi mû vagy szom szé dos jogi tel je sít mény fel hasz ná -
lá si jo ga i val,

f) a könyv bõl vé let len sze rû en ki vá lasz tott min tát, va la -
mint a lek to ri vé le mény mel lék le tét, mely be mu tat ja a
 bírálatra be adott könyv vizs gá la ti szem pont ja it, il let ve
a 3. szá mú mel lék let A) ré szé nek II. pont já ban *-gal je lölt
vizs gá la ti szem pon tok szám sze rû sí tett ada ta i hoz (a továb -
biak ban: szám sze rû sí tett ada tok) való meg fe le lõ ség iga zo -
lá sát,

g) a 2. szá mú mel lék let ben meg ha tá ro zott igaz ga tá si
szol gál ta tá si díj meg fi ze té sé rõl  szóló iga zo lást, ki vé ve, ha
a ké re lem elõ ter jesz tése, il let ve a bí rá la ti díj be fi ze té se
elekt ro ni kus úton tör té nik.

(6) Az (5) be kez dés c) pont já ban meg ha tá ro zott ada to -
kat a könyv bõl vé let len sze rû en ki vá lasz tott min ta (tet szõ -
le ges ol dal párt kö ve tõ min den 7. ol dal pár) alap ján kell
meg ad ni, a min ta ol dal szá má nak fel tün te té sé vel. A min ta
ter je del me el kell hogy érje a könyv ter je del mé nek
15%-át.

(7) A tan könyv vé nyil vá ní tá si ké re lem nek az (5) be kez -
dés a), b) és c) pont ja i ban meg ha tá ro zott mel lék le te it
 három-három, a d), e) és g) pont ja i ban fel so rolt mellékle -
teit egy-egy pél dány ban kell be nyúj ta ni. Az f) pont ban
meg ha tá ro zott mel lék le te ket a Hi va tal ál tal fel ügyelt
elekt ro ni kus rend sze ren ke resz tül kell be nyúj ta ni.”

(3) A Tr. 2.  §-ának (9) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(9) Az el já rás tar ta ma alatt a be nyúj tott köny vet vagy
imp ri ma tú rát – a 10.  § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott
eset ki vé te lé vel – a ki adó vagy a szer zõ sem tar tal má ban,
sem ki vi te lé ben nem vál toz tat hat ja meg.”
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3.  §

A Tr. 3.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(1) Kü lön el já rás ban kell kér ni a könyv kü lön bö zõ
 kötésmódban meg je le nõ nyom ta tott vál to za ta i nak tan -
könyv vé nyil vá ní tá sát. Egya zon könyv több vál to za tá nak
tan könyv vé nyil vá ní tá sa iránt egy ide jû leg több el já rás is
meg in dít ha tó, ame lye kért a 2. szá mú mel lék let ben meg ha -
tá ro zott igaz ga tá si szol gál ta tá si dí jat kell fi zet ni.”

4.  §

A Tr. 4.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„4.  § Ha a tan köny vet tar tal má ban vagy – kö tés mód ja,

 illetve bo rí tó ja ki vé te lé vel – ki vi te lé ben meg vál toz tat ták,
a tan könyv vé nyil vá ní tá si el já rást is mé tel ten le kell foly -
tat ni. E ren de let al kal ma zá sá ban nem je len ti a könyv tar -
tal mi vál toz ta tá sát a ben ne sze rep lõ he lyes írá si, il let ve
nyom da hi bák, to váb bá a tan könyv vé nyil vá ní tás ide je
alatt meg vál to zott té nyek nek, ada tok nak a tan könyv adott
ol da la in láb jegy zet ben tör té nõ ja ví tá sa, fel té ve, hogy a ja -
ví tás ról ké szült jegy zé ket – el len szol gál ta tás nél kül – meg -
kül dik a Hi va tal nak és azok nak az is ko lák nak, ame lyek az
adott tan könyv bõl a ja ví tás évét meg elõ zõ há rom év ben
ren del tek.”

5.  §

(1) A Tr. 5.  § (2) be kez dé sé nek c)–d) pont ja he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A be je len tés hez csa tol ni kell:]
„c) az új jo go sult és a szer zõ, több jo go sult, több szer zõ

ese tén va la mennyi be je len tõ nyi lat ko za tát ar ról, hogy a
tan könyv vé nyil vá ní tás idõ tar ta má ra az új jo go sult ren del -
ke zik a könyv ki adói szer zõ dés ben rög zí tett fel hasz ná lá si
jo ga i val,

d) az új jo go sult, több jo go sult ese tén va la mennyi be je -
len tõ nyi lat ko za tát ar ról, hogy a tan könyv tar tal maz-e
 átvett szer zõi mû vet vagy kap cso ló dó jogi tel je sít ményt,
és amennyi ben tar tal maz, úgy ar ról is, hogy a tan könyv vé
nyil vá ní tás idõ tar ta ma alatt az új jo go sult fo lya ma to san
ren del kez ni fog az át vett szer zõi mû vagy szom szé dos jogi
tel je sít mény fel hasz ná lá si jo ga i val.”

(2) A Tr. 5.  §-ának (6) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(6) Ké rel met kell be nyúj ta ni a Hi va tal hoz, ha a jó vá ha -
gyott tan könyv bo rí tó ját vagy kö tés mód ját meg vál toz tat -
ják. A ké re lem hez csa tol ni kell a meg vál toz ta tott bo rí tó jú
vagy kö tés mó dú tan köny vet két pél dány ban, a 2. szá mú
mel lék let sze rin ti igaz ga tá si díj be fi ze té sé rõl  szóló iga zo -
lást – ki vé ve, ha a ké re lem elõ ter jesz tése, il let ve a bí rá la ti

díj be fi ze té se elekt ro ni kus úton tör té nik –, to váb bá azt
a nyi lat ko za tot, hogy a jó vá ha gyott tan köny vet – a kö tés -
mó don vagy a bo rí tón kí vül – sem tar tal má ban, sem ki vi te -
lé ben nem vál toz tat ták meg. A vál toz ta tás té nyét már a be -
nyúj tott tan könyv ben fel kell tün tet ni. A nem ze ti és et ni kai 
ki sebb sé gi is ko lai ne ve lés hez és ok ta tás hoz ké szült tan -
köny vek ese té ben az el já rás díjmentes.”

6.  §

A Tr. 7.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„7.  § A Hi va tal a be ér ke zett ké rel me ket és mel lék le te i -
ket meg vizs gál ja. Ha a ké re lem és mel lék le tei meg fe lel nek 
az e ren de let ben meg ha tá ro zott kö ve tel mé nyek nek, a
 Hivatal szak ér tõ ket rend el ki a be nyúj tott könyv vé le mé -
nye zé sé re. A 3.  § (1) be kez dé sé ben, va la mint az 5.  § (4) és
(6) be kez dé se i ben sza bá lyo zott el já rás ese tén leg alább egy 
szak ér tõt kell ki ren del ni.”

7.  §

(1) A Tr. 8.  § (2) be kez dés a) pont já nak ab) al pont ja
 helyébe a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A tan könyv vé nyil vá ní tá si el já rás so rán vizs gál ni kell,
hogy]

„ab) a könyv vé gén tar tal maz za-e az egyes tan tár gyak -
hoz ren delt új szak sza vak szó sze de tét – ki vé ve az ide gen
nyel vi köny vek ese té ben azo kat a szak sza va kat, ame lye ket 
a ma gyar nyelv ta ní tá sa so rán a ta nu lók már el sa já tí tot -
tak –, az ál ta lá nos is ko lá ban hasz nált tan köny vek ese té ben
azok rö vid ér tel me zé sét, ki vé ve az ál ta lá nos is ko la 1. év -
folyamán al kal ma zott tan köny ve ket, 2–4. év fo lya ma in
 alkalmazott ma te ma ti ka tan köny ve ket, va la mint ol va só -
köny ve ket;”

(2) A Tr. 8.  § (2) be kez dés a) pont já nak ae) al pont ja
 helyébe a kö vet ke zõ ren del ke zés lép, ez zel egy ide jû leg az
a) pont az aláb bi af) al pont tal egé szül ki:

[A tan könyv vé nyil vá ní tá si el já rás so rán vizs gál ni kell,
hogy]

„ae) al kal ma zá sá ban új szak szó-e az, amely a meg elõ -
zõ ta ní tá si idõ szak ban még nem ke rült al kal ma zás ra, és az
adott év fo lya mon az adott tan tárgy hoz, mû velt ség te rü let -
hez kap cso ló dó an a könyv ben meg je le nik, ki vé ve az ide -
gen nyel vi köny vek ese té ben azo kat a szak sza va kat, ame -
lye ket a ma gyar nyelv ta ní tá sa so rán a ta nu lók már el sa já tí -
tot tak;

af) ide gen nyel vi köny vek ese té ben a könyv vagy
a könyv höz tar to zó mun ka fü zet vé gén tar tal maz-e két -
nyelvû szó sze de tet, ki vé ve az érett sé gi re fel ké szí tõ egy kö -
te tes össze fog la ló jel le gû tan köny vek ese té ben;
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(3) A Tr. 8.  § (3) be kez dé sé nek b) pont ja he lyé be a
 következõ ren del ke zés lép:

[A tan könyv vé nyil vá ní tá si el já rás ban vizs gál ni kell
 különösen a könyv]

„b) tar tal maz-e az egyen lõ bá nás mód kö ve tel mé nyét, a
ne mek egyen lõ sé gét sér tõ vagy a nem ze ti, et ni kai, val lá si
kö zös ség re néz ve sér tõ, gyû lö letkel tõ, il let ve az esély -
egyen lõt len sé get erõ sí tõ szte re o tí pi át, ki je len tést, áb rát,
fo tót, gra fi kát,”

(4) A Tr. 8.  §-ának (5) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(5) Amennyi ben a tan könyv nem az ok ta tá si és kul tu rá -
lis mi nisz ter ál tal ki hir de tett vagy jó vá ha gyott ke ret tan -
terv hez, il let ve az ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter ál tal köz -
zé tett Vi lág-Nyelv Prog ram: Ide gen nyel vi prog ram az
1–3. év fo lyam szá má ra (Aján lás a 6–9 éves kor osz tály ide -
gen nyelv-ta ní tá sá hoz) címû aján lás hoz il lesz ke dik, csa tol -
ni kell az adott, a fenn tar tó ál tal jó vá ha gyott he lyi tan ter -
vet.”

8.  §

A Tr. 9–11.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„9.  § (1) A 8.  §-ban meg ha tá ro zot tak vizs gá la tát a Hi va -

tal ál tal ki ren delt szak ér tõk vég zik. A szak ér tõk vizs gá la -
tuk ered mé nyé rõl írás ban vé le ményt ké szí te nek.

(2) A tan könyv vé nyil vá ní tá si el já rás ban
a) a tu do má nyos-szak mai szak ér tõ a fel dol go zott tan -

anyag tár gyi pon tos sá gá ról, tu do má nyos hi te les sé gé rõl,
ter mi no ló gi á já ról,

b) a tan tárgy pe da gó gi ai szak ér tõ a tan anyag ta nít ha tó -
sá gá ról és ta nul ha tó sá gá ról, a tar tal mi sza bá lyo zás sal kap -
cso la tos össz hang ról, to váb bá az érin tett kor osz tály élet -
ko ri sa já tos sá ga i nak figye lembe véte lével az ért he tõ sé gé -
rõl, ver bá lis és vi zu á lis kom mu ni ká ci ó já ról, a nyelv he -
lyes sé gé rõl és he lyes írá sá ról, nem ma gyar nyel vû ki ad -
vány ese tén to váb bá a nyel vi sza ba tos ság ról,

c) a tech no ló gi ai szak ér tõ a tech ni kai ki vi te le zés rõl, az
esz té ti kai és az egész ség ügyi kö ve tel mé nyek nek való
meg fe le lés rõl, az elekt ro ni kus adat hor do zón meg je le nõ
könyv ese tén a fel hasz ná lói igé nyek nek való meg fe le lés -
rõl, a ki vi te le zés rõl,

d) az ide gen nyelv re tör tént for dí tást el len õr zõ szak ér tõ 
a for dí tás nak a szak mai szem pon tok nak való meg fe le lé sé -
rõl, az érin tett kor osz tály ti pi kus fej lett sé gi szint jét figye -
lembevevõ ért he tõ sé gé rõl, az adott nyel ven való szak mai
meg fe le lõ sé gé rõl, ver bá lis és vi zu á lis kom mu ni ká ci ó já ról, 
nyelv he lyes sé gé rõl és he lyes írá sá ról, nyel vi és sti lisz ti kai
sza ba tos sá gá ról
ké szít szak ér tõi vé le ményt.

(3) A (2) be kez dés a)–b) pont ja i ban fel so rolt szak ér tõk
a 8.  § (1)–(3) be kez dé sé nek való meg fe le lés rõl ké szí te nek
szak ér tõi vé le ményt a 3. szá mú mel lék let A) Bí rá la ti szem -
pon tok a köny vek hez cím ben meg ha tá ro zott szem pon tok
alap ján.

(4) A tan könyv vé nyil vá ní tás meg hosszab bí tá si el já rás -
ban a szak ér tõ az (2) be kez dés b) pont já ban meg ha tá ro zott
szem pon tok nak való meg fe le lõ ség rõl ké szít szak ér tõi
 véleményt.

(5) A tan könyv vé nyil vá ní tás idõ sza ká ban, il let ve a 3.  §
(1) be kez dés sze rin ti el té rõ vál to zat tan könyv vé nyil vá ní -
tá si el já rá sá ban a (2) be kez dés a)–d) pont jai sze rin ti szak -
ér tõk kö zül csak azt kell ki ren del ni, aki szak ma i lag ille té -
kes.

(6) Amennyi ben a tan tárgy pe da gó gi ai szak ér tõ bi zony -
ta lan az egyen lõ bá nás mód kö ve tel mé nye, a ne mek egyen -
lõ sé gét sér tõ vagy a nem ze ti, et ni kai, val lá si kö zös ség re
néz ve sér tõ, gyû lö let kel tõ, il let ve az esély egyen lõt len sé -
get erõ sí tõ szte re o tí pia, ki je len tés, ábra, fotó, gra fi ka meg -
íté lé sé ben, szak irá nyú vég zett ség gel ren del ke zõ szak ér tõt
kell ki ren del ni.

(7) A tan könyv vé nyil vá ní tá si el já rás ban az mû köd het
köz re

a) tan tárgy pe da gó gi ai szak ér tõ ként, aki el vé gez te az
Or szá gos Köz ne ve lé si Ta nács ál tal aján lott és a Hi va tal
 által nyil vá nos pá lyá zat ke re té ben ki vá lasz tott pe da gó -
gus-to vább kép zé si prog ra mot, va la mint akit az Or szá gos
szak ér tõi és Or szá gos vizs gáz ta tá si név jegy zék rõl és
a szak ér tõi te vé keny ség rõl  szóló jog sza bály ban rög zí tett
szak te rü let szak ér tõ je ként tar ta nak nyil ván,

b) tu do má nyos-szak mai szak ér tõ ként, aki az adott
szak te rü le ten tu do má nyos cím mel vagy tu do má nyos fo ko -
zat tal ren del ke zik, vagy 10 év gya kor la ti idõ meg lé tét
 tanúsító iga zo lást tud be mu tat ni az adott szak te rü let rõl a
fel sõ ok ta tás ban.

(8) Ha nincs a (7) be kez dés ben meg ha tá ro zott szak ér tõ,
vagy a szak ér tõ az el já rás ban nem mû köd het köz re, il let ve
a köz re mû kö dést nem vál lal ja, a szak ér tõi vé le mény el ké -
szí té sé re a Hi va tal meg fe le lõ fel ké szült sé gû és hoz zá ér tés -
sel ren del ke zõ szak ér tõt rend el ki. A nem ze ti, et ni kai,
 kisebbségi is ko lai ne ve lés hez és ok ta tás hoz ké szí tett tan -
könyv ese tén az Or szá gos Ki sebb sé gi Bi zott ság ál tal ja va -
solt szak ér tõ is ki ren del he tõ. A hit- és val lás ok ta tás tan -
tárgy hoz ké szí tett tan könyv ese tén az ille té kes egy há zi
jogi sze mély ál tal ja va solt szak ér tõ is ki ren del he tõ.

(9) Nem le het szak ér tõ az, aki a könyv tan könyv vé nyil -
vá ní tá sá ban ér de kelt (kü lö nö sen szer zõ, szer kesz tõ, ki adó, 
for gal ma zó, il let ve a dön tés ho zó szerv tag ja) vagy el len ér -
de kelt, to váb bá ezen sze mé lyek nek kö ze li hoz zá tar to zó ja
[Ptk. 685.  § b) pont ja]. E ren del ke zés al kal ma zá sá ban
 ellenérdekelt az, aki az el já rást meg in dí tó ké re lem be nyúj -
tá sá nak évét meg elõ zõ öt éven be lül azo nos vagy ha son ló
tar tal mú könyv nek volt szer zõ je, szer kesz tõ je, ki adó ja
vagy for gal ma zó ja; aki nek a neve alatt azo nos vagy ha -
sonló tar tal mú tan könyv sze re pel a tan könyv jegy zé ken;
aki nek a neve alatt ilyet az is ko lai ok ta tás ban tan könyv -
ként hasz nált ki ad vány ként for gal maz tak; vagy aki ha -
sonló tar tal mú könyv szer zõ je, ki adó ja, fel té ve, hogy a
tan könyv vé nyil vá ní tá si ké rel mét el uta sí tot ták. A szak ér tõ 
ki ren de lé se elõtt be kell sze rez ni az érin tett szak ér tõ írá sos
nyi lat ko za tát ar ról, hogy vele szem ben nem áll fenn össze -
fér he tet len sé gi ok.
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(10) Az el já rás ban köz re mû kö dõ szer ve zet, illetve
a dön tés ho zó szerv tag ja ként nem jár hat el az, aki a könyv
el ké szí té sé ben – kü lö nö sen írá sá ban, szer kesz té sé ben,
szak mai vagy nyel vi lek to rá lá sá ban és for dí tá sá ban – részt
vett, illetve a könyv ki adó já val köz vet le nül vagy gazda -
sági tár sa sá gon ke resz tül mun ka vég zés re irá nyuló jog -
viszonyban, illetve meg bí zá si jog vi szony ban áll.

(11) A (2), (6) és (7) be kez dé sek ben meg ha tá ro zott
szak ér tõ ket szak ér tõi vé le mé nyük meg fe le lõ elkészíté -
séért e ren de let 9. szá mú mel lék le té ben meg ha tá ro zott dí -
ja zás il le ti meg.

10.  § (1) A Hi va tal a nem egy be hang zó szak ér tõi vé le -
mé nye ket meg kül di a ké re lem be nyúj tó já nak az zal, hogy
a szak ér tõi vé le mé nyek ben fog lal tak ról – a kéz hez vé tel tõl 
szá mí tott – nyolc na pon be lül fejt se ki vé le mé nyét, il let ve
nyi lat koz zon ar ról, hogy a ja ví tá sok tel je sí té sét mi lyen
 határidõre vál lal ja. Ha a ké re lem be nyúj tó ja a Hi va tal ál tal
meg ha tá ro zot tak tel je sí té sét vál lal ja, az ál ta la meg adott
ha tár idõ ig – ké rel mé re – az el já rást fel kell füg gesz te ni.

(2) A meg ha tá ro zott fel té te lek tel je sí té sé nek el len õr zé -
sé re – leg fel jebb tíz na pos ha tár idõ ki tû zé sé vel – a Hi va tal
szük ség ese tén szak ér tõt ren del ki.

(3) A Hi va tal fél éven te tá jé koz ta tást ad az Or szá gos
Köz ne ve lé si Ta nács nak a tan könyv vé nyil vá ní tá si el já rás -
ról.

11.  § (1) Ha a tan könyv a nem ze ti és et ni kai ki sebb sé gi
ok ta tás cél ja i ra ké szült, a tan könyv vé nyil vá ní tá si el já rás -
ra vo nat ko zó ren del ke zé se ket az zal az el té rés sel kell al kal -
maz ni, hogy a Hi va tal – az 5.  § (1), (4) és (6) be kez dé se i -
ben,  továbbá a 16.  § (3) be kez dé sé ben fog lalt el já rá sok
 kivételével – a ké rel met, annak mel lék le te it és a szak ér tõi
vé le mé nye ket – ja vas lat té tel cél já ból – meg kül di az Or szá -
gos Ki sebb sé gi Bi zott ság nak.

(2) Az Or szá gos Ki sebb sé gi Bi zott ság a meg kül dött ira -
tok meg ér ke zé sé tõl szá mí tott har minc na pon be lül a be -
érkezett ira tok alap ján el ké szí ti ja vas la tát, és meg kül di a
Hi va tal nak.”

9.  §

A Tr. 13.  §-a a kö vet ke zõ (2) be kez dés sel egé szül ki:
„(2) Az ok ta tá si prog ram (pe da gó gi ai rend szer) ré sze -

ként jó vá ha gyott in for má ció hor do zó tan könyv vé nyil vá -
ní tá sá ról  szóló ha tá ro zat nak tar tal maz nia kell az ok ta tá si
prog ram nak (pe da gó gi ai rend szer nek) a meg ne ve zé sét,
 továbbá azt a ren del ke zést, hogy ez a tan könyv ki zá ró lag
az ok ta tá si prog ram ré sze ként al kal maz ha tó.”

10.  §

A Tr. 15–16.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„15.  § (1) A tan könyv vé nyil vá ní tás meg szün te té sét a

Hi va tal tól az kér he ti, aki va ló szí nû sí ti, hogy a tan könyv
nem fe le l meg az e ren de let 8.  §-ában fog lal tak nak. A ké re -
lem hez – ki vé ve, ha a ké re lem elõ ter jesz tése, il let ve a bí rá -

la ti díj be fi ze té se elekt ro ni kus úton tör té nik – mel lé kel ni
kell a 2. szá mú mel lék let ben meg ha tá ro zott igaz ga tá si
szol gál ta tá si díj meg fi ze té sé rõl  szóló iga zo lást.

(2) Amennyi ben a Hi va tal a ké re lem ben le ír ta kat meg -
ala po zott nak tart ja, szak ér tõt rend el ki a 9.  § sze rint.

(3) A tan könyv vé nyil vá ní tás meg szün te té si el já rás ban
a 10–11.  §-ok ban fog lal ta kat kell al kal maz ni.

16.  § (1) A tan könyv vé nyil vá ní tás az e §-ban meg ha tá -
ro zott el já rás ke re té ben meg hosszab bít ha tó. Az e ren de let -
ben fog lal ta kat a tan könyv vé nyil vá ní tás meghosszabbí -
tása so rán az zal az el té rés sel kell al kal maz ni, hogy az el já -
rást a tan könyv vé nyil vá ní tás ha tár ide jé nek le jár tát meg -
elõ zõ száz húsz nap pal ko ráb ban kell kér ni.

(2) A tan könyv vé nyil vá ní tás meg hosszab bí tá sá val kap -
cso la tos el já rás ban a 8–11.  §-ok ban fog lal ta kat az zal az el -
té rés sel kell al kal maz ni, hogy a Hi va tal nak leg alább egy
szak ér tõt kell ki ren del nie a tan könyv el len õr zé sé re.

(3) A nem ze ti sé gi nyelv és iro da lom, nép is me ret, az
 önálló fej lesz té sû ki sebb sé gi nyel vû köz is me re ti tan köny -
vek, va la mint a ma gyar nyel ven jó vá ha gyott tan köny vek
nem ze ti sé gi nyelv re tör té nõ for dí tá sa tan könyv vé nyil vá -
ní tá sá nak meg hosszab bí tá sa so rán az elsõ és a má so dik
meg hosszab bí tá si el já rás ban – az Or szá gos Ki sebb sé gi
 Bizottság ál tal a ki adó nak írás ban adott elõ ze tes egyet ér tés 
ese tén – szak ér tõi vé le ményt nem kell be kér ni, és a ki adó -
nak, il let ve a pá lyá zat ki író já nak az el já rá si dí jat sem kell
meg fi zet nie.

(4) A sa já tos ne ve lé si igé nyû ta nu lók ok ta tá sá hoz, ne ve -
lé sé hez ké szí tett tan köny vek tan könyv vé nyil vá ní tá sá nak
meg hosszab bí tá sa so rán az elsõ és a má so dik meg hosszab -
bí tá si el já rás ban szak ér tõi vé le ményt nem kell be kér ni, és
a ki adó nak, il let ve a pá lyá zat ki író já nak az el já rá si dí jat
sem kell meg fi zet nie, amennyi ben leg alább öt is ko la iga -
zol ja, hogy a tan könyv be vált, és az a ké re lem be nyúj tá sát
meg elõ zõ tan év ben sze re pelt az is ko la tankönyvrendelé -
sében.

(5) A tan könyv vé nyil vá ní tás meg hosszab bí tá sa – a ren -
de let 13.  §-ának (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zot tak sze -
rint – öt évre szól.”

11.  §

A Tr. 18.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„18.  § (1) A tan könyv tan könyv jegy zék re tör té nõ fel vé -

te lét a ki adó kér he ti a Hi va tal tól a Hi va tal ál tal fel ügyelt
elekt ro ni kus rend szer se gít sé gé vel pa pír ala pon vagy leg -
alább fo ko zott biz ton sá gú elekt ro ni kus alá írás sal el lát va
elekt ro ni kus for má ban.

(2) Az ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter az Ok ta tá si és
Kul tu rá lis Mi nisz té ri um hon lap ján min den év szep tem ber
30-áig köz zé te szi azt az összeg ha tárt, amely nél ma ga sabb
fo gyasz tói ár al kal ma zá sa ese tén a kö vet ke zõ tan év ben
a tan könyv nem ke rül het fel a tan könyv jegy zék re.
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(3) Az (1) be kez dés sze rin ti ké re lem tar tal maz za:
a) a tan könyv jegy zék re fel ke rü lõ ada to kat,
b) a tan könyv jegy zék re fel ke rü lõ ada tok köz zé té te lé -

hez való hoz zá já ru ló nyi lat ko za tot,
c) szak kép zé si tan köny vek ese té ben a ki adó nyi lat ko -

za tát a tan könyv for gal maz ni ter ve zett pél dány szá má ról,
il let ve az ez alap ján meg ha tá ro zott árat alá tá masz tó ada -
tok ról (az elõ zõ tan év ben el adott pél dány szám; más, a pél -
dány szá mot be fo lyá so ló vál to zás),

d) a ki adó nyi lat ko za tát ar ról, hogy a tan köny vet a ki -
adó a Ma gyar Va kok és Gyen gén lá tók Or szá gos Szövet -
sége ré szé re – meg ke re sés re – elekt ro ni kus for má ban át ad -
ja a tan könyv pi ac rend jé rõl  szóló tör vény ren del ke zé sei
sze rint,

e) a ki adó nyi lat ko za tát ar ról, hogy a tan könyv tar tal -
maz-e át vett szer zõi mû vet vagy szom szé dos jogi tel je sít -
ményt, és amennyi ben tar tal maz, úgy ar ról is, hogy a ki adó 
a tan könyv vé nyil vá ní tás idõ tar ta ma alatt fo lya ma to san
ren del kez ni fog az át vett szer zõi mû vagy szom szé dos jogi
tel je sít mény fel hasz ná lá si jo ga i val,

f) azt a tényt, hogy a tan könyv a Nem ze ti Fej lesz té si
Terv I. ke re té ben ki fej lesz tett in for má ció- vagy fel adat -
hor do zó fel hasz ná lá sá val ké szült.

(4) A ké re lem hez – elekt ro ni kus for má ban – kapcsol -
ható a tan könyv rö vid – leg fel jebb ne gyed nyom dai ív ter -
je del mû – is mer te tõ je, és a tan könyv leg fel jebb ti zen öt
 oldalának di gi ta li zált vál to za ta (a továb biak ban: be mu ta tó
rész).

(5) A Hi va tal éven te össze ál lít ja a tan köny vek hi va ta los
jegy zé két, és köz zé te szi azt az Ok ta tá si és Kul tu rá lis
 Minisztérium hon lap ján, to váb bá gon dos ko dik a jegy zék
fo lya ma tos fe lül vizs gá la tá ról és fris sí té sé rõl. A tan könyv -
jegy zék a 4. szá mú mel lék let alap ján a ké re lem ben fel tün -
te tett ada to kat tar tal maz za.

(6) A tan könyv jegy zék össze ál lí tá sát kö ve tõ nap tá ri év
ja nu ár 1-jé tõl a tan könyv jegy zék re tör té nõ fel vé tel fo lya -
ma tos. A kö vet ke zõ tan évi tan könyv jegy zék be azo kat – a
tan könyv pi ac rend jé rõl szó ló tör vény 4. §-ában meg ha tá -
ro zott fel té te lek nek meg fe le lõ – tan köny ve ket kell fel -
venni,

a) ame lyek nek a fel vé te lét a ki adó az adott év ok tó ber
31-éig kér te;

b) ame lyek nek a tan könyv vé nyil vá ní tá sá ról az adott
év ok tó ber 31-éig jog erõs dön tés szü le tett;

c) ame lyek leg alább a kö vet ke zõ nap tá ri év jú ni us
30-áig ér vé nyes tan könyv vé nyil vá ní tá si ha tá ro zat tal ren -
del kez nek – a ren de let 24. § (3)–(5) be lez dé se i ben meg ha -
tá ro zott ese tek ki vé tel ével.

(7) A tan könyv jegy zék re tör té nõ fel vé te li ké re lem be -
nyúj tá sa elsõ al ka lom mal in gye nes. A tan könyv jegy zék re
tör té nõ fel vé tel irán ti min den to váb bi ké re lem be nyúj tá sa -
kor a 2. szá mú mel lék let sze rint igaz ga tá si szol gál ta tá si
 díjat kell fi zet ni. Az igaz ga tá si szol gál ta tá si díj ma gá ban
fog lal ja az elekt ro ni kus for má ban meg je le nõ nyil ván tar -
tás ba tör té nõ fel vé tel költ sé ge it is, be le ért ve a be mu ta tó
rész és az elekt ro ni kus meg ren de lés el ér he tõ sé gét.

(8) A nem ze ti és et ni kai ki sebb sé gi is ko lai ne ve lés hez
és ok ta tás hoz ké szí tett tan köny vek ese tén a jó vá ha gyott
imp ri ma tú ra fel te he tõ a tan könyv jegy zék re. A tan könyv -
ként tör té nõ for gal ma zás fel té te le a vég le ges tan könyv vé
nyil vá ní tás. Ha a vég le ges ki vi te lû tan könyv a 5.  § (4) be -
kez dé se alap ján le foly ta tott el já rás so rán a tan könyv vé
nyil vá ní tás feltételeinek nem  felel meg, ak kor az el já rás
költ sé gei a ki adót ter he lik.

(9) Az adott tan évi tan könyv jegy zék re fel vett tan könyv
ára a tan könyv jegy zék ér vé nyes sé gi idõ tar ta ma alatt nem
emel he tõ.”

12.  §

A Tr. 20.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„20.  § (1) Az e ren de let ben fog lal ta kat a szak kép zés

szak mai tan köny vei te kin te té ben a kö vet ke zõ el té ré sek kel
kell al kal maz ni:

a) a tan könyv vé nyil vá ní tá si ké rel met a szak ké pe sí té -
sért fe le lõs mi nisz ter hez kell be nyúj ta ni, és az igaz ga tá si
szol gál ta tá si dí jat is ide kell be fi zet ni;

b) a szo ci á lis és mun ka ügyi, va la mint az ok ta tá si és
kul tu rá lis mi nisz ter ha tás kö ré be tar to zó szak ké pe sí té sek
tan köny vei te kin te té ben a 11.  § (2) be kez dé sé ben meg -
határozott fel ada to kat – szak ma cso por ton ként lét re ho zott
bi zott sá gai köz re mû kö dé sé vel – a Szak kép zé si Tan könyv
és Tan esz köz Ta nács lát ja el az zal a meg szo rí tás sal, hogy
a Szak kép zé si Tan könyv és Tan esz köz Ta nács nak csak
a nem egy be hang zó szak ér tõi vé le mé nyek ese té ben kell
ja vas la tot ten nie;

c) a nem a szo ci á lis és mun ka ügyi, va la mint a nem az
ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter ha tás kö ré be tar to zó szak -
ké pe sí té sek tan köny vei te kin te té ben

ca) a 11.  § (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott fel ada to kat 
a szak ké pe sí té sért fe le lõs mi nisz ter ál tal lét re ho zott Szak -
mai tan könyv bi zott ság lát ja el az zal a meg szo rí tás sal,
hogy a Szak mai tan könyv bi zott ság nak csak a nem egy be -
hang zó szak ér tõi vé le mé nyek ese té ben kell ja vas la tot
 tennie,

cb) a tan könyv jegy zék re ke rü lés irán ti ké rel met a szak -
ké pe sí té sért fe le lõs mi nisz ter hez kell meg kül de ni,

cc) a tan könyv jegy zé ket a szak ké pe sí té sért fe le lõs
 miniszter ál lít ja össze és kül di meg az adott tan évi tan -
könyv jegy zék ese té ben elsõ al ka lom mal no vem ber 15-éig
– köz zé té tel cél já ból – a Hi va tal nak;

d) ha a szak mai tan könyv a nem ze ti, et ni kai ki sebb ség
is ko lai ne ve lé sé hez és ok ta tá sá hoz ké szült, az érin tett
 miniszter be szer zi az Or szá gos Ki sebb sé gi Bi zott ság
egyet ér té sét.

(2) A Szak mai tan könyv bi zott ság leg alább öt fõ bõl áll.
Mû kö dé se fel té te le it a szak ké pe sí té sért fe le lõs mi nisz ter
biz to sít ja, a bi zott ság szer ve ze ti és mû kö dé si sza bály za tát
a szak ké pe sí té sért fe le lõs mi nisz ter hagy ja jóvá.

(3) A Szak kép zé si Tan könyv és Tan esz köz Ta nács tag -
ja it és el nö két az Or szá gos Szak kép zé si és Fel nõtt kép zé si
Ta nács ja vas la ta alap ján a szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz -
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ter, a Szak mai tan könyv bi zott ság tag ja it és el nö két a szak -
ké pe sí té sért fe le lõs mi nisz ter kéri fel és bíz za meg öt évre.

(4) A Szak kép zé si Tan könyv és Tan esz köz Ta nács mû -
kö dé sé nek fel té te le it a szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter
biz to sít ja.

(5) Az ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter ha tás kö ré be tar -
tozó szak ké pe sí té sek hez ké szí tett tan köny vek be nyúj tá sa -
kor a Hi va tal jár el az zal, hogy e ren de let 9.  § (9) be kez dé -
sé ben fog lal tak fenn ál lá sa ese tén a Szak kép zé si Tan könyv
és Tan esz köz Ta nács szak ma cso port sze rint ille té kes tag -
já hoz kell for dul nia.

(6) Az ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter ha tás kö ré be tar -
tozó szak ké pe sí té sek hez ké szí tett tan köny vek ese té ben a
Hi va tal nak a 11.  §-ban fog lal ta kat kell al kal maz nia.

(7) A nem az ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter ha tás kö ré -
be tar to zó szak ké pe sí té sek ese tén a Hi va tal fel ada ta it az
ille té kes mi nisz ter lát ja el.”

13.  §

(1) A Tr. 22.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) Az is ko la igaz ga tó ja min den év no vem ber 15-éig
kö te les fel mér ni, hány ta nu ló nak le het biz to sí ta ni a tan -
könyv el lá tást az is ko lai könyv tár ból, könyv tár szo bá ból
tör té nõ tan könyv köl csön zés, a nap kö zi ben, ta nu ló szo bán
el he lye zett tan köny vek hez való hoz zá fé rés út ján, to váb bá
há nyan kí ván nak hasz nált tan köny vet vá sá rol ni. E fel mé -
rés so rán tá jé koz tat ni kell a szü lõ ket ar ról, hogy a tan -
könyv pi ac rend jé rõl  szóló tör vény 8.  §-ának (4) be kez dé se 
alap ján vár ha tó an kik jo go sul tak nor ma tív ked vez mény re
(a továb biak ban: nor ma tív ked vez mény), to váb bá, ha az
is ko lá nak le he tõ sé ge van, to váb bi ked vez mény nyúj tá sá ra, 
és mely fel té te lek fenn ál ása ese tén le het azt igény be ven ni. 
Az is ko lá ba be lé põ új osz tá lyok ta nu lói ese té ben a fel mé -
rést a be i rat ko zás nap já ig kell el vé gez ni.”

(2) A Tr. 22.  §-ának (6)–(7) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(6) Az (1) és (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott fel mé rés
ered mé nyé rõl az igaz ga tó min den év no vem ber 30-áig
 tájékoztatja ne ve lõ tes tü le tet, az is ko la szé ket, az is ko lai
szü lõi szer ve ze tet (kö zös sé get) az is ko lai di ák ön kor mány -
za tot, és ki ké ri a vé le mé nyü ket az is ko lai tan könyv tá mo -
ga tás rend jé nek meg ha tá ro zá sá hoz.

(7) Az is ko la igaz ga tó ja min den év de cem ber 15-éig
meg ha tá roz za az is ko lai tan könyv el lá tás rend jét, és er rõl
tá jé koz tat ja a szü lõt, il let ve a nagy ko rú cse lek võ ké pes
 tanulót.”

(3) A Tr. 22.  §-ának (9) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(9) Az is ko la min den év feb ru ár 28-áig el ké szí ti a tan -
könyv ren de lé sét, és meg kül di azt a Hi va tal ál tal fel ügyelt
elekt ro ni kus rend sze ren ke resz tül a ki adók nak és a köz ok -
ta tás in for má ci ós rend sze ré nek. A ki adó a Hi va tal ál tal fel -

ügyelt elekt ro ni kus rend szer bõl meg ka pott meg ren de lé se -
ket har minc na pon be lül el fo gad ja, majd az el fo ga dást az
is ko lá nak a Hi va tal ál tal fel ügyelt elekt ro ni kus rend sze ren
ke resz tül vissza iga zol ja. Az is ko la a ki adó vissza iga zo lá -
sát öt na pon be lül el fo gad ja, ez zel a meg ren de lé se vég le -
ges sé vá lik. Amennyi ben a ki adó az is ko la meg ren de lé sét
nem tud ja el fo gad ni, kez de mé nyez nie kell – a vissza iga zo -
lás ra ren del ke zé sé re álló ha tár idõn be lül – a Hi va tal ál tal
fel ügyelt elekt ro ni kus rend sze ren ke resz tül an nak mó do sí -
tá sát vagy vissza vo ná sát. Az is ko la pót ren de lé se ket szep -
tem ber 5-éig küld het a ki adók nak. A ki adó a Hi va tal ál tal
fel ügyelt elekt ro ni kus rend szer bõl meg ka pott pót ren de lé -
se ket tíz na pon be lül el fo gad ja, majd az el fo ga dást az is ko -
lá nak a Hi va tal ál tal fel ügyelt elekt ro ni kus rend sze ren
 keresztül vissza iga zol ja. Az is ko la a ki adó vissza iga zo lá -
sát öt na pon be lül el fo gad ja, s ez zel a pót ren de lé se vég le -
ges sé vá lik. Amennyi ben a ki adó az is ko la pót ren de lé sét
nem tud ja el fo gad ni, kez de mé nyez nie kell – a vissza iga zo -
lás ra ren del ke zé sé re álló ha tár idõn be lül – a Hi va tal ál tal
fel ügyelt elekt ro ni kus rend sze ren ke resz tül an nak mó do sí -
tá sát vagy vissza vo ná sát. A tan könyv ren de lés nél az is ko -
lá ba be lé põ új osz tá lyok ta nu ló i nak vár ha tó, be csült lét -
szá mát is figye lembe kell ven ni. A tan könyv ren de lést oly
mó don kell el ké szí te ni, hogy – a tan könyv tá mo ga tás, a
tan könyv köl csön zés, a tan könyv nap kö zis, il let ve ta nu ló -
szo bai el he lye zé se – az is ko la min den ta nu ló ja ré szé re biz -
to sít sa a tan könyv höz való hoz zá ju tás le he tõ sé gét.”

14.  §

(1) A Tr. 24.  §-ának (1) be kez dé se a kö vet ke zõ f)–g) pont -
tal egé szül ki:

[A tan könyv pi ac rend jé rõl  szóló tör vény 3.  §-ának
(2)–(7) be kez dé sé ben sza bá lyo zott nyil vá nos pá lyá za ti
 eljárás ke re té ben be nyúj tott könyv el bí rá lá sá ra az e ren -
de let ben fog lal ta kat a kö vet ke zõ el té rés sel kell alkal -
mazni:]

„f) a tan könyv vé nyil vá ní tá si el já rás ban – a tech no ló gi ai 
szak ér tõ mel lett, az e) pont ban fog lal tak al kal ma zá sá val –
leg alább egy szak ér tõt kell fel kér ni az imp ri ma tú ra vagy a
vég le ges ki vi te lû könyv és a kéz irat szak mai szem pon tú
össze ve té sé re,

g) köz is me re ti tan köny vek ki sebb sé gi nyelv re for dí tott
kéz ira tá nak elõ ze tes tar tal mi el bí rá lá sát köve tõen a kész
köny vet kell be nyúj ta ni tan könyv vé nyil vá ní tás ra.”

(2) A Tr. 24.  §-a a kö vet ke zõ új (3)–(4) be kez dés sel egé -
szül ki, ez zel egy ide jû leg a je len le gi (3)–(7) be kez dés szá -
mo zá sa (5)–(9) be kez dés re vál to zik:

„(3) Ha a két ta ní tá si nyel vû ok ta tás ban a tan könyv el lá -
tás nem meg ol dott, a tan könyv el lá tást az ok ta tás nyel vé -
nek meg fe le lõ, kül föld rõl be ho zott tan könyv vel is biz to sí -
ta ni le het. Eb ben az eset ben a tan könyv vé nyil vá ní tá si el -
já rás ra vo nat ko zó ren del ke zé se ket az aláb bi el té rés sel kell
 alkalmazni. A tan könyv vé nyil vá ní tást és a jegy zék re tör -
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té nõ fel vé telt az is ko la is kér he ti. A ké re lem ben nyi lat koz -
ni kell ar ról, hogy az adott köny vet kül föl dön tan könyv -
ként hasz nál ják. A köny vet a Hi va tal egy szak ér tõ vel meg -
vizs gál tat ja ab ból a szem pont ból, hogy az az ál ta lá nos
 etikai kö ve tel mé nyek nek meg fe lel-e. Az is ko la ké rel me
ese tén a tan könyv vé nyil vá ní tá si el já rás díj men tes.

(4) A nem ze ti sé gi nyelv és iro da lom, a ki sebb sé gi nép -
is me ret, va la mint a ki sebb sé gi nyel vû köz is me re ti mun ka -
tan köny vek ese té ben a tan könyv vé nyil vá ní tás meg -
hosszab bí tá sá ra nincs mód, a tan könyv vé nyil vá ní tás meg -
szû né sét köve tõen a mun ka tan köny ve ket át kell ala kí ta ni
tar tós hasz ná lat ra ké szült tan könyv vé és mun ka fü zet té. Az 
át ala kí tott tan köny vek után fi ze ten dõ igaz ga tá si szol gál ta -
tá si díj mér té ke a tan könyv vé nyil vá ní tá si el já rás ban fi ze -
ten dõ igaz ga tá si szol gál ta tá si díj 30%-a. Az át ala kí tott tan -
köny vek szak ér tõi dí ja zá sá nak mér té ke a tan tárgy pe da gó -
gi ai szak ér tõ ese té ben a tan könyv vé nyil vá ní tá si el já rás -
ban fi ze ten dõ szak ér tõi dí ja zás 50%-a, a tech no ló gi ai
szak ér tõ ese té ben an nak 100%-a. Az át ala kí tott tan köny -
vek nél tu do má nyos-szak mai szak ér tõt nem kell ki ren del -
ni. Az át ala kí tás költ sé ge it, va la mint a tan könyv vé nyil vá -
ní tás igaz ga tá si szol gál ta tá si dí ját az át ala kí tás kez de mé -
nye zõ je vagy az el já rás meg in dí tó ja vi se li.”

15.  §

A Tr. 25.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(2) A be fi ze tett igaz ga tá si szol gál ta tá si díj – a fel leb be -
zés díja ki vé te lé vel – köz is me re ti tan köny vek, va la mint az
ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter ha tás kö ré be tar to zó szak -
ké pe sí té sek szak mai tan köny vei ese tén a Hi va tal bevé -
tele.”

16.  §

A Tr. az aláb bi 26/C–D.  §-sal egé szül ki:
„26/C.  § E ren de let al kal ma zá sá ban
a) mun ka tan könyv az a tan könyv, amely nek al kal ma -

zá sa so rán a ta nu ló nak a tan könyv ben el he lye zett, de a tan -
könyv tõl el vá laszt ha tó és után nyo más sal ön ál ló an elõ ál lít -
ha tó fel adat la pon kell az elõ írt fel ada tot meg ol da nia;

b) mun ka fü zet az a szer zõi jogi vé de lem alá esõ, nyom -
ta tott for má ban meg je len te tett vagy elekt ro ni kus for má -
ban rög zí tett és az e ren de let ben meg ha tá ro zot tak sze rint
tan könyv vé nyil vá ní tott ki ad vány, amely al kal mas egy
vagy több meg ha tá ro zott tan könyv tan anya gá nak gya ko -
rol ta tá sá ra, el sa já tít ta tá sá ra, al kal maz ta tá sá ra;

c) szö veg gyûj te mény, fel adat gyûj te mény, kép let gyûj -
te mény, táb lá zat gyûj te mény vagy kép gyûj te mény, at lasz,
kot ta ki ad vány, fel adat lap, le xi kon, hang fel vé tel vagy
 audiovizuális mû, szó tár, tan anyag elem, ok ta tó prog ram,
fel adat bank az a szer zõi jogi vé de lem alá esõ, nyom ta tott
for má ban meg je len te tett vagy elekt ro ni kus for má ban rög -

zí tett és az e ren de let ben meg ha tá ro zot tak sze rint tan -
könyv vé nyil vá ní tott ki ad vány és di gi tá lis tan anyag,
amely nek az al kal ma zá sa nél kül a kap cso ló dó tan könyv
is me re tei nem sa já tít ha tók el, il let ve amely nek al kal ma zá -
sa nél kü löz he tet len va la mely mû velt sé gi te rü let, mû velt -
sé gi rész te rü let, mo dul, va la mint szak kép zé si szak te rü let,
szak kép zé si rész szak te rü let, mo dul is me ret anya gá nak
 átadásához, fel dol go zá sá hoz.

26/D.  § (1) A Könyv tár el lá tó Non pro fit Kft. (a továb -
biak ban: Kft.) nem ta gad hat ja meg a tan könyv-for gal ma -
zá si szer zõ dés meg kö té sé re irá nyu ló is ko lai meg ke re sést,
ki vé ve, ha nem si ke rül olyan el len szol gál ta tás ban meg ál -
la pod ni, amely fe de zi a gaz da sá gi lag in do kolt költ sé ge ket.

(2) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott fel té te lek sze rint
a Kft. kö te les

a) meg szer vez ni a hasz nált tan könyv for gal ma zá sát,
 illetve köl csön zé sét,

b) se gít sé get nyúj ta ni a szük sé ges tan köny vek, aján lott
és kö te le zõ iro da lom be szer zé sé hez,

c) köz re mû köd ni a kül föl di tan köny vek be szer zé sé ben,
d) se gí te ni az is ko la ál tal ki fej lesz tett könyv tan könyv -

vé nyil vá ní tá si el já rá sá nak le foly ta tá sát a tan könyv, tan -
könyv nek nem mi nõ sü lõ egyéb ki ad vány elõ ál lí tá sát.”

17.  §

(1) A Tr. 1. szá mú mel lék let A) Köz is me re ti nyom ta tott
könyv cím he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép, ez zel
egy ide jû leg a mel lék let a kö vet ke zõ D) pont tal egé szül ki:

„A) Közismereti nyomtatott könyv (imprimatúra)

1. A ki adó vagy a szer zõ ada tai
Neve
Címe, te le fon- és fax szá ma, elekt ro ni kus le vél cí me
Az ügy in té zõ neve, te le fon- és fax szá ma, elekt ro ni kus

le vél cí me

2. A könyv (imp ri ma tú ra) ada tai
Címe
Al cí me (amennyi ben van ilyen)
Szer zõ je
Szer kesz tõ je, for dí tó ja
Elsõ ki adá sá nak éve*
A je len le gi ki adás éve*
A je len le gi ki adás he lye*
Elõ zõ ki adó ja (kül föl di ki adó ja)*
Ki adói (for gal ma zói) kód ja
Kap cso ló dó ki ad vá nyok

3. A könyv (imp ri ma tú ra) jel lem zõi
Meg je le né si for ma (imp ri ma tú rá nál a ter ve zett)
Vá gott mé ret (szé les ség x ma gas ság)
Tar tós könyv-e*
Kö tés mód (imp ri ma tú rá nál a ter ve zett)
Ter je de lem (A/5 ív)
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Tö me ge gramm ban ki fe jez ve*
Bo rí tó szín nyo má sa
Bel sõ ol da lak szín nyo má sa
Mel lék le tek szín nyo má sa (ha van)
Ol dal szám
Az áb rák ará nya

4. Az ok ta tás tí pu sa, amely hez a köny vet (imprima -
túrát) ké szí tet ték

Sa já tos ne ve lé si igé nyû ta nu lók ok ta tá sa
Nem ze ti sé gi, et ni kai ki sebb sé gi ok ta tás
Két ta ní tá si nyel vû is ko lai ok ta tás
Alap fo kú mû vé szet ok ta tás
Nat mû velt ség te rü let
Kap cso ló dó ke ret tan terv
Tan tárgy
Aján lott is ko la tí pus
Év fo lyam (-tól -ig)
Emelt szin tû kép zés
Emelt óra szá mú kép zés
Fel nõtt kép zés

5. A be fi ze tett igaz ga tá si szol gál ta tá si díj össze ge

A *-gal je lölt ada to kat imp ri ma tú ra ese té ben nem kell
meg ad ni.”

„D) A szerkesztõi (kiadói szerkesztõi) jelentés
tartalmi szempontjai

A tan könyv
a) fej lesz té sé nek – el sõ sor ban mód szer ta ni – in dok lá sa
b) szak tu do má nyi fel fo gá sá nak is mer te té se
c) pe da gó gi ai, di dak ti kai, tan tárgy pe da gó gi ai (ta ní tás-

és ta nu lás mód szer ta ni) kon cep ci ó já nak be mu ta tá sa
d) tar tal má nak, a tan anyag vá lasz tás szem pont ja i nak

összeg zé se
e) szer ke ze té nek is mer te té se
f) tan anyag-fel dol go zá si mód sze re i nek be mu ta tá sa
g) el sa já tí tást se gí tõ ap pa rá tu sá nak is mer te té se
h) mo ti vá ci ós esz kö ze i nek le írá sa
i) ta nu lás-mód szer ta ni meg ol dá sa i nak be mu ta tá sa és
j) a ren de let ben meg ha tá ro zott bí rá la ti szem pon tok

kap cso la tá nak is mer te té se
k) hasz ná la tá hoz szük sé ges ta ní tást-ta nu lást se gí tõ esz -

kö zök fel so ro lá sa, azok rö vid be mu ta tá sa
l) be vá lás-vizs gá la ta (amennyi ben volt ilyen) ta pasz ta -

la ta i nak összeg zé se.”

(2) A Tr. 1. szá mú mel lék let B) Szak kép zé si nyom ta tott
könyv 3. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„3. A könyv (imp ri ma tú ra) jel lem zõi
Meg je le né si for ma
Vá gott mé ret (szé les ség x ma gas ság)
Tar tós könyv-e
Kö tés mód (imp ri ma tú rá nál a ter ve zett)
Ter je de lem (A/5 ív)
Áb ra szám:

Bo rí tó szín nyo má sa
Bel sõ ol da lak szín nyo má sa
Mel lék le tek szín nyo má sa (ha van)
Ol dal szám
Az áb rák ará nya”

(3) A Tr. 1. szá mú mel lék let B) Szak kép zé si nyom ta tott
könyv ré sze 4. Az ok ta tás tí pu sa, amely hez a köny vet
(imp ri ma tú rát) ké szí tet ték pont ja a kö vet ke zõ új III. be -
kez dés sel egé szül ki, ez zel egy ide jû leg a je len le gi III. be -
kez dés szá mo zá sa IV. be kez dés re vál to zik:

„III. Az új, mo du lá ris szak kép zés ese tén (ha a könyv
több szak ké pe sí tés hez is al kal maz ha tó, ak kor szak ké pe sí -
té sen ként):

Szak ma cso port
Szak ké pe sí tés OKJ azo no sí tó szá ma
Szak ké pe sí tés OKJ meg ne ve zé se
Kö ve tel mény mo dul szá ma*
Kö ve tel mény mo dul meg ne ve zé se*
Tan anyag egy ség szá ma*:
Tan anyag egy ség meg ne ve zé se*
Tan anyag elem szá ma*
Tan anyag elem meg ne ve zé se*
Is ko lai rend sze rû kép zés ben aján lott
Is ko la rend sze ren kí vü li kép zés ben aján lott (Felnõtt -

képzés)

* amennyi ben van ilyen”

(4) A Tr. 1. szá mú mel lék let C) Di gi tá lis tan anyag,
elekt ro ni kus könyv, di gi tá li san rög zí tett könyv ré sze
4. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„4. A di gi tá lis tan anyag vagy elekt ro ni kus könyv, di gi -
tá li san rög zí tett könyv tí pu sai:

I. Tu dás kör nye zet

1. In for má ció át adás
a) di gi tá lis tu dás-, il let ve is me ret for rás: a nem kur zus

ala pú mé dia-tá rak, a te ma ti kus mé dia gyûj te mé nyek, a ma -
gya rá zó jegy ze tek, áb rák, gra fi ko nok, tér ké pek stb., ame -
lyek az adott cél cso port igé nye i nek, il let ve az ok ta tá si
hely zet nek meg fele lõen szük ség sze rint ke zel he tõk;

b) e-könyv: az a struk tu rált szö veg, amely ben a hi per -
text/hi per mé dia meg ol dá sok egy sze rû sí tik az informá -
ciókhoz való hoz zá fé rést és azok ke ze lé sét. Az ere de ti hez
ké pest bõ vebb, eset leg mul ti mé dia-il luszt rá ci ók szem lé le -
te seb bé te szik a tan anya got. Az eset le ge sen al kal ma zott
spe ci á lis „könyv ol va só” prog ra mok ban pl. jegy ze te lé si,
könyv jel zõ és szö veg-ki eme lé si funk ció is adott;

c) di gi tá lis szó tár: az egy- vagy több nyel vû, for dí tá si,
eti mo ló gi ai vagy szi no ni ma szó tár funk ci ó jú ké pes szó -
gyûj te mény, eset leg nyelv ta ni össze fog la lók kal. Az in ter -
ne tes ki ter jesz tés fris sí té si, bõ ví té si le he tõ ség. Illusztrá -
ciós le he tõ sé gei a ké pes (min den szó cikk hez, il let ve
egy-egy szó bo kor hoz ké pet ren de lõ), il let ve az il luszt rált
(a bo nyo lult fo gal ma kat vagy egyes szó csa lá do kat áb rán
szem lél te tõ) vál to zat;
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d) di gi tá lis te za u rusz: a di gi tá lis szó tár spe ci á lis meg je -
le né si for má ja, ál ta lá ban va la mi lyen kom plex rend szer
hasz ná la tá hoz ké szí tett se géd anyag;

e) di gi tá lis le xi kon: egy szû kebb szak te rü let rõl vagy
 tágabb is me ret kör bõl me rí tett szó cik kek rend sze re zett,
több fé le ke re sé si le he tõ ség gel el lá tott gyûj te mé nye. In ter -
ne tes fris sí té si és bõ ví té si le he tõ ség gel ren del kez het, de
meg je len het in ter ne tes pub li ká ció for má já ban is, ilyen kor
ál lan dó szer kesz tõ bi zott ság dol go zik a meg ha tá ro zott idõ -
köz ön kén ti fris sí té sen.

2. In for má ció fel dol go zás és al kal ma zás

a) di gi tá lis tan anyag egy ség/ob jek tum, ob jek tum tár: a
tan terv tõl és tan me net tõl lé nye gé ben füg get len, sok fé le
pe da gó gi ai kör nye zet ben fel hasz nál ha tó, ki sebb te ma ti kus 
egy ség. Ki egé szí tõ je a tan tár gyi, élet ko ri, mód szer ta ni
aján lás. Ön ma gá ban és tan anyag elem-gyûj te mény ben is
sze re pel het, ez utób bi ban rend sze rez ve, me ta ada tok kal
 kiegészítve;

b) di gi tá lis tan anyag: az a pe da gó gi ai el vek alap ján, az
in for ma ti ka le he tõ sé ge it az ok ta tá si cé lok men tén ki hasz -
nál va fel épí tett ok ta tá si anyag, amely fel épül het a di gi tá lis
tan anyag egy ség/ob jek tum, ob jek tum tár ele me i bõl, de
 önálló, tar tal mi, mód szer ta ni szem pont ból zárt egé szet is
al kot hat. Alap ve tõ cél ja egy adott kom pe ten cia fej lesz té se. 
Egy vagy több tan terv hez il lesz ked het, és min ta-tan me net
vagy ok ta tá si ja vas la to kat tar tal ma zó le írás kap cso lód hat
hoz zá. Ter je del mi ke re tei sze rint le fed het egy év fo lyam -
ban egy tan tár gyat, egy epo chát vagy pro jek tet, egy kul túr -
kör szá má ra egy tan tár gyat vagy tan anyag egy sé get. Fon -
tos ré szei az ok ta tá si cél ki tû zé sek meg ha tá ro zá sa, a cél ki -
tû zés el éré sé hez szük sé ges tan esz köz meg je le ní té se IKT
esz kö zök kel (pl. ké pes, han gos, szö ve ges ma gya rá zó,
 kiegészítõ ré szek kel, ki fe je zé sek, fo gal mak, sze mé lyek
ada ta it tar tal ma zó, a szö veg meg fe le lõ he lye i hez kap cso -
ló dó kis le xi kon vagy szó ma gya rá zat), az egyes ré szek hez
kap cso ló dó gya kor ló, ön el len õr zõ fel ada tok a meg ol dá suk 
so rán ak ti vi zál ha tó ma gya rá zó, se gí tõ funk ci ó val, az
 alkalmazást se gí tõ kom plex fel ada tok, a tan anyag meg ér -
té sét és al kal ma zá sát vizs gá ló ér té ke lõ, tesz te lõ rend szer.
A kom mu ni ká ci ós csa tor ná tól, adat hor do zó tól füg get le nül 
tar tal maz hat nak hi vat ko zá so kat a té má hoz kap cso ló dó
web he lyek re, bár mi lyen for má jú tan esz köz re;

c) di gi tá lis ok ta tó já ték: a meg ha tá ro zott cél cso port
konk rét fej lesz té si fel ada ta it tá mo ga tó, egy já ték sza bály -
rend sze ré be il lesz tett tu dás anyag, amely a ját szás so rán is -
mer he tõ meg és ak ti vi zál ha tó. Fon tos ré szei a tu dás for rás,
a le xi kon, a min ta já ték a sza bá lyok el sa já tí tá sá ra, se gít ség
az egyes já ték fá zi sok nál. Elõny, ha a ka rak te rek tu laj don -
sá gai, a fel ada tok és a já ték te rep vál toz tat ha tók, test re
szab ha tók. Ki egé szí tõ je a pe da gó gi ai el ve ket be mu ta tó és
ok ta tá si hasz ná la ti min tá kat adó le írás;

d) pe da gó gi ai mun kát tá mo ga tó tar tal mi ele mek: pe da -
gó gi ai mun kát tá mo ga tó tar tal mi ele mek az ok ta tá si prog -
ram meg va ló sí tá sá hoz kap cso ló dó öt le tek, hát tér-in for má -

ci ók, szük sé ges anya gok/esz kö zök lis tá ja, idõ terv, fej lesz -
té si terv stb.;

e) di gi tá lis fel adat bank: a be mért, sú lyo zott, kor osz -
tály hoz kö tött, te ma ti zált fel ada tok rend sze re zett, ke re sést
és le vá lo ga tást tá mo ga tó kör nye zet ben köz lõ gyûjte -
ménye. Tesz te lé si kör nye zet hez kap cso lód hat (Szük sé ges
 kiegészítõje: a fel adat bank lét re ho zá sát és bõ ví té sét is mer -
te tõ, a fel ada tok tí pu sa it köz lõ, a fel hasz ná lás hoz pe da gó -
gi ai mód sze re ket aján ló le írás. Eb ben a tan ter vi kap cso la -
tok – a fel adat bank ban szá mon kért tu dás kap cso ló dá sai
köz pon ti és he lyi, alap- és ke ret tan ter vek hez – is meg je le -
nít he tõk.).

II. Tá mo ga tó kör nye zet és/vagy rend szer

a) di gi tá lis fel adat ké szí tõ és gya kor ló kör nye zet: az a
ta nár ré szé re ki dol go zott, tö meg tá ro ló esz kö zön és on-li ne 
egy aránt meg je le nít he tõ szer zõi ke ret rend szer, amely a
kor sze rû pe da gó gi ai el vek nek meg fe le lõ fel ada tok és tesz -
tek egy sze rû lét re ho zá sát tá mo gat ja. Lé nye ges ré szei a fel -
adat bank, a ké pes, han gos és szö ve ges tu dás for rá sok
– ezek le het nek a rend szer ré szei vagy kap cso ló dó fej lesz -
té sek – és a fel hasz ná lást se gí tõ pe da gó gi ai út mu ta tó. Ez
a tan esz köz nem kap cso ló dik köz vet le nül tan terv hez, fel -
hasz ná lá si le he tõ sé ge it a kap cso ló dó tu dás for rás és fel -
adat bank tan ter vi hát te re szab ja meg;

b) adap tív ké pes ség fel mé rõ és vizs ga kör nye zet: a ta nu -
lók tu dá sát mérõ, az egyes tesz te lé si sza ka szok mé ré si
ered mé nyek sze rint kü lön bö zõ ne héz sé gû fel ada to kat ki -
je lö lõ, az ered mé nye ket nap ló zó és fel dol go zó kom plex
kör nye zet. Le het sé ges ré szei pl. tesz te lé si fe lü let be mu ta tó 
prog ram mal és min den fel adat tí pus nál elõ hív ha tó, a fel -
adat meg ol dá sá nak meg kez dé sét se gí tõ, il let ve az ered -
ményt ér té ke lõ se gít ség adás sal, amely a ta nár ál tal a vizs -
gán ki kap csol ha tó, fel adat bank, ké pes, han gos és szö ve ges 
tu dás for rá sok – ezek le het nek a rend szer ré szei vagy kap -
cso ló dó fej lesz té sek –, ér té ke lõ rend szer, amely gra fi kus
meg je le ní tés re is ké pes (az egyes ta nu lók, cso por tok, osz -
tá lyok stb. sze rin ti bon tás ban) és a fel hasz ná lást se gí tõ pe -
da gó gi ai út mu ta tó. Ez a tan esz köz nem kap cso ló dik köz -
vet le nül tan terv hez, fel hasz ná lá si le he tõ sé ge it a kap cso ló -
dó tu dás for rás és fel adat bank tan ter vi hát te re szab ja meg;

c) di gi tá lis port fo li ó ké szí tõ kör nye zet: a ta nu lók ha la -
dá sát do ku men tá ló mun kák (ku ta tá si fel jegy zé sek, fo gal -
ma zá sok, pre zen tá ci ók, kép gyûj te mé nyek, meg ol dott fel -
ada tok és tesz tek stb.) össze gyûj té sét, ér té ke lé sét és rend -
sze re zé sét se gí tõ kör nye zet. Ez a tan esz köz nem kap cso ló -
dik köz vet le nül tan terv hez, fel hasz ná lá si le he tõ sé ge it a
kap cso ló dó ok ta tá si prog ram tan ter vi hát te re szab ja meg.
Lé nye ges ré szei az adat be vi te li, ka te go ri zá ló, rend sze re zõ
és ér té ke lõ le he tõ sé gek és a mód szer ta ni le írás a port fo li ós
ér té ke lés rõl;

d) kom mu ni ká ci ós plat form ok ta tá si cél ra: az az egy -
sze rû tu dás meg osz tó plat form, amely tá mo gat ja a tanár-
 tanár, ta nár-di ák, di ák-di ák és di ák-ta nár-kül sõ szak ér tõ
kom mu ni ká ci ót, kü lön fé le cso port meg osz tás ban. A plat -
form más di gi tá lis tan esz kö zök kel össze kap csol ha tó.
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 Kiegészítõje a mód szer ta ni le írás a hasz ná lat le he tõ sé ge i -
rõl. In ter ne tes és int ra ne tes vál to zat ban is al kal maz ha tó;

e) kép zés me nedzs ment rend szer: a hall ga tó te vé keny -
sé gét fó kusz ba ál lí tó in for ma ti kai rend szer, mely nek cél ja
a hall ga tó azo no sí tá sa, a tar ta lom hoz zá tör té nõ el jut ta tá sa, 
az ez zel vég zett te vé keny sé gek rög zí té se és en nek ér té ke -
lé se. A ta nu lá si te vé keny ség tör tén het sa ját ütem ben, il let -
ve kol la bo ra tív mó don, mely nek szink ron és aszink ron
for mái a ta nár-hall ga tó, hall ga tó-hall ga tó re lá ci ós kap cso -
la ta it mo del le zi. Meg je le né si és al kal ma zá si for má ja fel té -
te le zi az on-li ne kap cso lat meg lé tét. In ter ne tes és int ra ne -
tes vál to zat ban is al kal maz ha tó;

f) tar ta lom me nedzs ment rend szer: az az in for ma ti kai
rend szer, mely nek fó ku szá ban az ok ta tá si tar ta lom elõ ál lí -
tá sa, tá ro lá sa, adat bá zis-funk ci ó kon ke resz tü li ke re sé se és
szû ré se, va la mint an nak a cél cso port hoz köz vet le nül, vagy 
kép zés-me nedzs ment rend sze re ken ke resz tü li el jut ta tá sa.
In ter ne tes és int ra ne tes vál to zat ban is al kal maz ha tó;

g) elekt ro ni kus, pe da gó gi ai tel je sít mény-tá mo ga tó
rend szer (pe da gó gi ai EPSS): az i) pe da gó gi ai mun kát tá -
mo ga tó tar tal mi ele mek pont tar tal mát meg je le ní tõ, azt ke -
ze lõ rend szer.”

(5) A Tr. 1. szá mú mel lék let C) Di gi tá lis tan anyag,
elekt ro ni kus könyv, di gi tá li san rög zí tett könyv rész
5. pont ja II. be kez dé sé nek b) al pont ját meg elõ zõ cím az
aláb bi ak sze rint mó do sul, va la mint a kö vet ke zõ c) al pont -
tal egé szül ki, ez zel egy ide jû leg a je len le gi c) al pont szá -
mo zá sa d) al pont ra vál to zik:

„b) Szak kép zés ese tén (ha di gi tá lis tan anyag vagy az
elekt ro ni kus könyv több szak ké pe sí tés hez is alkalmaz ható,
ak kor szak ké pe sí té sen ként):”

„c) Az új, mo du lá ris szak kép zés ese tén (ha di gi tá lis tan -
anyag vagy az elekt ro ni kus könyv több szak ké pe sí tés hez
is al kal maz ha tó, ak kor szak ké pe sí té sen ként):

Szak ma cso port
Szak ké pe sí tés OKJ azo no sí tó szá ma
Szak ké pe sí tés OKJ meg ne ve zé se
Kö ve tel mény mo dul szá ma*
Kö ve tel mény mo dul meg ne ve zé se*
Tan anyag egy ség szá ma*
Tan anyag egy ség meg ne ve zé se*
Tan anyag elem szá ma*
Tan anyag elem meg ne ve zé se*
Aján lott is ko la tí pus
Is ko lai rend sze rû kép zés ben aján lott
Is ko la rend sze ren kí vü li kép zés ben aján lott (Felnõtt -

képzés)

* amennyi ben van ilyen”

18.  §

(1) A Tr. 2. szá mú mel lék let 3. a) pont ja he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Fel leb be zé si el já rás ese tén]
„a) Ha tá ro zat el le ni fel leb be zés ese tén 55 000 Ft”

(2) A Tr. 2. szá mú mel lék let 5–10. pont ja he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Fel leb be zé si el já rás ese tén]
 „5. Tan könyv bo rí tó já nak meg vál toz ta tá sa 

ese tén cí men ként 25 000 Ft
 6. Tan könyv kö tés mód já nak meg vál toz ta -

tá sa, illetve kü lön bö zõ kö tés mó dú vál -
to za ta ese tén cí men ként 25 000 Ft

 7. A tan könyv fel hasz ná lá si jo ga i nak át en -
ge dé se ese tén 15 000 Ft

 8. Hi ba ja ví tás be je len té se ese tén 7 500 Ft
 9. A tan könyv vé nyil vá ní tás megszünte -

tése ese tén 25 000 Ft
10. Tan könyv jegy zék re tör té nõ fel vé te li

 kérelem be nyúj tá sa cí men ként 5 500 Ft”

19.  §

(1) A Tr. 3. szá mú mel lék let A) Bí rá la ti szem pon tok a
köny vek hez ré sze I. Tu do má nyos-szak mai be kez dé se he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„I. Tu do má nyos-szak mai
1. A tar ta lom szak mai hi te les sé ge, pon tos sá ga, szem lé le te
2. A tar ta lom struk tu rált sá ga
3. A szak mai tar ta lom nap ra kész sé ge”

(2) A Tr. 3. szá mú mel lék let A) Bí rá la ti szem pon tok a
köny vek hez ré sze II. Pe da gó gi ai be kez dés 7. al pont ja
 helyébe a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[II. Pe da gó gi ai]
„7. Nem ze ti, et ni kai, val lá si kö zös ség sze re pe”

(3) A Tr. 3. szá mú mel lék le te A) Bí rá la ti szem pon tok a
köny vek hez ré sze II. Pe da gó gi ai be kez dés Vizs gá la ti
szem pon tok cím a kö vet ke zõ szö veg gel egé szül ki:

[Vizs gá la ti szem pon tok]
„A szak ér tõi bí rá lat so rán a vizs gá la ti szem pon to kat

nem kell al kal maz ni a tan könyv ben sze rep lõ szö ve ges for -
rá sok ra, ki egé szí tõ ol vas má nyok ra, s más egyéb szö veg ré -
szek re, ame lye ket a tan könyv egy ér tel mû en el kü lö nít a
meg ta nu lan dó is me ret anya got be mu ta tó szö veg ré szek tõl.

Nem kell al kal maz ni a vizs gá la ti szem pon to kat a ma -
gyar nyel ven jó vá ha gyott tan köny vek nem ze ti sé gi nyel vû
vagy két ta ní tá si nyel vû ok ta tást szol gá ló for dí tá sa i ra,
a ma te ma ti ka tan köny vek re, az ol va só köny vek re, az ének- 
ze ne tan köny vek re, az ide gen nyel vi tan köny vek re, az ok -
ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter ál tal 2008. jú ni us 30-ig köz zé -
tett ok ta tá si prog ra mok (pe da gó gi ai rend sze rek) in for má -
ci ó hor do zó i ra, az ál ta lá nos is ko la 1. év fo lya mán al kal -
maz ni kí vánt ol va só köny vek re (ábé cés köny vek), a szö -
veg gyûj te mé nyek re, for rás gyûj te mé nyek re, mun ka fü ze -
tek re, fel adat gyûj te mé nyek re, at la szok ra s az olyan egyéb
köny vek re, ame lyek el sõ sor ban az is me ret anyag il luszt rá -
lá sá ra, il let ve a ta nul tak gya kor lá sá ra és el len õr zé sé re
szol gál nak”.
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(4) A Tr. 3. szá mú mel lék let A) Bí rá la ti szem pon tok a
köny vek hez ré sze a kö vet ke zõ be kez dés sel egé szül ki:

„IV. Ol va só könyv szem pon tok az 1. év fo lya mon al kal -
ma zott ol va só köny vek hez (ábé cés köny vek)

Az elsõ év fo lya mon al kal maz ni kí vánt ol va só köny vek
(ábé cés köny vek) tan könyv vé nyil vá ní tá si el já rá sá ban a
II. Pe da gó gi ai pont szem pont jai he lyett az aláb bi szem -
pon to kat kell al kal maz ni:

a) A ma gyar nyelv he lyes írá si és al ak ta ni sa já tos sá ga i -
nak meg fe lel

b) Az összes be tût a tan év egé szé re el oszt va ta nít ja
c) A be tû-hang meg fe le lés ta ní tá sá hoz olyan hí vó ké pe -

ket hasz nál, ame lyek össz hang ban van nak az élet ko ri sa já -
tos sá gok kal és a nyel vi szer ve zõ dés tör vényszerûségeivel

d) Fi gye lem be ve szi a gyer mek anya nyel vi fej lett sé gét
e) Fi gye lem be ve szi a nyel vi szer ve zõ dés sa já tos sá ga it

(pél dá ul: szó gya ko ri ság, szó hossz, el sa já tí tá si élet kor)
f) Az ol vas má nyok szó kin cse és a mon da tok szer ke ze ti

komp le xi tá sa össz hang ban van az élet kor ral
g) Az ol vas má nyok hossza össz hang ban van az ol va -

sás tech ni ka szint jé vel
h) Az ol vas má nyok szö veg tí pu sai össz hang ban van nak 

az élet kor ral, a szö veg tí pu sok elõ for du lá si ará nya ki -
egyen lí tett

i) A be tû ta ní tás han goz ta tá son ala pul, han gos ol vas ta -
tás ra ösz tön zi a ta ní tót. A he lyes nyel vi ki ej tés ér de ké ben
be széd gya kor la tok kal egé szül ki min den egyes betû ta ní -
tá sa

j) Han goz ta tás ra épít, a be tûk bõl ki in dul va ta nít ja a
szó ta go kat és a sza va kat

k) Kel lõ idõt szán a gya kor lás ra és az is mét lés re
l) A be tû ta ní tás sor rend je figye lembe ve szi az ala ki és

hang zás be li ha son ló ság ha tá sá nak el ke rü lé sét
m) A be tûk for má ja egy sé ges, az in du ló mé ret na -

gyobb, majd fo ko za to san csök ken
n) A hí vó ké pek ma gas szín vo na lú ak és össz hang ban

van nak a gyer mek vi lá gá val
o) A kép anyag a gyer me kek szá má ra egy ér tel mû,

könnyen ért he tõ raj zok ból áll”

(5) A Tr. 3. szá mú mel lék let B) Bí rá la ti szem pon tok a
di gi tá lis tan anyag hoz részt meg elõ zõ címe he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„B) Bí rá la ti szem pon tok a di gi tá lis tan anyag hoz, az
elekt ro ni kus könyv höz, a di gi tá li san rög zí tett könyv höz”

(6) A Tr. 3. szá mú mel lék let B) Bí rá la ti szem pon tok a
di gi tá lis tan anyag hoz ré szé nek I. Tu do má nyos-szak mai
cím he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„I. Tu do má nyos-szak mai
1. A tar ta lom szak mai hi te les sé ge, pon tos sá ga, szem lé le te
2. A tar ta lom struk tu rált sá ga
3. A szak mai tar ta lom nap ra kész sé ge”

(7) A Tr. 3. szá mú mel lék let B) Bí rá la ti szem pon tok a
di gi tá lis tan anyag hoz ré sze II. Pe da gó gi ai cím 7. és
9. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[II. Pe da gó gi ai]
„7. Nem ze ti, et ni kai, val lá si kö zös ség sze re pe”
„9. A di gi tá lis tan anyag pe da gó gi ai rend szer be ágya -

zódása”

(8) A Tr. 3. szá mú mel lék let B) Bí rá la ti szem pon tok
a di gi tá lis tan anyag hoz ré szé nek III. Tech no ló gi ai szem -
pon tok cím he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[III. Tech no ló gi ai szem pon tok]
1. A mû kö dé si kör nye zet
a) A hard ver le írá sa
b) A szoft ver le írá sa
c) A di gi tá lis írás tu dás meg ha tá ro zá sa

2. A funk ci o na li tás
a) A di gi tá lis tan anyag tar tal ma
b) A tá mo ga tó kör nye zet és/vagy rend szer

3. A meg je le nés (di gi tá lis ti po grá fia)
a) A kép er nyõ el ren de zé se
b) A ki vi te le zés mi nõ sé ge

4. Az in for má ció biz ton ság
a) A di gi tá lis tan anyag sta bi li tá sa
b) A hoz zá fé ré si jo go sult sá gok ke ze lé se
c) A jo go sult sá gi rend szer le írá sa

5. A tech no ló gi ai ki dol go zott ság
a) A di gi tá lis tan anyag tar tal ma
b) A tá mo ga tó kör nye zet és/vagy rend szer

6. A szab vá nyok nak való meg fe le lés
a) A di gi tá lis tan anyag szab vá nyos sá ga és kom pa ti bi li -

tá sa
b) A di gi tá lis tan anyag szab vá nyos be me ne tei és ki me -

ne tei”

(9) A Tr. 3. szá mú mel lék let B) Bí rá la ti szem pon tok
a di gi tá lis tan anyag hoz ré sze IV. Ol va só könyv szem pon -
tok az 1. év fo lya mon al kal ma zott ol va só köny vek hez cím
b) al pont ja he lyé be az aláb bi ren del ke zés lép, ez zel egy -
ide jû leg a cím az aláb bi szö veg gel egé szül ki:

[IV. Ol va só könyv szem pon tok az 1. év fo lya mon al kal -
ma zott ol va só köny vek hez (ábé cés köny vek)]

„Az elsõ év fo lya mon al kal maz ni kí vánt ol va só köny vek
(ábé cés köny vek) tan könyv vé nyil vá ní tá si el já rá sá ban a
II. Pe da gó gi ai pont szem pont jai he lyett az aláb bi szem -
pon to kat kell al kal maz ni:”

„b) Az összes be tût a tan év egé szé re el oszt va ta nít ja”

20.  §

(1) A Tr. 4. szá mú mel lék le te I. A köz is me re ti tan -
könyv jegy zék tar tal maz za cím ti ze dik gon do lat je le he lyé -
be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[I. A köz is me re ti tan könyv jegy zék tar tal maz za:]
„– a tan könyv vé nyil vá ní tás té nyét (a jog erõs ha tá ro zat

szá mát és a jog erõ re emel ke dés idõ pont ját),”
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(2) A Tr. 4. szá mú mel lék le te II. A szak kép zé si tan -
könyv jegy zék tar tal maz za cím ha to dik gon do lat je le a kö -
vet ke zõ új ren del ke zés sel egé szül ki:

[II. A szak kép zé si tan könyv jegy zék tar tal maz za:]
„– az év fo lyam(ok) meg je lö lé sét (a szak mai elõ ké szí -

tés és a régi OKJ ese té ben),”

(3) A Tr. 4. szá mú mel lék le te II. A szak kép zé si tan -
könyv jegy zék tar tal maz za cím a kö vet ke zõ új ren del ke -
zés sel egé szül ki:

„Az új, mo du lá ris szak kép zés ese tén (ha di gi tá lis tan -
anyag vagy az elekt ro ni kus könyv több szak ké pe sí tés hez
is al kal maz ha tó, ak kor szak ké pe sí té sen ként):

Szak ma cso port
Szak ké pe sí tés OKJ azo no sí tó szá ma
Szak ké pe sí tés OKJ meg ne ve zé se
Kö ve tel mény mo dul szá ma*
Kö ve tel mény mo dul meg ne ve zé se*
Tan anyag egy ség szá ma*:
Tan anyag egy ség meg ne ve zé se*
Tan anyag elem szá ma*
Tan anyag elem meg ne ve zé se*

* amennyi ben van ilyen”

21.  §

A Tr. 6. szá mú mel lék le te a kö vet ke zõ u) pont tal egé -
szül ki:

[A tan könyv-be mu ta tó he lyek jegy zé ke]
„u) Nem ze ti Szak kép zé si és Fel nõtt kép zé si In té zet.”

22.  §

A Tr. 7. szá mú mel lék le te he lyé be e ren de let 1. szá mú
mel lék le te lép.

23.  §

A Tr. 9. szá mú mel lék le te he lyé be e ren de let 2. szá mú
mel lék le te lép.

24.  §

2008. ja nu ár 1-jé tõl 2008. jú ni us 30-áig tan tárgy pe da -
gó gi ai szak ér tõ ként a tan könyv vé nyil vá ní tá si el já rás ban

az mû köd het köz re, aki el vé gez te az Or szá gos Köz ne ve lé -
si Ta nács ál tal aján lott akk re di tált pe da gó gus-to vább kép -
zé si tan fo lya mot, és akit az Or szá gos szak ér tõi és Or szá -
gos vizs gáz ta tá si név jegy zék rõl és a szak ér tõi te vé keny -
ség rõl  szóló jog sza bály ban rög zí tett szak te rü let szak ér tõ -
je ként tar ta nak nyil ván.

25.  §

(1) Ez a ren de let – a (2) be kez dés ki vé te lé vel – 2008. ja -
nu ár 1-jén lép ha tály ba az zal, hogy ren del ke zé se it a ha -
tály ba lé pé se után in dult ügyek ben és a meg is mé telt el já rá -
sok ban kell al kal maz ni.

(2) E ren de let 2.  §-ának (3) be kez dé sé vel meg ál la pí tott
Tr. 2.  §-a (7) be kez dé sé nek má so dik mon da ta, va la mint
e ren de let 8.  §-ával meg ál la pí tott Tr. 9.  § (7) be kez dé sé nek 
a) pont ja 2008. jú li us 1-jén lép ha tály ba.

(3) E ren de let hatályba lépésével egy ide jû leg a Tr.
5.  §-ának (1) be kez dé sé ben a „Vizs ga köz pont nak” szö -
veg rész he lyé be a „Hi va tal nak” szö veg; a Tr. 5.  §
(4)–(5) be kez dé sé ben a „Vizs ga köz pont hoz” szö veg rész
he lyé be a „Hi va tal hoz” szö veg; a Tr. 5.  §-ának (1) és
(7) be kez dé sé ben, a Tr. 14.  §-ának (2) be kez dé sé ben és
a Tr. 17.  §-ának (1) be kez dé sé ben a „Vizs ga köz pont” szö -
veg rész he lyé be a „Hi va tal” szö veg; a Tr. 19.  § (2) be kez -
dé sé ben a „c)–e) pont ja i ban” szö veg rész he lyé be a
„c)–g) pont ja i ban” szö veg lép.

(4) E ren de let hatályba lépésével egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti a Tr. 6.  §-a, Tr. 12.  §-a, a Tr. 19.  §-ának (2) bekez -
désében a „ , va la mint a 6.  §-ban” szö veg rész, a Tr.
19.  §-ának (3) be kez dé sé ben „az esz té ti kai és az egész ség -
ügyi kö ve tel mé nyek nek való meg fe le lés rõl,” szö veg rész,
va la mint a Tr. 22.  §-a (2) be kez dé sé nek bb) pont ja, il let ve
a Tr. 26.  §-a.

(5) E ren de let hatályba lépésével egy ide jû leg a tan -
könyv vé nyil vá ní tás, a tan könyv tá mo ga tás, va la mint az is -
ko lai tan könyv el lá tás rend jé rõl  szóló 23/2004. (VIII. 27.)
OM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 10/2006. (III. 27.) OM
ren de let ha tá lyát vesz ti.

(6) Ez a ren de let 2008. jú li us 2-án ha tá lyát vesz ti.

Dr. Hil ler Ist ván s. k.,
ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter
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1. számú melléklet a 40/2007. (XII. 22.) OKM rendelethez

[7. számú mel lék let a 23/2004. (VIII. 27.) OM ren de let hez]

A tankönyvben feltüntetendõ adatok

a) A szer zõ(k) neve
b) A tan könyv címe, meg ne ve zé se
c) A ki adó/for gal ma zó neve
d) A ki adá sért fe le lõs sze mély neve
e) A szer kesz tõ (al ko tó szer kesz tõ) neve
f) A szak mai, nyel vi lek tor neve
g) A ke ret tan terv vagy a he lyi tan terv meg ne ve zé se
h) A tan könyv vé nyil vá ní tá si el já rás ban ki ren delt szak ér tõk neve
i) A tan könyv re vo nat ko zó in for má ci ók (pl. ki adás sor szá ma; ver zió szám; át dol go zás, bõ ví tés, ja ví tás té nye)
j) A tan könyv vé nyil vá ní tás té nye (a jog erõs ha tá ro zat szá ma és idõ pont ja), a be nyúj tott könyv ben meg je löl ve, hogy

eze ket az ada to kat a ki adó a bo rí tón vagy a bel sõ cím ol da lon kí ván ja fel tün tet ni
k) Könyv ese té ben a ki adói/for gal ma zói azo no sí tó
l) A nem zet kö zi szab vá nyos azo no sí tó könyv szám (pl. ISBN/ISSN-szám)
m) A szer zõi jog ra vo nat ko zó in for má ció
n) Könyv ese té ben a ter je del me (A/5 nyom dai ív ben)
o) A tan könyv tö me ge gramm ban ki fe jez ve
p) A könyv tar tós hasz ná lat ra ké szült tan könyv-e
q) Az ok ta tá si prog ram (pe da gó gi ai rend szer), va la mint annak meg ne ve zé se, hogy az in for má ció hor do zó tan könyv ként

annak ré sze ként al kal maz ha tó (amennyi ben van ilyen)

2. számú melléklet a 40/2007. (XII. 22.) OKM rendelethez

[9. számú mel lék let a 23/2004. (VIII. 27.) OM ren de let hez]

A szakértõk díjazása

1. Új el já rás ese tén
a) Könyv (nyom ta tott vagy di gi tá li san rög zí tett)
  aa) Tan tárgy pe da gó gi ai szak ér tõ 3 000 Ft (A/5) íven ként
  ab) Tu do má nyos-szak mai szak ér tõ 2 500 Ft (A/5) íven ként
  ac) Tech no ló gi ai szak ér tõ 20 000 Ft cí men ként
  ad) Bí rá la ti szak ér tõ 3 500 Ft (A/5) íven ként
b) Nem on li ne di gi tá lis tan anyag (CD-ROM, DVD stb.)
  ba) Tan tárgy pe da gó gi ai szak ér tõ 4 500 Ft 25 MB-on ként
  bb) Tu do má nyos-szak mai szak ér tõ 3 750 Ft 25 MB-on ként
  bc) Tech no ló gi ai szak ér tõ 4 500 Ft 25 MB-on ként
  bd) Bí rá la ti szak ér tõ 5 250 Ft 25 MB-on ként
c) Hang zó anyag és vi deó (CD, hang ka zet ta stb.)
  ca) Tan tárgy pe da gó gi ai szak ér tõ 3 000 Ft 15 per cen ként
  cb) Tu do má nyos-szak mai szak ér tõ 2 500 Ft 15 per cen ként
  cc) Tech no ló gi ai szak ér tõ 2 500 Ft 15 per cen ként
  cd) Bí rá la ti szak ér tõ 3 500 Ft 15 per cen ként
d) On li ne di gi tá lis tan anyag
  da) Tan tárgy pe da gó gi ai szak ér tõ 100 000 Ft tan anya gon ként
  db) Tu do má nyos-szak mai szak ér tõ 85 000 Ft tan anya gon ként
  dc) Tech no ló gi ai szak ér tõ 100 000 Ft tan anya gon ként
  dd) Bí rá la ti szak ér tõ 120 000 Ft tan anya gon ként
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2. Hosszab bí tás
a) Tan könyv (nyom ta tott vagy di gi tá li san rög zí tett) 3 000 Ft (A/5) íven ként
b) Nem on li ne di gi tá lis tan anyag (CD-ROM, DVD stb.) 4 500 Ft 25 MB-on ként
c) Hang zó anyag és vi deó (CD, hang ka zet ta stb.) 3 000 Ft 15 per cen ként
d) On li ne di gi tá lis tan anyag 100 000 Ft tan anya gon ként

3. Kü lön bö zõ kö tés mó dú meg je le nés, tan könyv bo rí tó já nak, kö tés mód já nak meg vál toz ta tá sa, va la mint fel füg gesz tés
   utá ni hi ba ja ví tás el len õr zé se ese tén

a) Könyv (nyom ta tott vagy di gi tá li san rög zí tett) 10 000 Ft cí men ként
b) Nem on li ne di gi tá lis tan anyag (CD-ROM, DVD stb.) 2 000 Ft 25 MB-on ként
c) Hang zó anyag és vi deó (CD, hang ka zet ta stb.) 1 000 Ft 15 per cen ként
d) On li ne di gi tá lis tan anyag 25 000 Ft tan anya gon ként

4. Kü lön bö zõ nyel vû meg je le nés ese tén
a) Könyv (nyom ta tott vagy di gi tá li san rög zí tett) 2 500 Ft (A/5) íven ként
b) Nem on li ne di gi tá lis tan anyag (CD-ROM, DVD stb.) 3 750 Ft 25 MB-on ként
c) Hang zó anyag és vi deó (CD, hang ka zet ta stb.) 2 500 Ft 15 per cen ként
d) On li ne di gi tá lis tan anyag 85 000 Ft tan anya gon ként

5. Kéz irat imp ri ma tú ra ként vagy vég le ges ki vi te lû könyv ként tör té nõ be nyúj tá sa ese tén 6 250 Ft cí men ként
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Az oktatási és kulturális miniszter
41/2007. (XII. 22.) OKM

rendelete

a nevelési-oktatási intézmények mûködésérõl  szóló
11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet

és a szakmai és vizsgakövetelmények kiadásáról,
valamint a szakmai vizsga szervezésére feljogosított

intézményekrõl  szóló
9/2002. (IV. 5.) NKÖM rendelet módosításáról

A he lyi ön kor mány za tok ról  szóló 1990. évi LXV. tör -
vény 97.  §-ának b) pont já ban, a köz ok ta tás ról  szóló 1993.
évi LXXIX. tör vény 94.  §-a (1) be kez dé sé nek b) és
h) pont já ban, a szak kép zés rõl  szóló 1993. évi LXXVI. tör -
vény 5.  § (1) be kez dés b) pont já ban fog lalt fel ha tal ma zás
alap ján, az ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter fel adat- és ha -
tás kö ré rõl  szóló 167/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1.  §
a) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kö röm ben el jár va a kö -
vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

A ne ve lé si-ok ta tá si in téz mé nyek mû kö dé sé rõl  szóló
11/1994. (VI. 8.) MKM ren de let (a továb biak ban: R.)
21.  §-ának (8) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„(8) Ha a ta nu ló a tan év vé gén – a tan tár gyak szá má tól
füg get le nül – elég te len osz tály za tot ka pott, ja ví tó vizs gát
te het.”

2.  §

Az R. 26.  §-ának (2)–(3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(2) A ta nul má nyok alat ti vizs ga kö ve tel mé nye it, ré -
szeit (írás be li, szó be li, gya kor la ti) és az ér té ke lés rend jét a
ne ve lõ tes tü let a he lyi tan terv alap ján ha tá roz za meg, és a
hely ben szo ká sos mó don nyil vá nos ság ra hoz za. A ta nul -
má nyok alat ti vizs ga – ha azt az is ko lá ban szer ve -
zik – vizs ga bi zott sá gá nak el nö két és tag ja it az igaz ga tó, a
füg get len vizs ga bi zott ság el nö két és tag ja it pe dig a vizs -
gáz ta tás ra ki je lölt in téz mény ve ze tõ je bíz za meg. A ta nul -
má nyok alat ti vizs gák le bo nyo lí tá sa kor fi gye lem mel kell
len ni e ren de let 9. szá mú mel lék le té nek ren del ke zé se i re.

(3) Az alap fo kú mû vé szet ok ta tá si in téz mény ben a mû -
vé sze ti alap vizs gát és a zá ró vizs gát a tan év rend jé ben
meg ha tá ro zott idõ pont ban kell meg szer vez ni. A mû vé sze -
ti alap vizs gát és zá ró vizs gát há rom ta gú vizs ga bi zott ság
elõtt kell le ten ni. A vizs ga bi zott ság el nö két és tag ja it a
vizs ga szer ve zõ je bíz za meg. A mû vé sze ti alap vizs ga és
zá ró vizs ga vizs ga kö ve tel mé nye it és té ma kö re it, erre épít -
ve a vizs ga tan tár gya it az alap fo kú mû vé szet ok ta tás kö ve -
tel mé nyei és tan ter vi prog ram já nak be ve ze té sé rõl és ki -
adá sá ról  szóló 27/1998. (VI. 10.) MKM ren de let ben fog -
lal tak alap ján kell az alap fo kú mû vé szet ok ta tá si in téz -
mény he lyi tan ter vé ben meg ha tá roz ni. A vizs ga fel ada to -
kat az in téz mény he lyi tan ter ve alap ján kell ki dol goz ni. A
mû vé sze ti alap vizs ga és zá ró vizs ga le bo nyo lí tá sa a vizs -
gáz ta tó in téz mény fel ada ta. A mû vé sze ti alap vizs gát és zá -
ró vizs gát az alap fo kú mû vé szet ok ta tá si in téz mé nyek kö -
zö sen is meg szer vez he tik.”



3.  §

Az R. 30.  §-ának (5) be kez dés d) pont ja he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

(A szak mai mun ka kö zös ség vé le mé nyét – szak te rü le tét
érin tõ en – be kell sze rez ni)

„d) a szint vizs ga ré sze i nek és fel ada ta i nak meg ha tá ro -
zá sá hoz.”

4.  §

(1) Az R. 39/H.  §-át meg elõ zõ al cím he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„A Hátrányos Helyzetû Tanulók
Arany János Kollégiumi Programja

és a Halmozottan Hátrányos Helyzetû Tanulók Arany
János Kollégiumi-Szakiskolai Programja”

(2) Az R. 39/H.  §-a a kö vet ke zõ (8)–(12) be kez dés sel
egé szül ki:

„(8) A Hal mo zot tan Hát rá nyos Hely ze tû Ta nu lók
Arany Já nos Kol lé gi u mi-Szak is ko lai Prog ram já ban
(a továb biak ban: Kol lé gi u mi-Szak is ko lai Prog ram) részt
ve het nek azok a szak is ko lai ta nu ló kat is el lá tó kol lé gi u -
mok, ame lyek vál lal ják, hogy a prog ram cél cso port já hoz
tar to zó, meg ha tá ro zott szá mú gyer me ket szak is ko lá ban,
nap pa li rend sze rû is ko lai ok ta tás ban ta nu ló osz tá lyok ban
ál la mi lag el is mert szak ké pe sí tés meg szer zé sé hez se gí te -
nek.

(9) A Kol lé gi u mi-Szak is ko lai Prog ram ba a köz ok ta tá si
tör vény 121.  § (1) be kez dé sé nek 14. pont ja sze rin ti hal mo -
zot tan hát rá nyos hely ze tû ta nu lók ve he tõk fel.

(10) A Kol lé gi u mi-Szak is ko lai Prog ram ban részt vevõ
kol lé gi um ki vá lasz tá sa – az Ok ta tá si és Kul tu rá lis Mi nisz -
té ri um ál tal ki írt – nyil vá nos pá lyá zat út ján tör té nik. A pá -
lyá za tot az Ok ta tá si és Kul tu rá lis Mi nisz té ri um hon lap ján
kell meg hir det ni.

(11) A Kol lé gi u mi Szak is ko lai-Prog ram ban az a kol lé -
gi um ve het részt, amely pe da gó gi ai prog ram ját az Ok ta tá si 
Köz löny 2007. évi LI. év fo lyam 11. szá má ban köz zé tett
„Hal mo zot tan Hát rá nyos Hely ze tû Ta nu lók Arany Já nos
Kol lé gi u mi-Szak is ko lai Prog ram já ban” meg ha tá ro zot tak
sze rint ké szí tet te el.

(12) Az in téz mény tá jé koz tat ja a ta nu lót a Kol lé gi u -
mi-Szak is ko lai Prog ram ban való rész vé tel so rán õt meg il -
le tõ jo gok ról és az õt ter he lõ kö te le zett sé gek rõl.”

5.  §

Az R. a kö vet ke zõ 39/K.  §-sal és al cím mel egé szül ki:

„A központi mûhelyek

39/K.  § (1) A köz pon ti mû hely alap fel ada ta a neve -
lési-oktatási in téz mé nyek ré szé re a ter mé szet tu do má nyos
meg is me rés hez szük sé ges tár gyi fel té te lek biz to sí tá sa. A

köz pon ti mû hely ön ál ló köz ok ta tá si in téz mény ként, vagy
több cé lú köz ok ta tá si in téz mény in téz mény egy sé ge ként
lát hat ja el fel ada tát. A köz pon ti mû hely a ne ve lé si-ok ta tá si 
in téz mé nyek igé nye sze rint

a) gon dos ko dik a szük sé ges anya gok, esz kö zök, szer -
szá mok (a továb biak ban együtt: anya gok) be szer zé sé rõl,
tá ro lá sá ról, elõ ké szí té sé rõl és szál lí tá sá ról,

b) gon dos ko dik az esz kö zök, szer szá mok ál la gá nak el -
len õr zé sé rõl és kar ban tar tá sá ról,

c) se gí ti az anya gok meg ter ve zé sét és be szer zé sét,
d) köz re mû kö dik a pe da gó gu sok to vább kép zé sé hez

szük sé ges tech ni kai esz kö zök biz to sí tá sá ban.
(2) A köz pon ti mû hely ve ze tõ jé nek tech ni ka ta ná ri vég -

zett ség gel és szak kép zett ség gel vagy mû sza ki egye te mi,
il le tõ leg mû sza ki fõ is ko lai vég zett ség gel és szak kép zett -
ség gel kell ren del kez nie.

(3) A köz pon ti mû hely ve ze tõ je dönt a köz pon ti mû hely
mû kö dé sé vel, a mun ka vál la lók, köz al kal ma zot tak mun ka -
vi szo nyá val, köz al kal ma zot ti jog vi szo nyá val kap cso la tos
min den olyan kér dés ben, ame lyet jog sza bály vagy sza -
bály zat nem utal más sze mély nek vagy szerv nek a ha tás -
kö ré be.

(4) A köz pon ti mû helyt a köz pon ti mû hely ve ze tõ je
kép vi se li.

(5) Azok ban az ügyek ben, ame lyek ben a köz ok ta tá si
tör vény ren del ke zé sei sze rint a ne ve lõ tes tü let nek dön té si,
vé le mé nye zé si, ja vas lat te võ joga van, a köz pon ti mû hely -
ben a ve ze tõk bõl és az ala pí tó ok irat ban meg ha tá ro zott
alap fel ada tok el lá tá sát szol gá ló mun ka kör ben fog lal koz ta -
tot tak ból álló al kal ma zot ti kö zös ség jár el.

(6) A köz pon ti mû hely szer ve ze ti és mû kö dé si sza bály -
za tá ban kell meg ha tá roz ni

a) a mû kö dés rend jét,
b) a ve ze tõk kö zöt ti fel adat meg osz tást,
c) a bel sõ szak mai el len õr zés rend jét,
d) a kül sõ kap cso la tok rend sze rét, for má ját és mód ját,
e) mind azo kat a kér dé se ket, ame lye ket jog sza bály ír

elõ.”

6.  §

Az R. 4. szá mú mel lék le te „A ne ve lé si-ok ta tá si in téz -
mé nyek ügy in té zé sé nek, irat ke ze lé sé nek ál ta lá nos sza bá -
lyai és a tan ügyi nyil ván tar tá sok” cím 4. d) és e) pont ja he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„d) Ha az óvo da, az is ko la be il lesz ke dé si, ta nu lá si, ma -
ga tar tá si ne héz ség gel küz dõ, il let ve sa já tos ne ve lé si igé -
nyû gyer mek, ta nu ló ne ve lé sét, ok ta tá sát is el lát ja, a fel vé -
te li nap ló ban, il let ve a be írá si nap ló ban fel kell tün tet ni a
szak vé le ményt ki ál lí tó ne ve lé si ta nács adó, a szak ér tõi és
re ha bi li tá ci ós bi zott ság ne vét, cí mét, a szak vé le mény szá -
mát és ki ál lí tá sá nak kel tét, a fe lül vizs gá lat idõ pont ját.

e) Az óvo da, az is ko la a d) pont ban meg ha tá ro zott ada -
tok alap ján min den év jú ni us 30-áig meg kül di az ille té kes
ne ve lé si ta nács adó, il let ve szak ér tõi és re ha bi li tá ci ós bi -
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zott ság ré szé re azon gyer me kek, ta nu lók ne vét – a ne ve lé si 
ta nács adó, il let ve a szak ér tõi és re ha bi li tá ci ós bi zott sá gi
szak vé le mény szá má val együtt –, akik nek a fe lül vizs gá la -
ta a kö vet ke zõ tan év ben ese dé kes.”

7.  §

Az R. e ren de let mel lék le te sze rin ti 9. szá mú mel lék let -
tel egé szül ki.

8.  §

A szak mai és vizs ga kö ve tel mé nyek ki adá sá ról, va la -
mint a szak mai vizs ga szer ve zé sé re fel jo go sí tott in téz mé -
nyek rõl  szóló 9/2002. (IV. 5.) NKÖM ren de let 2.  §-a he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„2.  § Az ága zat hoz tar to zó szak ké pe sí té sek szak mai és
vizs ga kö ve tel mé nye i ben meg ha tá ro zott köz pon ti fel adat -
so ro kat a Ma gyar Mû ve lõ dé si In té zet és Kép zõ mû vé sze ti
Lek to rá tus, il le tõ leg kü lön meg ál la po dás alap ján a Nem -
ze ti Szak kép zé si és Fel nõtt kép zé si In té zet adja ki.”

9.  §

(1) E ren de let – a (2) be kez dés ben fog lalt ki vé tel lel – a
ki hir de té sét kö ve tõ 7. na pon lép ha tály ba.

(2) E ren de let 1.  §-a 2008. szep tem ber 1-jén lép ha tály ba.

(3) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti

a) az R.16.  §-a (8) be kez dé sé bõl a „ , to váb bá alap mû -
velt sé gi vizs gát te het” szö veg rész, az R. 27/B.  §-ából az
„alap mû velt sé gi vizs gá ra,” szö veg rész, az R. 39/A.  §-ának 
(1) be kez dés d) pont ja és (6) be kez dé se, az R. 39/B.  §-ának 
(5) be kez dés b) pont já ból „alap mû velt sé gi vizs gát, il let ve” 
szö veg rész, az R. 4. szá mú mel lék le te A ne ve lé si-ok ta tá si
in téz mé nyek ügy in té zé sé nek, irat ke ze lé sé nek ál ta lá nos
sza bá lyai és a tan ügyi nyil ván tar tá sok cím 7. a) pont já ból
„az alap mû velt sé gi vizs ga,” szö veg rész,

b) a köz pon ti mû he lyek rõl  szóló 5/1988. (II. 17.) MM
ren de let,

c) az egyes mû ve lõ dé si és ok ta tá si jog sza bá lyok mó do -
sí tá sá ról  szóló 15/1991. (X. 3.) MKM ren de let,

d) az egyes mû ve lõ dé si és ok ta tá si jog sza bá lyok mó do -
sí tá sá ról  szóló 17/1994. (VII. 29.) MKM ren de let,

e) az egyes ok ta tá si jog sza bá lyok mó do sí tá sá ról  szóló
20/1994. (XI. 10.) MKM ren de let,

f) az alap mû velt sé gi vizs ga vizs ga sza bály za tá nak ki -
adá sá ról  szóló 24/1997. (VI. 5.) MKM ren de let,

g) a két ta ní tá si nyel vû is ko lai ok ta tás irány el vé nek ki -
adá sá ról  szóló 26/1997. (VII. 10.) MKM ren de let 1.  §
(4) be kez dé se,

h) a Nem ze ti, et ni kai ki sebb ség óvo dai ne ve lé sé nek
irány el ve és a Nem ze ti, et ni kai ki sebb ség is ko lai ok ta tá sá -
nak irány el ve ki adá sá ról  szóló 32/1997. (XI. 5.) MKM
ren de let 2. szá mú mel lék le te Elsõ ré szé nek II. A ki sebb sé -
gi ok ta tás tar tal mi kö ve tel mé nyei címû rész ben „az alap -
mû velt sé gi vizs gá ra és”, to váb bá „az alap mû velt sé gi vizs -
gá ra, va la mint” szö veg rész,

i) a ne ve lé si-ok ta tá si in téz mé nyek mû kö dé sé rõl  szóló
11/1994. (VI. 8.) MKM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
8/2000. (V. 24.) OM ren de let,

j) a ne ve lé si-ok ta tá si in téz mé nyek mû kö dé sé rõl  szóló
11/1994. (VI. 8.) MKM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
30/2004. (X. 28.) OM ren de let,

k) az Or szá gos szak ér tõi, az Or szá gos vizs gáz ta tá si, az
Or szá gos szak mai szak ér tõi és az Or szá gos szak mai vizs -
ga el nö ki név jegy zék rõl, va la mint a szak ér tõi te vé keny ség -
rõl  szóló 31/2004. (XI. 13.) OM ren de let 1.  § (2) be kez dés
a) pont ja, va la mint

l) a Sa já tos ne ve lé si igé nyû gyer me kek óvo dai ne ve lé -
sé nek irány el ve és a Sa já tos ne ve lé si igé nyû ta nu lók is ko -
lai ok ta tá sá nak irány el ve ki adá sá ról  szóló 2/2005. (III. 1.)
OM ren de let 3.  §-ában az „és alap mû velt sé gi vizs ga le té te -
lé re” szö veg ré sze.

(4) E ren de let 2008. szep tem ber 2-án ha tá lyát vesz ti.

Dr. Hil ler Ist ván s. k.,
ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter

Melléklet

a 41/2007. (XII. 22.) OKM rendelethez

[9. számú melléklet
 a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez]

A tanulmányok alatti vizsgák eljárási
 szabályai

A tanulmányok alatti vizsga vizsgabizottsága

1.1. A vizs ga bi zott ság el nö ke fe le l a vizs ga szak sze rû
és tör vényes meg tar tá sá ért, a vizs ga bi zott ság tör vényes
mû kö dé sé ért. A vizs ga bi zott ság el nö ké nek fel ada tai kü lö -
nö sen:

a) meg gyõ zõ dik ar ról, hogy a vizs gá zó jo go sult-e a vizs -
ga meg kez dé sé re, il le tõ leg tel je sí tet te-e a vizs ga le té te lé hez
elõ írt fel té te le ket, to váb bá szük ség ese tén kez de mé nye zi a
sza bály ta la nul vizs gáz ni szán dé ko zók ki zá rá sát,

b) ve ze ti a szó be li vizs gá kat és a vizs ga bi zott ság ér te -
kez le te it,

c) át vizs gál ja a vizs gá val kap cso la tos ira to kat, a sza -
bály zat ban fog lal tak sze rint alá ír ja a vizs ga ira ta it,

d) a vizs ga bi zott ság ér te kez le te in vé le mény el té rés ese -
tén sza va zást ren del el.
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1.2. Az el nök fel ada ta i nak el lá tá sá ba a vizs ga bi zott ság
tag ja it be von hat ja. A kér de zõ ta nár csak a vizs ga tár gya
sze rin ti tan tárgy nak meg fe le lõ sza kos ta ná ri vég zett ség gel 
és szak kép zett ség gel ren del ke zõ pe da gó gus le het.

1.3. A vizs ga bi zott ság mun ká ját, a vizs gát az igaz ga tó ké -
szí ti elõ. Az igaz ga tó fe le l a vizs ga tör vényes elõ ké szí té sé ért
és za var ta lan le bo nyo lí tá sa fel té te le i nek meg te rem té sé ért.

1.4. Az igaz ga tó fel ada ta kü lö nö sen:
a) dönt min den olyan, a vizs ga elõ ké szí té sé vel és le bo -

nyo lí tá sá val össze füg gõ ügy ben, ame lyet a hely ben meg -
ha tá ro zott sza bá lyok nem utal nak más jog kö ré be,

b) írás ban ki ad ja az elõ írt meg bí zá so kat, szük ség ese -
tén gon dos ko dik a he lyet te sí tés rõl,

c) el len õr zi a vizs gáz ta tás rend jé nek meg tar tá sát,
d) min den szük sé ges in téz ke dést meg tesz an nak ér de -

ké ben, hogy a vizs gát sza bá lyo san, pon to san meg le hes sen 
kez de ni és be le hes sen fe jez ni.

1.5. Az igaz ga tó fel ada ta i nak el lá tá sá ban köz re mû köd -
het – az igaz ga tó meg bí zá sa alap ján – az igaz ga tó he lyet te -
se vagy más meg bí zott ja.

1.6. A vizs ga reg gel nyolc óra elõtt nem kezd he tõ el, és
leg fel jebb ti zen nyolc órá ig tart hat.

Az írásbeli vizsga menete

2.1. Az írás be li vizs gá ra vo nat ko zó ren del ke zé se ket
kell al kal maz ni a gya kor la ti vizs gá ra, amennyi ben a vizs -
ga fel adat meg ol dá sát va la mi lyen rög zí tett mó don, a vizs ga 
be fe je zé sét köve tõen a vizs gáz ta tó ta nár ál tal ja vít ha tó for -
má ban kell el ké szí te ni (pl. rajz, mû sza ki rajz, fest mény,
szá mí tás tech ni kai prog ram). A gya kor la ti vizs gán a
2.8. pont sze rin ti sza bá lyo kat ak kor kell al kal maz ni, ha a
vizs ga tan tárgy ál ta lá nos vizs ga kö ve tel mé nyei el té rõ ren -
del ke zést nem ál la pí ta nak meg.

2.2. A vizs ga te rem ben az ülés ren det a vizs ga kez de te -
kor a vizs gáz ta tó ta nár úgy kö te les ki ala kí ta ni, hogy a vizs -
gá zók egy mást ne za var has sák és ne se gít hes sék.

2.3. A vizs ga kez de te kor a vizs ga el nök a vizs gáz ta tó
ta nár je len lé té ben meg ál la pít ja a je len lé võk sze mély azo -
nos sá gát, is mer te ti az írás be li vizs ga sza bá lya it, majd ki -
hir de ti az írás be li té te le ket.

2.4. A vizs gá zók nak a fel adat el ké szí té sé hez út ba iga zí -
tás, se gít ség nem ad ha tó.

2.5. Az írás be li vizs gán csak a vizs gát szer ve zõ is ko la
bé lyeg zõ jé vel el lá tott la pon, fel adat la po kon, té tel la po kon
(a továb biak ban együtt: fel adat lap) le het dol goz ni. A raj -
zo kat ce ru zá val, min den egyéb írás be li mun kát tin tá val
(go lyós tol lal) kell el ké szí te ni. A fel adat lap elõ ír hat ja az
író gép, szá mí tó gép hasz ná la tát.

2.6. Az író esz kö zök rõl a vizs gá zók, az is ko la he lyi tan -
ter ve alap ján a vizs gá hoz szük sé ges se géd esz kö zök rõl az

is ko la gon dos ko dik; azo kat egy más kö zött nem cserél -
hetik.

2.7. A vizs gá zó az írás be li vá la szok ki dol go zá sá nak
meg kez dé se elõtt mind egyik át vett fel adat la pon fel tün te ti
ne vét, a vizs ga nap kel tét, a tan tárgy meg ne ve zé sét. Váz la -
tot, jegy ze tet csak eze ken a la po kon le het ké szí te ni.

2.8. A vizs gá zó nak az írás be li fel ada tok meg vá la szo lá -
sá hoz ren del ke zés re álló ma xi má lis idõ vizs ga tan tár gyan -
ként

a) negy ven öt perc,
b) nem ze ti, et ni kai ki sebb ség nyelv e, il let ve cél nyelv

hasz ná la ta ese tén hat van perc,
c) ma gyar nyelv és iro da lom, va la mint nem ze ti, et ni kai

ki sebb sé gi anya nyelv és iro da lom vizs ga tan tárgy ese tén
hat van perc.

2.9. Ha az írás be li vizs gát bár mi lyen ese mény meg za -
var ja, a ki e sett idõ vel a ren del ke zés re álló idõt meg kell
nö vel ni.

2.10. A köz ok ta tá si tör vény 30.  §-ának (9) be kez dé se
alap ján a vizs gá zó ké ré sé re, az igaz ga tó en ge dé lye alap ján

a) az írás be li fel ada tok meg vá la szo lá sá hoz ren del ke -
zés re álló idõt leg fel jebb har minc perc cel meg kell nö vel -
ni,

b) le he tõ vé kell ten ni, hogy az is ko lai ta nul má nyok so -
rán al kal ma zott se géd esz közt hasz nál ja,

c) en ge dé lyez ni kell, hogy írás be li vizs ga he lyett szó -
be li vizs gát te gyen.

2.11. Egy vizs ga na pon egy vizs gá zó vo nat ko zá sá ban
leg fel jebb két írás be li vizs gát le het meg tar ta ni. A vizs gák
kö zött pi he nõ idõt kell a vizs gá zók ré szé re biz to sí ta ni. A
pót ló vizs ga (2.15–2.16. pon tok) har ma dik vizs ga -
ként – szük ség ese tén újabb pi he nõ idõ be ik ta tá sá val – is
meg szer vez he tõ.

2.12. Ha a vizs gáz ta tó ta nár az írás be li vizs gán sza -
bály ta lan sá got ész lel, el ve szi a vizs gá zó fel adat lap ját, rá ír -
ja, hogy mi lyen sza bály ta lan sá got ész lelt, to váb bá az el vé -
tel pon tos ide jét, alá ír ja és vissza ad ja a vizs gá zó nak, aki
foly tat hat ja az írás be li vizs gát. A vizs gáz ta tó ta nár a sza -
bály ta lan ság té nyét és a meg tett in téz ke dést írás ban je len ti
az igaz ga tó nak.

2.13. Az igaz ga tó az írás be li vizs ga be fe je zé sét köve -
tõen ha la dék ta la nul ki vizs gál ja a sza bály ta lan ság el kö ve -
té sé vel kap cso la tos be je len tést. Meg ál la pí tá sa it rész le tes
jegy zõ könyv be fog lal ja. A jegy zõ könyv nek tar tal maz nia
kell a vizs gá zó és a vizs gáz ta tó ta nár nyi lat ko za tát, to váb -
bá min den olyan tényt, ada tot, in for má ci ót, ese mény le írá -
sát, amely le he tõ vé te szi a sza bály ta lan ság el kö ve té sé nek
ki vizs gá lá sát. A jegy zõ köny vet a vizs gáz ta tó ta nár, az is -
ko la igaz ga tó ja és a vizs gá zó írja alá. A vizs gá zó kü lön vé -
le mé nyét a jegy zõ könyv re rá ve zet he ti.

2.14. Az igaz ga tó az írás be li vizs ga fo lya mán ké szí tett
jegy zõ köny ve ket és a fel adat la po kat – az üres és a pisz ko -
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za to kat tar tal ma zó fel adat la pok kal együtt – a ki dol go zá si
idõ le jár tá val át ve szi a vizs gáz ta tó ta ná rok tól. A jegy zõ -
köny ve ket alá írá sá val – az idõ pont fel tün te té sé vel – le zár -
ja és a vizs ga ira tok hoz mel lé ke li.

2.15. Ha a vizs gá zó az írás be li vizs gá ról fel nem ró ha tó
ok ból el ké sik, tá vol ma rad, a meg kez dett vizs gá ról en ge -
déllyel el tá vo zik mi e lõtt a vá lasz adást be fe jez né

a) az igaz ga tó – ha eh hez a fel té te lek megteremthe -
tõek – hoz zá já rul hat ah hoz, hogy az adott vizs ga na pon,
vagy a vizs gá zó és az in téz mény szá má ra meg szer vez he tõ
leg kö ze leb bi idõ pont ban a vizs gá zó pót ló vizs gát te gyen,

b) a vizs gá zó ké ré sé re a vizs ga meg sza kí tá sá ig az írás -
be li vizs ga kér dé sek re adott vá la szo kat ér té kel ni kell.

2.16. Ha a vizs gá zó az írás be li vizs gá ról fel ró ha tó ok -
ból el ké sik, tá vol ma rad, vagy a vizs gá ról en ge dély nél kül
el tá vo zik, az adott vizs ga tan tárgy ból ja ví tó vizs gát te het az 
igaz ga tó ál tal meg ha tá ro zott idõ ben.

2.17. A 2.16. és e pont al kal ma zá sá ban a vizs gá zó nak
fel nem ró ha tó ok, min den olyan a vizs gán való rész vé telt
gát ló ese mény, kö rül mény, amely nek be kö vet ke zé se nem
ve zet he tõ vissza a vizs gá zó szán dé kos vagy gon dat lan ma -
ga tar tá sá ra.

2.18. Az írás be li vizs ga fel adat lap ja it a vizs gáz ta tó ta -
nár ha la dék ta la nul ki ja vít ja, a hi bá kat, té ve dé se ket a ta nu -
ló ál tal hasz nált tin tá tól jól meg kü lön böz tet he tõ szí nû tin -
tá val meg je lö li, rö vi den ér té ke li a vizs ga kér dé sek re adott
meg ol dá so kat.

2.19. Ha a vizs gáz ta tó ta nár a fel adat la pok ja ví tá sa so -
rán arra a fel té te le zés re jut, hogy a vizs gá zó meg nem en -
ge dett se géd esz közt hasz nált, se gít sé get vett igény be,
meg ál la pí tá sát rá ve ze ti a fel adat lap ra, és ér te sí ti az igaz ga -
tót.

2.20. Ha a vizs gá zó a vizs ga so rán sza bály ta lan sá got
kö ve tett el, az is ko la igaz ga tó já ból és két má sik – a vizs ga -
bi zott ság mun ká já ban részt nem vevõ – ta nár ból álló há -
rom ta gú bi zott ság a cse lek mény sú lyos sá gá nak mér le ge lé -
sé vel a kö vet ke zõ dön tést hoz hat ja:

a) a vizs ga kér dés re adott meg ol dást rész ben vagy
egész ben ér vény te len nek nyil vá nít ja, és az ér vény te len
rész fi gyel men kí vül ha gyá sá val ér té ke li a vizs gán nyúj tott 
tel je sít ményt,

b) az adott vizs ga tan tárgy ból – a ja ví tó vizs ga ki vé te lé -
vel – a vizs gá zót ja ví tó vizs gá ra uta sít ja.

2.21. A sza bály ta lan ság gal össze füg gés ben ho zott dön -
tést és an nak in do ka it ha tá ro zat ba kell fog lal ni.

A szóbeli vizsga menete

3.1. Egy vizs gá zó nak egy nap ra leg fel jebb há rom vizs -
ga tárgy ból szer vez he tõ szó be li vizs ga.

3.2. A vizs gá zó nak leg alább tíz perc cel ko ráb ban meg
kell je len nie a vizs ga hely szí nén, mint amely idõ pont ban az
a vizs ga cso port meg kez di a vizs gát, amely be be osz tot ták.

3.3. A vizs ga te rem ben egy idõ ben leg fel jebb hat vizs -
gá zó tar tóz kod hat.

3.4. A szó be li vizs gán a vizs gá zó vizs ga tan tár gyan ként 
húz té telt vagy ki fej ten dõ fel ada tot, és ki vá laszt ja a té tel
ki fej té sé hez szük sé ges se géd esz közt. Az egyes tan tár gyak
szó be li vizs gá i hoz szük sé ges se géd esz kö zök rõl a vizs gáz -
ta tó ta nár gon dos ko dik.

3.5. A té tel ben sze rep lõ kér dé sek meg ol dá sá nak sor -
rend jét a vizs gá zó ha tá roz za meg.

3.6. A vizs gá zó út ba iga zí tás és tá mo ga tás nél kül, ön ál -
ló an fe le l, de ha el akad, a vizs ga bi zott ság tag ja i tól vagy a
vizs gáz ta tó ta nár tól kap hat se gít sé get. A vizs gá zók a vizs -
ga te rem ben egy más sal nem be szél get het nek, egy mást nem 
se gít he tik.

3.7. Min den vizs gá zó nak vizs ga tan tár gyan ként leg -
alább húsz perc gon dol ko dá si idõt kell biz to sí ta ni a fel ké -
szü lés re. A fel ké szü lé si idõ alatt a vizs gá zó jegy ze tet ké -
szít het, de gon do la ta it sza bad elõ adás ban kell el mon da nia.

3.8. Egy-egy vizs ga tan tárgy ból a fe lel te tés idõ tar ta ma
tíz perc nél nem le het több. A vizs ga bi zott ság tag jai a té tel -
lel kap cso la to san a vizs gá zó nak kér dé se ket te het nek fel,
ha meg gyõ zõd tek ar ról, hogy a vizs gá zó a té tel ki fej té sét
be fe jez te vagy a té tel ki fej té sé ben el akadt. A vizs gá zót
nem sza bad fél re ve zet ni, gon dol ko dá sá ban, a té tel ki fej té -
sé ben meg za var ni. A vizs gá zó a té tel ki fej té sé ben ak kor
sza kít ha tó fél be, ha a ren del ke zé sé re álló idõ le telt.

3.9. Ha a vizs gá zó a hú zott té tel anya gá ból tel jes tá jé -
ko zat lan sá got árul el, az el nök egy al ka lom mal pót té telt
hú zat vagy pót fel ada tot biz to sít ré szé re.

3.10. Ha vizs gá zó a fe le le tet be fe jez te, a kö vet ke zõ
vizs ga tan tárgy ból tör té nõ té tel hú zás elõtt, leg alább har -
minc perc pi he nõ idõt kell szá má ra biz to sí ta ni, amely alatt
a vizs ga he lyi sé get el hagy hat ja.

3.11. Ha a vizs gá zó be fe jez te a té tel ki fej té sét, a vizs ga -
bi zott ság el nö ke rá ve ze ti a ja va solt ér té ke lést a vizs ga -
jegy zõ könyv re.

3.12. A köz ok ta tás ról  szóló tör vény 30.  §-ának (9) be -
kez dé se alap ján a vizs gá zó ké ré sé re, az igaz ga tó en ge dé -
lye alap ján

a) a húsz perc gon dol ko dá si idõt leg fel jebb tíz perc cel
meg kell nö vel ni,

b) en ge dé lyez ni kell, hogy a szó be li vizs ga he lyett írás -
be li vizs gát te gyen.

3.13. Ha a vizs gá zó nak a köz ok ta tás ról  szóló tör vény
30.  §-ának (9) be kez dé se alap ján en ge dé lyez ték, hogy az
írás be li vizs ga he lyett szó be li vizs gát te gyen, és a vizs ga
írás be li és szó be li vizs ga ré szek bõl áll, két vizs ga té telt kell
húz nia és ki fej te nie. A fel ké szü lés hez és a té tel ki fej té sé -
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hez ren del ke zés re álló idõt té te len ként kell szá mí ta ni. A
vizs gá zó ké ré sé re a má so dik té tel ki fej té se elõtt leg fel jebb
tíz perc pi he nõ idõt kell adni, amely alatt a vizs gá zó a vizs -
ga he lyi sé get el hagy hat ja.

3.14. Ha a vizs gá zó a szó be li vizs ga he lyett írás be li
vizs gát tesz, a vizs ga té tel ki hú zá sa után kü lön he lyi ség -
ben, vizs gáz ta tó ta nár mel lett ké szí ti el dol go za tát. A dol -
go zat el ké szí té sé re har minc per cet kell biz to sí ta ni. A dol -
go za tot a vizs gá zó vagy a vizs gá zó ké ré sé re a vizs gáz ta tó
ta nár fel ol vas sa.

3.15. Ha a szó be li vizs gán a vizs gá zó sza bály ta lan sá -
got kö vet el, vagy a vizs ga rend jét za var ja, a vizs ga bi zott -
ság el nö ke fi gyel mez te ti a vizs gá zót, hogy a szó be li vizs -
gát be fe jez he ti ugyan, de ha sza bály ta lan ság el kö ve té sét, a 
vizs ga rend jé nek meg za va rá sát, a vizs ga bi zott ság meg ál -
la pít ja, az el ért ered ményt meg sem mi sít he ti. A fi gyel mez -
te tést a vizs ga jegy zõ köny vé ben fel kell tün tet ni.

3.16. A szó be li vizs gán és a gya kor la ti vizs gán el kö ve -
tett sza bály ta lan ság, a fel ró ha tó, vagy fel nem ró ha tó ok ból 
tör té nõ vizs ga meg sza kí tás, vagy a vizs gán meg nem je le -
nés ese té ben az igaz ga tó a 2.13., 2.15–2.18., 2.21. pon tok -
ban le ír tak sze rint jár el.

A gyakorlati vizsgarész

4.1. A gya kor la ti vizs ga fel ada to kat – leg ké sõbb a vizs -
gát meg elõ zõ két hó nap pal – a vizs ga bi zott ság el nö ke ja -
vas la tá ra az igaz ga tó hagy ja jóvá.

4.2. A gya kor la ti vizs ga részt ak kor le het meg kez de ni,
ha a vizs ga bi zott ság el nö ke meg gyõ zõ dött a fel té te lek
meg lé té rõl. A gya kor la ti vizs ga rész a vizs ga fel ada tok el -
vég zé sé hez szük sé ges sze mé lyi és tár gyi fel té te lek meg lé -
te ese tén kezd he tõ meg, il le tõ leg foly tat ha tó.

4.3. A gya kor la ti vizs ga rész meg kez dé se elõtt a vizs gá -
zó kat tá jé koz tat ni kell a gya kor la ti vizs ga rész rend jé rõl és
a vizs gá val kap cso la tos egyéb tud ni va lók ról, to váb bá a
gya kor la ti vizs ga rész he lyé re és a mun ka vég zés re vo nat -
ko zó mun ka vé del mi, tûz vé del mi, egész ség vé del mi elõ -
írásokról.

4.4. A gya kor la ti vizs ga fel ada tok vég re haj tá sá hoz az
adott tan tárgy nál hely ben meg ha tá ro zott idõ áll a ren del -
ke zé sé re. Ebbe az idõ be a vizs ga fel ada tok is mer te té sé nek
ide je nem szá mít bele. A gya kor la ti vizs ga rész vég re haj tá -
sá hoz ren del ke zés re álló idõ fel ada tok sze rin ti meg osz tá sa
te kin te té ben a vizs ga fel ada tok le írá sa tar tal maz hat ren del -
ke zé se ket.

4.5. Nem szá mít ha tó be a vizs ga fel ada tok vég re haj tá -
sá ra ren del ke zés re álló idõ be a vizs gá zó nak fel nem ró ha tó 
ok ból ki e sõ idõ.

4.6. A gya kor la ti vizs ga részt – a vizs ga fel ada tok szá -
má tól füg get le nül – egy ér dem jeggyel kell ér té kel ni.

4.7. A vizs ga mun kát ér dem jeggyel kell ér té kel ni. Az
ér té ke lés ben fel kell tün tet ni a vizs gá zó ne vét, szü le té si
he lyét és ide jét, a tan szak meg ne ve zé sét, a vizs ga mun ka
tár gyát, a vég zett mun ka ér té ke lé sét és a ja va solt osz tály -
za tot. Az ér té ke lést a gya kor la ti ok ta tást vég zõ szak ta nár
írja alá.

4.8. A vizs gá zó gya kor la ti vizs ga rész osz tály za tát a
vizs ga mun ká ra és a vizs ga hely szí nén ké szí tett ön ál ló gya -
kor la ti al ko tás ra ka pott ér dem je gyek alap ján kell meg ha tá -
roz ni.

A szociális és munkaügyi miniszter
36/2007. (XII. 22.) SZMM

rendelete

a gondozási szükséglet, valamint az egészségi
állapoton alapuló szociális rászorultság vizsgálatának

és igazolásának részletes szabályairól

A szo ci á lis igaz ga tás ról és szo ci á lis el lá tá sok ról  szóló
1993. évi III. tör vény 132.  § (2) be kez dé sé nek m) pont -
jában ka pott fel ha tal ma zás alap ján – a szo ci á lis és mun ka -
ügyi mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 170/2006.
(VII. 28.) Korm. ren de let 1.  §-ának b) pont já ban meg ál la -
pí tott fel adat kö röm ben el jár va – a kö vet ke zõ ket ren -
delem el:

1.  §

Ezt a ren de le tet a szo ci á lis igaz ga tás ról és szo ci á lis el lá -
tá sok ról  szóló 1993. évi III. tör vény (a továb biak ban Szt.)

a) 65.  §-ának (6) be kez dé se sze rint a jel zõ rend sze res
házi se gít ség nyúj tás ese té ben vizs gá lan dó szo ci á lis rá szo -
rult ság iga zo lá sá ra,

b) 63.  §-ának (4)–(8) be kez dé se sze rint a házi se gít ség -
nyúj tás, va la mint 68/A.  §-a sze rint az idõs ott ho ni el lá tás
ese té ben vizs gá lan dó gon do zá si szük ség let meg ál la pí tá sá ra
kell al kal maz ni.

2.  §

(1) Az Szt. 65.  § (4) be kez dé sé nek b)–c) pont ja sze rin ti
eset ben a pszi chi át ri ai be teg sé get pszi chi á ter vagy neu -
rológus szak or vos szak vé le mé nyé nek be mu ta tá sá val kell
iga zol ni.

(2) Az Szt. 65.  § (4) be kez dé sé nek c) pont ja sze rin ti
eset ben a szol gál ta tást igény lõ há zi or vo sa az igény lõ
egész sé gi ál la po tá ról az 1. szá mú mel lék let sze rin ti iga zo -
lást töl ti ki.
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(3) Az (1)–(2) be kez dés sze rin ti szak vé le mény, il let ve
iga zo lás

a) a ki ál lí tá sá tól szá mí tott két évig, vagy
b) ha az iga zo lás a kö vet ke zõ fe lül vizs gá lat idõ pont ja -

ként két év nél rö vi debb idõ tar ta mot ha tá roz meg, a fe lül -
vizs gá lat idõ pont já ig
hasz nál ha tó fel a szo ciá lis rá szo rult ság iga zo lá sá ra.

3.  §

(1) A gon do zá si szük ség let vizs gá la tát a 2. szá mú mel -
lék let sze rint kell kez de mé nyez ni.

(2) A ké re lem hez – a 4.  § sze rin ti ki vé tel lel – mel lé kel ni
kell az igény lõ gon do zá si szük ség le té nek meg íté lé sét szol gá -
ló, ren del ke zés re álló le le tek és szak vé le mé nyek má so la tát.

(3) A gon do zá si szük ség let vizs gá la ta a 3. szá mú mel lék -
let sze rin ti ér té ke lõ adat la pon tör té nik. A vizs gá lat ered mé -
nyét a 4. szá mú mel lék let sze rin ti szak vé le mény iga zol ja.

(4) A házi se gít ség nyúj tás ra ki ál lí tott szak vé le mény, il -
let ve má so la ta va la mennyi to váb bi házi se gít ség nyúj tást
biz to sí tó, az idõs ott ho ni el lá tás ra ki ál lí tott szak vé le mény,
il let ve má so la ta pe dig va la mennyi to váb bi idõs ott ho ni el -
lá tást vagy házi se gít ség nyúj tást biz to sí tó in téz mény nél,
szol gál ta tó nál fel hasz nál ha tó a gon do zá si szük ség let
újabb vizs gá la ta nél kül.

4.  §

(1) Az Szt. 68/A.  §-ának (3) be kez dé se sze rin ti, gon do zá si
szük ség le tet meg ala po zó egyéb kö rül mé nyek a kö vet ke zõk:

a) a de men cia kór kép leg alább kö zép sú lyos fo ko za ta,
ame lyet az Or szá gos Re ha bi li tá ci ós és Szo ci á lis Szak ér tõi
In té zet (a továb biak ban: ORSZI) vagy a Pszi chi át ri ai, il -
let ve Ne u ro ló gi ai Szak kol lé gi um ál tal be fo ga dott de men -
cia cent rum szak vé le mé nyé vel iga zol tak;

b) az el lá tást igény lõ egye dül él, és
ba) nyolc va na dik élet évét be töl töt te és a te le pü lé si ön -

kor mány zat gon do zá si szük ség le te el le né re ré szé re házi
se gít ség nyúj tást nem biz to sít, vagy

bb) het ve ne dik élet évét be töl töt te és la kó he lye köz mû -
ves víz el lá tás vagy köz mû ves vil la mos ener gia-el lá tás nél -
kü li in gat lan, vagy

bc) hal lá si fo gya té kos ként fo gya té kos sá gi tá mo ga tás -
ban vagy va kok sze mé lyi já ra dé ká ban ré sze sül, amit az el -
lá tást meg ál la pí tó jog erõs ha tá ro zat vagy az el lá tás fo lyó -
sí tá sát iga zo ló irat má so la tá val iga zol tak, vagy

bd) a bc) pont sze rin ti ese ten kí vü li ok ból fo gya té kos -
sá gi tá mo ga tás ban ré sze sül és az ORSZI, il let ve jog elõd je
szak ér tõi bi zott sá gá nak szak vé le mé nye az ön ki szol gá lá si
ké pes sé gé nek hi á nyát ál la pí tot ta meg, amit az ér vé nyes
szak vé le mény má so la tá val iga zol tak,

be) I. rok kant sá gi cso port ba tar to zó rok kant sá gi nyug -
díj ban, bal ese ti rok kant sá gi nyug díj ban, il let ve rokkant sági

já ra dék ban ré sze sül, amit a nyug dí jat, já ra dé kot meg ál la pí tó 
jog erõs ha tá ro zat, vagy a ké re lem be nyúj tá sát meg elõ zõ
havi nyug díj-fo lyó sí tá si, já ra dék fo lyó sí tá si csekk szel vény
vagy bank szám la ki vo nat má so la tá val iga zol tak, vagy

bf) mun ka ké pes sé gét 100%-ban el vesz tet te, il let ve leg -
alább 80%-os mér té kû egész ség ká ro so dást szen ve dett és
az ORSZI, il let ve jog elõd je szak ér tõi bi zott sá gá nak szak vé -
le mé nye az ön ki szol gá lá si ké pes sé gé nek hi á nyát ál la pí tot ta
meg, amit az ér vé nyes szak vé le mény má so la tá val iga zol tak.

(2) Az élet kort sze mély azo no sí tás ra al kal mas iga zol -
vány má so la tá val kell iga zol ni. Az (1) be kez dés ba) al -
pont ja ese té ben a házi se gít ség nyúj tás hi á nyát, a bb) al -
pont ja ese té ben a köz mû ve sí tés hi á nyát a te le pü lé si ön kor -
mány zat jegy zõ je iga zol ja.

(3) Az (1)–(2) be kez dés sze rin ti iga zo lá so kat a ké re lem -
hez mel lé kel ni kell, és a ké re lem ben fel kell tün tet ni, hogy
a gon do zá si szük ség let meg ál la pí tá sát az (1) be kez dés sze -
rin ti egyéb kö rül mé nyek re te kin tet tel ké rik. Az iga zo lá sok 
be szer zé sé ben a kü lön jog sza bály sze rin ti elõ gon do zást
vég zõ sze mély se gít sé get nyújt az el lá tást igény lõ nek.

(4) Az (1) be kez dés sze rin ti kö rül mé nyek fenn ál lá sa ese -
tén a gon do zá si szük ség let mér té két nem kell a 3. szá mú
mel lék let sze rin ti ér té ke lõ adat lap alap ján vizs gál ni, a gon -
do zá si szük ség let fenn ál lá sát a 4. szá mú mel lék let sze rin ti
szak vé le mény 3.1. pont já nak ki töl té sé vel kell iga zol ni.

5.  §

A gon do zá si szük ség let vizs gá la tá ról ké szült szak vé le -
mény fe lül vizs gá la tá ra irá nyuló ké re lem hez mel lé kel ni
kell a szak vé le mény, va la mint a ki töl tött ér té ke lõ adat lap
má so la tát.

6.  §

(1) Ez a ren de let 2008. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.

(2) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti az egész sé gi ál la po ton, il let ve be teg sé gen ala pu ló
szo ci á lis rá szo rult ság iga zo lá sá nak sza bá lya i ról  szóló
11/2006. (XII. 27.) SZMM ren de let. Ez a be kez dés 2008.
ja nu ár 2-án ha tá lyát vesz ti.

(3) Az egész sé gi ál la po ton, il let ve be teg sé gen ala pu ló szo -
ci á lis rá szo rult ság iga zo lá sá nak sza bá lya i ról szó ló 11/2006.
(XII. 27.) SZMM ren de let alap ján 2008. ja nu ár 1-jét meg elõ -
zõ en ki adott iga zo lá sok, il let ve szak vé le mé nyek ér vé nyes sé -
gi ide jü kön be lül to vább ra is fel hasz nál ha tók.

(4) Az egyes szo ci á lis tár gyú tör vények mó do sí tá sá ról
 szóló 2007. évi CXXI. tör vény 81.  §-ának (6) be kez dé se
sze rin ti vizs gá la tot e ren de let gon do zá si szük ség let vizs -
gá la tá ra vo nat ko zó sza bá lyai alap ján kell le foly tat ni.

Dr. Lam perth Mó ni ka s. k.,
szo ciá lis és mun ka ügyi mi nisz ter
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1. számú melléklet a 36/2007. (XII. 22.) SZMM rendelethez

IGAZOLÁS
a jelzõrendszeres házi segítségnyújtást igénybe vevõ egészségi állapotáról

Név (szü le té si név): ...........................................................................................................................................................

Szü le té si hely, idõ: ............................................................................................................................................................

La kó hely: ..........................................................................................................................................................................

TAJ-szám: .........................................................................................................................................................................

1. Egész sé gi ál la po ta alap ján jel zõ rend sze res házi se gít ség nyúj tás* biz to sí tá sa

     in do kolt        nem in do kolt

2. Fe lül vizs gá lat szük sé ges:  igen    nem

Ha szük sé ges, a kö vet ke zõ fe lül vizs gá lat idõ pont ja: ........................................................................................................

Dá tum: .............................................

               Or vos neve, alá írá sa: ...................................................

P. H.

* A jel zõ rend sze res házi se gít ség nyúj tás a sa ját ott ho nuk ban élõ, egész sé gi ál la po tuk és szo ciá lis hely ze tük  miatt rá szo ru ló, a se gély hí vó ké szü lék meg fe -
le lõ hasz ná la tá ra ké pes idõs ko rú vagy fo gya té kos sze mé lyek, illetve pszi chi át ri ai be te gek ré szé re az ön ál ló élet vi tel fenn tar tá sa mel lett fel me rü lõ krí zis hely ze -
tek el há rí tá sa cél já ból nyúj tott el lá tás. A jel zõ rend sze res házi se gít ség nyúj tás ke re té ben biz to sít ják az el lá tott sze mély se gély hí vá sa ese tén az ügye le tes gon do -
zó nak a hely szí nen tör té nõ ha la dék ta lan meg je le né sét, a se gély hí vás oká ul szol gá ló prob lé ma meg ol dá sa ér de ké ben szük sé ges azon na li in téz ke dé sek meg té te -
lét, szük ség ese tén to váb bi egész ség ügyi vagy szo ciá lis el lá tás kez de mé nye zé sét.
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2. számú melléklet a 36/2007. (XII. 22.) SZMM rendelethez

Kérelem
gondozási szükséglet megállapításához

1. Sze mé lyes ada tok
 
 A sze mé lyes gon dos ko dást igény lõ neve (szü le té si neve): ...........................................................................................
 Szü le té si he lye, ide je: ....................................................................................................................................................
 TAJ-szám: .....................................................................................................................................................................
 Lak cí me vagy tar tóz ko dá si he lye: .................................................................................................................................
 Tör vé nyes kép vi se lõ jé nek neve, el ér he tõ sé ge: .............................................................................................................

Az el lá tást igény lõ egye dül él 

2. Igé nyelt sze mé lyes gon dos ko dá si for ma

Házi se gít ség nyúj tás        Idõs ott ho ni ellátás  
                  So ron kí vü li el he lye zés in do kolt 

3. Az idõs ott ho ni el lá tás igény be vé te lé hez szük sé ges gon do zá si szük ség let meg ál la pí tá sát a ren de let 4.  § (1) be kez dé sé -
ben meg ha tá ro zott egyéb kö rül mény alap ján ké rem1:

3.1. a de men cia kór kép leg alább kö zép sú lyos fo ko za ta 
 

3.2. az el lá tást igény lõ egye dül él, nyolc va na dik élet évét be töl töt te, és a te le pü lé si ön kor mány zat gon do zá si szük ség -
le te el le né re ré szé re házi se gít ség nyúj tást nem biz to sít 

 
3.3. az el lá tást igény lõ egye dül él, het ve ne dik élet évét be töl töt te, és la kó he lye köz mû ves víz el lá tás vagy köz mû ves

vil la mos ener gia-el lá tás nél kü li in gat lan 
 

3.4. az el lá tást igény lõ egye dül él, és hal lá si fo gya té kos ként fo gya té kos sá gi tá mo ga tás ban vagy va kok sze mé lyi já ra -
dé ká ban ré sze sül 

 
3.5. az el lá tást igény lõ egye dül él, a hal lá si fo gya té kos sá gon kí vü li ok ból fo gya té kos sá gi tá mo ga tás ban ré sze sül, és

az ORSZI, il let ve jog elõd je szak ér tõi bi zott sá gá nak szak vé le mé nye az ön ki szol gá lá si ké pes sé gé nek hi á nyát ál -
la pí tot ta meg 

 
3.6. az el lá tást igény lõ egye dül él, és I. rok kant sá gi cso port ba tar to zó rok kant sá gi nyug díj ban, bal ese ti rok kant sá gi

nyug díj ban, il let ve rok kant sá gi já ra dék ban ré sze sül 
 

3.7. az el lá tást igény lõ egye dül él, és mun ka ké pes sé gét 100%-ban el vesz tet te, il let ve leg alább 80%-os mér té kû
egész ség ká ro so dást szen ve dett, és az ORSZI, il let ve jog elõd je szak ér tõi bi zott sá gá nak szak vé le mé nye az ön ki -
szol gá lá si ké pes sé gé nek hi á nyát ál la pí tot ta meg 

4. A gon do zá si szük ség let mér té ké vel kap cso la tos ada tok2

4.1. A sze mé lyes gon dos ko dást igény lõ is mert be teg sé gei: ............................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
 
4.2. A sze mé lyes gon dos ko dást igény lõ ön ki szol gá lá si ké pes sé gét be fo lyá so ló egyéb té nye zõk: ..................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................

1 A ké re lem hez csa tol ni kell a be je lölt egyéb kö rül mény iga zo lá sá hoz a ren de let 4.  §-ában meg ha tá ro zott, a ki töl té si út mu ta tó ban fel so rolt do ku men tu mo kat.
2 Ak kor kell ki töl te ni, ha a gon do zá si szük ség let meg ál la pí tá sát nem a 3. pont alap ján ké rik. A ké re lem hez mel lé kel ni kell az igény lõ gon do zá si szük ség le -

té nek meg íté lé sét szol gá ló le le tek és szak vé le mé nyek má so la tát.
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4.3. A sze mé lyes gon dos ko dást igény lõ gon do zá si szük ség le tét be fo lyá so ló élet kö rül mé nyei: .....................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

 
4.4. Hoz zá já ru lok a gon do zá si szük ség le tem la kó he lye men (tar tóz ko dá si he lye men) tör té nõ vizs gá la tá hoz.

.......................................................................

Sze mé lyes gon dos ko dást igény lõ
vagy tör vényes kép vi se lõ je alá írá sa

5. A szo ci á lis igaz ga tás ról és szo ci á lis el lá tá sok ról  szóló 1993. évi III. tör vény 63.  §-ának (4) be kez dé se / 68/A.  §-ának
(1) be kez dé se alap ján ké rel me zem a sze mé lyes gon dos ko dást igény lõ gon do zá si szük ség le té nek vizs gá la tát.

................................................................

In téz mény ve ze tõ
(jegy zõ vagy be uta ló szerv ve ze tõ)

alá írá sa

Ki töl té si út mu ta tó

 
– A la kó hely vagy tar tóz ko dá si hely ro vat ban a la kó he lyen tör té nõ vizs gá lat he lyét kell fel tün tet ni.

– Házi se gít ség nyúj tás igény lé se kor min den eset ben a 4. pon tot kell ki töl te ni. Idõs ott ho ni el lá tás igény lé se kor ha a
3. pont sze rin ti kö rül mé nyek va la me lyi ke fenn áll, és az iga zo lá sá ra elõ írt do ku men tu mok ren del ke zés re áll nak, a 3. pon -
tot, egyéb eset ben a 4. pon tot kell ki töl te ni.

– A 3. pont sze rin ti egyéb kö rül mé nyek iga zo lá sá ra a kö vet ke zõ do ku men tu mo kat kell csa tol ni:

 3.1. a Pszi chi át ri ai, il let ve Ne u ro ló gi ai Szak kol lé gi um ál tal be fo ga dott de men cia cent rum vagy az ORSZI szak vé le -
mé nye

3.2. sze mély azo no sí tás ra al kal mas ok mány élet kort iga zo ló má so la ta és a jegy zõ házi se gít ség nyúj tás hi á nyá ról  szóló 
iga zo lá sa

3.3. sze mély azo no sí tás ra al kal mas ok mány élet kort iga zo ló má so la ta és a jegy zõ nek a köz mû ves víz el lá tás vagy a
köz mû ves vil la mos ener gia-el lá tás hi á nyá ról  szóló iga zo lá sa

3.4. az el lá tást meg ál la pí tó jog erõs ha tá ro zat vagy az el lá tás fo lyó sí tá sát iga zo ló irat má so la ta

3.5. az ORSZI, il let ve jog elõd je (Or szá gos Or vos szak ér tõi In té zet) ér vé nyes szak vé le mé nyé nek má so la ta

3.6. a nyug dí jat, já ra dé kot meg ál la pí tó jog erõs ha tá ro zat, vagy a ké re lem be nyúj tá sát meg elõ zõ havi nyug díj-fo lyó sí -
tá si, já ra dék fo lyó sí tá si csekk szel vény vagy bank szám la ki vo nat má so la ta

3.7. az ORSZI, il let ve jog elõd je (Or szá gos Or vos szak ér tõi In té zet) ér vé nyes szak vé le mé nyé nek má so la ta

Az egyes kö rül mé nyek hez elõ írt do ku men tu mok tel jes körû csa to lá sa nél kül a ké re lem hi á nyos, és a gon do zá si szük -
ség let nem ál la pít ha tó meg. Ha az iga zo lá sok nem áll nak ren del ke zés re, a gon do zá si szük ség let vizs gá la tát a 4. pont sze -
rint – la kó he lyen tör té nõ vizs gá lat le foly ta tá sá val – le het kér ni.

– Az egye dül élés rõl az 1. (sze mé lyes ada tok) pont ban kell nyi lat koz ni.

– A 4. pont ban fel tün te tett ada tok iga zo lá sá ra szol gá ló le le tek, illetve szak vé le mé nyek má so la tát csak ak kor kell mel -
lé kel ni, ha azok ren del ke zés re áll nak; az ira tok hi á nya nem aka dá lyoz za a gon do zá si szük ség let vizs gá la tát.
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3. számú melléklet a 36/2007. (XII. 22.) SZMM rendelethez

Értékelõ adatlap

Vizs gá lan dó
funk ci ók

Te vé keny ségek Szem pon tok Fo ko za tok

1. Ön -
ki szol gá lás

Táp lál ko zás étel, ital
el ké szí té se,

el fo gyasz tá sa

meg fe le lõ 0 ki sebb
se gít ség re szo rul

1 étel ké szí tés hez
idõn ként
se gít sé get
igé nyel,

be vá sár lás hoz
rend sze res

se gít ség re van
szüksége

2 ál lan dó
se gít sé get
igé nyel az

el ké szí té sé hez,
éte le it ön ál ló an

elfogyasztja

3 tel jes se gít sé get
igé nyel éte lei

el ké szí té sé hez,
se gít ség re le het

szük sé ge
ét ke zé sé ben,

spe ci á lis diétára
van szüksége

4 tel jes se gít sé get 
igé nyel

étel ké szí tés hez, 
ál lan dó vagy

tel jes se gít sé get 
az el fo gyasz -

tás hoz

5

Test ápo lás,
tisz tál ko dás

test vagy
test ré szek

meg mo sá sa;
haj ápo lás,

kö röm ápo lás,
bo rot vál ko zás,

száj hi gi é ne
(ké pes ség,

haj lan dó ság, ill.
észrevevés

hiánya)

meg fe le lõ 0 mi ni má lis
se gít ség re szo rul

1 ki sebb
se gít sé get
igé nyel,

se géd esz -
köz zel

biz ton sá go san
el lát ja magát

2 idõn ként
sze mé lyi

se gít ség re és
se géd esz kö zök

rend sze res
hasz ná la tá ra

szorul

3 se gít ség re szo rul 
több te rü le ten

4 ál lan dó, tel jes
se gít ség re szo rul

5

Öl töz kö dés ru há zat
rend ben tar tá sa,
ru há zat fel- és

le vé te le,
ön ma gán
tör té nõ

megigazítása

meg fe le lõ 0 mi ni má lis
se gít ség re szo rul

1 ki sebb
se gít sé get

igé nyel, nem
ké pes az

idõ já rás nak
meg fe le lõ
ru há zat

ki vá lasz tá sá ra

2 se gít ség re
szo rul, vagy

irá nyí tást
igé nyel

3 je len tõs
se gít sé get vagy

fel ügye le tet
igé nyel

4 tel jes se gít ség re, 
fel ügye let re

szo rul

5

WC hasz ná lat,
kon ti nen cia

vi ze let és szék let 
tar tá sá nak
ké pes sé ge,

haj lan dó sá ga,
WC hasz ná lat

ké pes sé ge
(elõ ké szü let,

el ju tás,
vissza té rés,

hi gi é nés
teendõk

elvégzése)

meg fe le lõ 0 mi ni má lis
se gít sé get
igé nyel

1 ki sebb
se gít sé get

igé nyel, gyak ran 
kont rol lál ni kell

2 se gít sé get
igé nyel, nem

ké pes a hi gi é nés 
sza bá lyok
be tar tá sá ra

3 je len tõs
se gít ség re van

szük sé ge,
kö ze pes fokú
in kon ti nen -

ci á ja van, vagy a 
WC-t nem
haj lan dó
használni

4 ágy tál és
vi ze lõ edény
hasz ná la tá ra
szo rul, vagy

pe len káz ni kell

5
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Vizs gá lan dó
funk ci ók

Te vé keny ségek Szem pon tok Fo ko za tok

2. Ön el lá tás Esz kö zök/
anya gok

hasz ná la ta

ház tar tás
esz kö zei,

pénz zel való
bá nás, 

meg fe le lõ 0 ház tar tá si
esz kö ze it ese ti

se gít ség gel
hasz nál ja,

pénz ke ze lé se
megfelelõ

1 ház tar tá si
esz kö ze it

fo lya ma tos
se gít ség gel
hasz nál ja,

pénz ke ze lé se
megfelelõ

2 ház tar tá si
esz kö ze it

se gít ség gel sem
ké pes hasz nál ni, 

pénz ke ze lé se
bizonytalan

3 pénz hasz ná lat ho
z ál lan dó
se gít sé get
igényel

4 esz kö zök kel,
pénz zel nem tud 

bán ni, tel jes
se gít sé get
igényel

5

Te rá pia -
kö ve tés

gyógy szer
he lyes

al kal ma zá sa,
or vos ál tal elõ írt

te en dõk
követése

meg fe le lõ 0 gyógy sze re it
sze di, or vo si
uta sí tá sok ra

fi gyel mez tet ni
kell

1 gyógy sze re it
sze di, a te rá pi át

fel ügye let
mel lett

al kal maz za

2 gyógy sze re lés -
ben és

te rá pi á ban
gya ko ri

se gít sé get
igényel

3 gyógy sze re lés -
ben és

te rá pi á ban
ál lan dó

se gít sé get
igényel

4 nem tud ja, vagy
nem akar ja
be szed ni a

gyógy sze re ket
és al kal maz ni a

terápiát

5

3. Moz gás  -
funk ci ók

Hely vál toz -
ta tás, test hely zet 

vál toz ta tás

moz gás funk ci ók 
la kás ban,

la ká son kí vül,
(já rás, ülés,

ál lás, esz kö zök
szük sé ges sé ge)

meg fe le lõ 0 ön ál ló an mo zog, 
fo lya ma tos, de a 
hosszabb távú
moz gás hoz
se gít sé get
igényel

1 mi ni má lis
se gít sé get
igé nyel

2 se gít sé get
igé nyel, bot tal

jár

3 je len tõs
se gít ség re van

szük sé ge,
se géd esz köz
hasz ná la ta
szük sé ges
(já ró ke ret,
mankó)

4 ke re kes szék
hasz ná la tá ra
szo rul, vagy

ágy ban fekvõ

5

4. Men tá lis
funk ci ók

Tér be li-, idõ be ni 
tá jé ko zó dás

tá jé ko zó dá si
ké pes ség,

te vé keny sé gek
össze han go lá sa,

is me re tek
al kal ma zá sa,

napi ru tin
feladatok
intézése

meg fe le lõ 0 tá jé ko zó dá si
ké pes sé ge jó,

szer zett
is me re te it

al kal maz za,
te vé keny sé ge

idõn ként
ko or di ná lat lan,
napi fel ada ta it
kis segítséggel

elvégzi

1 tá jé ko zó dá si
ké pes sé ge kis sé

meg rom lott,
te vé keny sé gek
össze han go lá sa

idõn ként
rosszabb, napi

fel ada tai
el lá tá sá ban

segítségre szorul

2 szer zett
is me re te it

ne he zeb ben
al kal maz za,
tá jé ko zó dó
ké pes sé ge

meg rom lott,
te vé keny sé gek
össze han go lá sa
rosszabb, napi

fel ada tai
el lá tá sá ban
rend sze res

se gít ség re szorul

3 szer zett
is me re tei
nagy részt
el vesz tek/

hi á nyoz nak,
tá jé ko zó dá si
ké pes sé ge
csökkent

4 kap cso lat -
te rem tés re,

te vé keny sé gei
össze han go lá sá -

ra kép te len,
ál lan dó

segítségre szorul

5

Kom mu -
ni ká ció,

be széd kész ség,
be széd ér tés

hely zet nek
meg fe le lõ
kom mu ni -

ká ció,
vi sel ke dés,

beszéd

meg fe le lõ 0 kom mu ni ká -
ci ó ja meg tar tott, 
néha aka do zik

1 kom mu ni ká ci ó -
ban se gít ség re

szorul

2 be széd ér té se,
be szé dé nek
ért he tõ sé ge
meg rom lott,
kom mu ni ká -

ci ó hoz
se géd esz köz
szükséges

3 me ta kom mu ni -
ká ci ó ra képes

4 kom mu ni ká ci ó -
ra kép te len

5
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Vizs gá lan dó
funk ci ók

Te vé keny ségek Szem pon tok Fo ko za tok

5. Ér zék szer vi
funk ci ók

Lá tás ön el lá tást,
ön ki szol gá lást
aka dá lyoz za,

ne he zí ti

meg fe le lõ 0 át la gos
fény vi szo nyok
mel lett még jól

tá jé ko zó dik,
sze mé lye ket,
tár gya kat már
ne he zen ismer

fel

1 át la gos
fény vi szo nyok

mel lett már
rosszul

tá jé ko zó dik,
sze mé lye ket,

tár gya kat
ne he zen is mer

fel, ol vas ni
nehezen tud

2 se gít ség gel
ké pes

tá jé ko zód ni,
sze mé lye ket
fõ leg csak

hang ról ismer
fel

3 lá tás csök ke né se
ön el lá tá sát
kor rek ci ós
szem üveg

hasz ná la tá val is
je len tõ sen

akadályozza

4 lá tás csök ke né se
 miatt ön el lá tás ra 

nem képes

5

Hal lás kap cso lat tar tást,
ügy in té zést,
ön el lá tást
nehezíti

meg fe le lõ 0 át lag kö ze li
hang erõ mel lett
idõn ként rosszul 

hall

1 át lag kö ze li
hang erõ mel lett
kom mu ni ká ci ó -

ja nehezített

2 hal ló ké szü lék
hasz ná la tá ra

szorul

3 hal lás csök ke né -
se nagy fo kú,

hal ló ké szü lék kel 
is ne héz

szá má ra a
kommunikáció

4 hal lás csök ke né -
se nagy fo kú,

hal ló ké szü lé ket
nem tud vagy
nem haj lan dó

használni

5

6. Egész ség -
ügyi el lá tá si

igény

or vo si
ellen õr zés,
gon do zás,

re ha bi li tá ció,
va la mint ápo lá si 

fel ada tok
szükségessége

nincs 0 idõn ként or vo si
el len õr zés re,
vér-, szék let-,

vi ze let-
min ta vé tel re

szorul

1 élet funk ci ók
idõ sza kos

el len õr zé sé re,
ese ten ként

in jek ci ó zás ra,
fáj da lom-

csil la pí tás ra
szorul

2 idõ sza ko san
fo lya ma tos

egész ség ügyi
el lá tás ra,

gon do zás ra,
re ha bi li tá ci ó ra,
élet funk ci ók
ellenõrzésére

szorul

3 rend sze res
egész ség ügyi

el lá tás ra,
idõ sza ko san
fo lya ma tos
ke ze lés re,

meg fi gye lés re
szorul

4 ál lan dó
egész ség ügyi

el lá tás ra,
fo lya ma tos
ke ze lés re és

meg fi gye lés re
szorul

5

7. Fel ügye le ti
igény

sze mé lyi se gí tõ
je len lé té nek

szük sé ges sé ge

nincs 0 idõn ként rö vid
idõ tar ta mú
fel ügye let re

szorul

1 ese ten ként
hosszabb

idõ tar ta mú
fel ügye let re

szorul

2 gyak ran szo rul
fel ügye let re

3 rend sze res
fel ügye let re

szo rul

4 ál lan dó
fo lya ma tos
fel ügye let re

szorul

5

8. Szo ciá lis
kö rül mé nyek

Kap cso la tok tár sas, csa lá di
kap cso la tok
mi nõ ség e,
rend sze res -
sé ge, egyéb

em ber i/
kö zös sé gi

kap cso la tok,
támaszok

meg fe le lõ 0 csa lád ban él, de
nap köz ben
se gít ség és
fel ügye let
nél kül van

1 két sze mé lyes
ház tar tás ban él,

ha son ló
hely ze tû

sze méllyel,
csa lá di

se gít sé get
rend szer te le nül

kap

2 egye dül él, ese ti
se gít sé get kap

csa lád já tól,
szo ciá lis

alap szol gál ta tás 
ban részesül

3 egye dül él,
tá masz és
csa lá di

kap cso la tok
nél kül, szo ciá lis
alap szol gál ta tás 

ban részesül

4 egye dül él,
tá masz és
csa lá di

kap cso la tok
nél kül, szo ciá lis
alap szol gál ta tás

nem
hozzáférhetõ

5
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Vizs gá lan dó
funk ci ók

Te vé keny ségek Szem pon tok Fo ko za tok

La kás, lak ha tás* jog cím,
kom for tos ság
(ve ze té kes víz,
vil lany, fû tés,

te le fon);
la kó kör nye ze ti
inf ra struk tú ra,

la kás és
la kó kör nye zet

aka dály men te sí -
tett sé ge (lift,

lép csõ),
lakókörnyezet
szolgáltatásai

meg fe le lõ 0 la kás meg fe le lõ, 
de nem

aka dály men te sí -
tett, lép csõk

ne he zí tik
a köz le ke dést; a
napi élet vi tel hez 

szük sé ges
szol gál ta tá sok

elérhetõk

1 a la kás kom fort
nél kü li, egye di

fû té sû, a
kör nyék

inf ra struk tú rá ja
hi á nyos, a napi

élet vi telt
nehezíti

2 a la kás ban nincs 
ve ze té kes víz

vagy vil lany, a
la kás ál la ga,

ál la po ta rossz,
fû tés egye di, a

tü ze lõ
be hor dá sát

rend sze re sen
nem tud ja

el vé gez ni, a
kör nyék

szol gál ta tá sok -
kal való ellátása
rossz, hiányos

3 al bér let ben/társ -
bér let ben la kik,

vagy a la kás
kom fort nél kü li,

vi zes, nem
fût he tõ;

a kör nyék
szol gál ta tá -
sok kal való

el lá tá sa rossz,
hiányos

4 szí ves sé gi
la kás hasz ná ló

vagy nincs
meg old va a
lak ha tá sa,

„haj lék ta lan -
kö ze li”

ál la pot ban van;
bán tal maz zák,

fenyegetik

5

Anya gi hely zet* lak ha tá sát,
rend sze res
ét ke zé sét,

ru ház ko dá sát
havi jö ve del me

biztosítja

meg fe le lõ 0 élel me zé se és
lak ha tá sa
biz to sí tott,
ru há za ta

el hasz ná ló dott

1 lak ha tá sa,
ét ke zé se ese ti
se gé lyek kel

együtt biz to sí tott

2 fo lya ma tos
pénz be li

tá mo ga tá -
sok kal tud ja
biz to sí ta ni
lak ha tá sát,
ét ke zé sét,
ruházata
hiányos

3 ese ten ként
lak ha tá sá val
és élel me zé -

sé vel
össze füg gõ

adós sá ga van,
se gély ke re tét
kimerítette

4 fel hal mo zott
adós sá gát

jö ve del mé bõl
nem tud ja
ren dez ni, a
se gé lyek a

lét fenn tar tá sát
nem biz to sít ják,

éhezik

5

0 16 32 48 64 80

* A meg je lölt szo ciá lis kö rül mé nye ket idõs ott ho ni el he lye zés ese tén kell vizs gál ni.

Az irány adó gon do zá si szük ség let:

0–5 pont: nincs

6–20 pont: 1 óra

21–30 pont: 2 óra

31–35 pont: 3 óra

36–40 pont: 4 óra

40 pont fe lett: 4 órát meg ha la dó

Bent la ká sos in téz mény ben élõk gon do zá si szük ség le té nek – az egyes szo ci á lis tár gyú tör vények mó do sí tá sá ról  szóló 2007. évi CXXI. tör vény 81.  §-ának (6) be -
kez dé se sze rin ti – vizs gá la ta so rán a 8. pont sze rin ti szem pon tok vizs gá la tá ra irány adó szem pon to kat fi gyel men kí vül kell hagy ni. Az irány adó gon do zá si szük ség -
let 35 pont fe lett 4 órát meg ha la dó.
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4. számú melléklet a 36/2007. (XII. 22.) SZMM rendelethez

Szakvélemény
gondozási szükséglet vizsgálatáról

1. Sze mé lyes ada tok
 
A sze mé lyes gon dos ko dást igény lõ neve (szü le té si neve): ...............................................................................................
Szü le té si he lye, ide je: ........................................................................................................................................................
TAJ-szám: .........................................................................................................................................................................
Lak cí me vagy tar tóz ko dá si he lye: .....................................................................................................................................
Tör vé nyes kép vi se lõ jé nek neve, el ér he tõ sé ge: .................................................................................................................

2. Házi se gít ség nyúj tás (a vá ro si jegy zõ ál tal a sze mé lyes gon dos ko dás igény be vé te lé vel kap cso la tos el já rá sok ban
köz re mû kö dõ szak ér tõk re, szak ér tõi szer vek re vo nat ko zó rész le tes sza bá lyok ról  szóló Korm. ren de let alap ján mû köd te -
tett szak ér tõi bi zott ság töl ti ki):

A házi se gít ség nyúj tást igény lõ napi gon do zá si szük ség le te :
nincs     1 óra      2 óra      3 óra       4 óra vagy ezt meg ha la dó 

.....................................
bi zott sá gi tag

.....................................
bi zott sá gi elnök

.....................................
bi zott sá gi tag

A szak vé le mény fe lül vizs gá la tát az ORSZI el lá tást igény lõ la kó he lye, il let ve tar tóz ko dá si he lye sze rint ille té kes ki -
ren delt sé gé nél le het kér ni.

3. Idõs ott ho ni el lá tás (az Or szá gos Re ha bi li tá ci ós és Szo ci á lis Szak ér tõi In té zet el sõ fo kú szak ér tõi bi zott sá ga töl ti ki):
 

3.1. Az idõs ott ho ni el lá tást igény lõ gon do zá si szük ség le te a ren de let 4.  § (1) be kez dé sé nek ....... pont ja/al pont ja sze -
rin ti egyéb kö rül mé nyek alap ján áll fenn 
 

3.2. Az idõs ott ho ni el lá tást igény lõ napi gon do zá si szük ség le te1:

A napi 4 órát meg ha lad ja 
A napi 4 órát nem ha lad ja meg   A gon do zá si szük ség let órá ban ki fe je zett mér té ke: napi ....... óra2

................................................... ..................................................
bi zott sá gi el nök elõ adó szak ér tõ

A szak vé le mény fe lül vizs gá la tát az ORSZI el lá tást igény lõ la kó he lye, il let ve tar tóz ko dá si he lye sze rin ti re gi o ná lis
igaz ga tó sá gá nál le het kér ni.

4. Fe lül vizs gá lat
 

4.1. Házi se gít ség nyúj tás (az Or szá gos Re ha bi li tá ci ós és Szo ci á lis Szak ér tõi In té zet el sõ fo kú szak ér tõi bi zott sá ga töl ti ki):

A házi se gít ség nyúj tást igény lõ napi gon do zá si szük ség le te:

nincs      1 óra      2 óra      3 óra      4 óra vagy ezt meg ha la dó 

................................................... ..................................................
bi zott sá gi el nök elõ adó szak ér tõ

4.2. Idõs ott ho ni el lá tás (az Or szá gos Re ha bi li tá ci ós és Szo ci á lis Szak ér tõi In té zet má sod fo kú szak ér tõi bi zott sá ga töl -
ti ki):

4.2.1. Az idõs ott ho ni el lá tást igény lõ gon do zá si szük ség le te a ren de let 4.  § (1) be kez dé sé nek ....... pont ja/al pont ja
sze rin ti egyéb kö rül mé nyek alap ján áll fenn 

4.2.2. Az idõs ott ho ni el lá tást igény lõ napi gon do zá si szük ség le te5:
A napi 4 órát meg ha lad ja 
A napi 4 órát nem ha lad ja meg   A gon do zá si szük ség let órá ban ki fe je zett mér té ke: napi ....... óra2

................................................... ..................................................
bi zott sá gi el nök elõ adó szak ér tõ

1 Ak kor kell ki töl te ni, ha a gon do zá si szük ség let nem a 3.1. pont alap ján, fe lül vizs gá lat ese tén a 4.2.1. pont alap ján áll fenn.
2 A szak vé le mény a meg je lölt óra szám ban, 4 órát meg ha la dó szük ség let ese tén 4 órá ban házi se gít ség nyúj tás igény lé sé hez fel hasz nál ha tó.
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A szociális és munkaügyi miniszter
37/2007. (XII. 22.) SZMM

rendelete

egyes szociális tárgyú miniszteri rendeletek
módosításáról

A szo ci á lis igaz ga tás ról és szo ci á lis el lá tá sok ról  szóló
1993. évi III. tör vény 132.  § (2) be kez dé sé nek b), c), h) és
k) pont já ban, a he lyi ön kor mány za tok ról  szóló 1990. évi
LXV. tör vény 97.  §-ának b) pont já ban ka pott fel ha tal ma -
zás alap ján, il let ve a csa lá dok tá mo ga tá sá ról  szóló 1998.
évi LXXXIV. tör vény 51.  § b) pont já nak ba) al pont já ban
ka pott fel ha tal ma zás alap ján az egész ség ügyi mi nisz ter
fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 161/2006. (VII. 28.) Korm.
ren de let 2.  § (1) be kez dé sé nek b) pont ja sze rin ti fel adat -
kör ében el já ró egész ség ügyi mi nisz ter rel egyet ér tés ben –
a szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl 
 szóló 170/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1.  §-ának b) és
c) pont já ban meg ál la pí tott fel adat kö röm ben el jár va – a kö -
vet ke zõ ket ren de lem el:

A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények
szakmai feladatairól és mûködésük feltételeirõl  szóló

1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet módosítása

1.  §

A sze mé lyes gon dos ko dást nyúj tó szo ci á lis in téz mé -
nyek szak mai fel ada ta i ról és mû kö dé sük fel té te le i rõl  szóló 
1/2000. (I. 7.) SZCSM ren de let (a továb biak ban: R.) 5/A.  § 
(2) be kez dé sé nek a) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke -
zés lép:

[(2) A szak mai prog ram hoz mel lék let ként csa tol ni szük -
séges]

„a) az Szt. 94/B.  §-ának (1) be kez dé se, il let ve
94/D.  §-ának (1) be kez dé se sze rin ti meg ál la po dá sok ter -
ve ze tét, az Szt. 94/B.  §-ának (3) be kez dé se sze rin ti ki vé -
te lek kel,”

2.  §

Az R. 6.  § (5) be kez dé sé nek be ve ze tõ szö ve ge he lyé be a 
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„A sze mé lyes gon dos ko dást nyúj tó szo ci á lis in téz -
mény ben fog lal koz ta tot tak ké pe sí té si elõ írásait a 3. szá mú
mel lék let tar tal maz za. A mun ka kör be töl té sé hez szük sé -
ges ké pe sí té si elõ írások alól – ide nem ért ve a ve ze tõ be -
osz tá sú, meg bí zá sú vagy mun ka kö rû sze mé lye ket – a
mun kál ta tói jog kör gya kor ló ja ha tá ro zott idõ re, de leg fel -
jebb öt évre fel men tést ad hat, ha”

[a) a mun ka kört be töl te ni kí vá nó sze mély a ké pe sí tés
meg szer zé se ér de ké ben már ok ta tás ban vesz részt, vagy

b) az adott mun ka kör be töl té sé re nem áll ren del ke zés re 
a ké pe sí té si elõ írásoknak meg fe le lõ sze mély, és a mun ka -
kört be töl te ni kí vá nó sze mély vál lal ja a szük sé ges ké pe sí -
tés meg szer zé sét.]

3.  §

(1) Az R. 28.  §-ának (5) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(5) Jel zõ rend sze res házi se gít ség nyúj tást csak házi se -
gít ség nyúj tás ra mû kö dé si en ge déllyel ren del ke zõ in téz -
mény, szol gál ta tó biz to sít hat. A csak jel zõ rend sze res házi
se gít ség nyúj tás ban ré sze sü lõk szá ma in téz mé nyen ként, il -
let ve szol gál tat ón ként nem ha lad hat ja meg a házi se gít ség -
nyúj tás ban ré sze sü lõ sze mé lyek szá má nak há rom szo ro sát. 
Ha a csak jel zõ rend sze res házi se gít ség nyúj tás ban ré sze -
sü lõ el lá tott házi se gít ség nyúj tást igé nyel, és a kü lön jog -
sza bály ban meg ha tá ro zott gon do zá si szük ség le te fenn áll,
a ré szé re jel zõ rend sze res házi se gít ség nyúj tást biz to sí tó
kö te les a házi se gít ség nyúj tást is nyúj ta ni.”

(2) Az R. 28.  § (6) be kez dé sé nek elsõ mon da ta he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„A (3) be kez dés a) pont ja sze rin ti mû sza ki rend szer nek
al kal mas nak kell len nie az ese mé nyek do ku men tá lá sá ra,
az ön el len õr zés re, a szo ci á lis gon do zó hely szín re ér ke zé -
sé nek nyug tá zá sá ra, va la mint a két irá nyú kommuniká -
cióra.”

4.  §

(1) Az R. 40.  §-ának (4) be kez dé se a kö vet ke zõ mon dat -
tal egé szül ki:

„Ha több sza ko sí tott sze mé lyes gon dos ko dá si for mát
egy in téz mény ke re té ben szer vez nek meg, az in téz mény -
ve ze tõ fel ada ta it bár mely mû köd te tett sza ko sí tott szol gál -
ta tá si for ma ve ze tõ jé re meg ha tá ro zott ké pe sí té si elõ -
írásoknak meg fe le lõ sze mély el lát hat ja.”

(2) Az R. 40.  §-ának (7) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(7) A 40–62.  §-ok ban fog lalt ren del ke zé se ket a nap pa li 
me le ge dõ re, a haj lék ta la nok át me ne ti szál lá sá ra és éj je li
me ne dék he lyé re, a bá zis-szál lás ra, va la mint a la kó ott hon -
ra nem kell al kal maz ni.”

5.  §

Az R. 44.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(4) Bent la ká sos in téz mé nyi el lá tás ese té ben – az idõs -
ott ho ni el lá tás ki vé te lé vel – az el lá tást igény be vevõ ön -
ellátási mér té ké nek meg fe le lõ be so ro lást a 8. szá mú mel -
lék let tar tal maz za. Ez a be so ro lás ké pe zi az alap ját a sze -
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mé lyes gon dos ko dást nyúj tó szo ci á lis el lá tá sok igény be -
vé te lé rõl  szóló 9/1999. (XI. 24.) SzCsM ren de let 1. szá mú
mel lék le te „B” fe je ze té nek 3. pont ja sze rin ti or vo si ja vas -
lat nak.”

6.  §

(1) Az R. 50.  § (2) be kez dé sé nek b)–c) pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[(2) Az egész ség ügyi el lá tás ke re té ben a sze mé lyes gon -
dos ko dást nyúj tó szo ci á lis in téz mény kö te les gon dos kod ni
az igény be vevõ]

„b) or vo si el lá tá sá ról a 2. szá mú mel lék let sze rin ti óra -
szám ban,

c) szük ség sze rin ti alap ápo lá sá ról, az ott ho ni szak ápo -
lá si te vé keny ség rõl  szóló 20/1996. (VII. 26.) NM ren de let -
ben meg ha tá ro zott szak ápo lá si te vé keny sé gek ki vé te lé vel, 
en nek kö ré ben kü lö nö sen

ca) a sze mé lyi hi gi é né biz to sí tá sá ról,
cb) a gyógy sze re zés rõl,
cc) az ét ke zés ben, a fo lya dék pót lás ban, a hely- és hely -

zet vál toz ta tás ban, va la mint a kon ti nen ci á ban való se gít -
ség nyúj tás ról,”

(2) Az R. 50.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(3) A bent la ká sos szo ci á lis in téz mény or vo sa biz to sít ja 
az el lá tást igény be vevõ egész sé gi ál la po tá nak rend sze res
el len õr zé sét, az or vo si ta nács adást, az egész ség ügyi tár gyú 
jog sza bá lyok ban meg ha tá ro zott szû ré se ket, a gyógy szer -
ren de lést, va la mint szük ség ese tén az egész ség ügyi szak -
el lá tás ba tör té nõ be uta lást.”

(3) Az R. 50.  §-a a kö vet ke zõ (4)–(5) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(4) A (3) be kez dés sze rin ti fel ada tok (2) be kez dés
b) pont ja sze rin ti idõ tar tam ban tör té nõ el lá tá sa – a köte -
lezõ egész ség biz to sí tás el lá tá sa i ról  szóló 1997. évi
LXXXIII. tör vény 18/A.  §-ának (1) be kez dé sé vel össz -
hang ban – vi zit díj men tes.

(5) Ha a vi zit dí jat az in téz mény vi sel te, a kü lön jog sza -
bály sze rin ti vissza té rí tés is az in téz ményt il le ti.”

7.  §

(1) Az R. 52.  §-ának (6) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(6) A bent la ká sos in téz mény vi se li az el lá tást igény be
vevõ rend sze res és ese ti egyé ni gyógy szer szük ség le té nek,
vi zit dí já nak, kór há zi na pi dí já nak

a) tel jes költ sé gét, ha
aa) az el lá tást igény be ve võ nek a sze mé lyi té rí té si díj

meg fi ze té se után fenn ma ra dó havi jö ve del me nem ha lad ja
meg az öreg sé gi nyug díj min den ko ri leg ki sebb össze gé nek

(a továb biak ban: nyug díj mi ni mum) az Szt. 117/A.  §-ának
(1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott szá za lé kát, vagy

ab) az el lá tást igény be vevõ ré szé re a köl tõ pénzt az in -
téz mény biz to sít ja;

b) rész le ges költ sé gét, ha az el lá tást igény be ve võ nek a
sze mé lyi té rí té si díj meg fi ze té se után fenn ma ra dó havi jö -
ve del me meg ha lad ja a nyug díj mi ni mum nak az Szt.
117/A.  §-ának (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott szá za lé -
kát, azon ban ez a jö ve de lem nem fe de zi az el lá tást igény be 
vevõ egyé ni gyógy szer szük ség le té nek, vi zit dí já nak, kór -
há zi na pi dí já nak költ sé gét. Eb ben az eset ben a bent la ká sos 
in téz mény az el lá tást igény be vevõ jö ve del mé nek a köl tõ -
pénz össze gét meg ha la dó ré szét az egyé ni gyógy szer szük -
ség let, il let ve a vi zit díj, kór há zi na pi díj mér té ké ig kiegé -
szíti.”

(2) Az R. 52.  § (8) be kez dé sé nek fel ve ze tõ szö ve ge és
c) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„A (6) be kez dés ben fog lal tak tól el té rõ en az in téz mény
nem kö te les az egyé ni gyógy szer szük ség let, vi zit díj, kór -
há zi na pi díj költ sé gé nek a vi se lé sé re, ha”

„c) az el lá tást igény be vevõ tar tá sá ra az Szt. 114.  §
(2) be kez dé sé nek c)–e) pont ja sze rin ti más sze mély kö te -
les és ké pes, vagy”

(3) Az R. 52.  §-a a kö vet ke zõ (10) be kez dés sel egé szül
ki:

„(10) A (8) be kez dés c) pont ja sze rin ti eset ben az egyé ni 
gyógy szer szük ség let, vi zit díj, kór há zi na pi díj költ sé ge a
té rí té si dí jon fe lül ér vé nye sít he tõ.”

8.  §

Az R. 53.  § (1) be kez dé sé nek elsõ mon da ta he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„Ha a bent la ká sos in téz mény ben élõ el lá tott egész ség -
ügyi el lá tás ban ré sze sül, az el lá tást nyúj tó or vos a há zi or -
vo si, házi gyer mek or vo si és fog or vo si te vé keny ség rõl
 szóló 4/2000. (II. 25.) EüM ren de let 1. szá mú mel lék le te
sze rin ti egész ség ügyi sze mé lyi la pot (rak tá ri szám:
A. 3510-170) ki ál lít ja, il let ve ve ze ti.”

9.  §

Az R. 79/A.  §-ának (1) be kez dé se a kö vet ke zõ e) pont tal 
egé szül ki:

[(1) A nap pa li el lá tás ban ré sze sü lõ sze mély re a gon do -
zást vég zõ sze mély egyé ni gon do zá si ter vet ké szít. A gon -
do zá si ter vet az igény be vé telt kö ve tõ egy hó na pon be lül
kell el ké szí te ni. Nem kell gon do zá si ter vet ké szí te ni ab ban
az eset ben, ha az el lá tott ki zá ró lag]

„e) bá zis-szál lás el lá tá sá ban”

[ré sze sül.]
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10.  §

Az R. 85.  §-a a kö vet ke zõ (6) be kez dés sel egé szül ki:

„(6) Az (1) és a (3) be kez dés sze rin ti egy éves idõ tar tam
szá mí tá sa kor az át me ne ti el he lye zést nyúj tó in téz mény ben 
töl tött idõ sza ko kat – ha az el lá tás meg sza kí tá sa ke ve sebb
mint 30 nap ra tör tént – össze kell adni.”

11.  §

Az R. a kö vet ke zõ 107/E.  §-sal és az azt meg elõ zõ al -
cím mel egé szül ki:

„Bázis-szállás

107/E.  § (1) A bá zis-szál lás a téli idõ szak ban je lent ke zõ
el lá tá si krí zis hely zet ben biz to sít ja a haj lék ta lan sze mé lyek 
szál lá sát, pi he né sét, me le ge dé sét és tisz tál ko dá sát.

(2) El lá tá si krí zis hely zet ak kor áll fenn, ha

a) a napi át lag hõ mér sék let egy mást kö ve tõ öt nap tá ri
na pon ke resz tül –5 °C alatt van, és

b) az el lá tást igény lõ haj lék ta lan sze mé lyek el lá tá sa az
idõ sza kos fé rõ he lye ken sem biz to sít ha tó.

(3) A (2) be kez dés b) pont ja sze rin ti kö rül mény fenn ál -
lá sát az ille té kes disz pé cser szol gá lat szak vé le mé nye ál la -
pít ja meg.

(4) Bá zis-szál lást éj je li me ne dék he lyet vagy haj lék ta la -
nok át me ne ti szál lá sát mû köd te tõ fenn tar tó hoz hat lét re. A
fel adat el lá tá sá hoz szük sé ges sze mé lyi fel té te lek re a
2. szá mú mel lék let in téz mé nyen kí vül mû köd te tett idõ sza -
kos fé rõ he lyek re vo nat ko zó sza bá lya it kell al kal maz ni, az -
zal, hogy a bá zis-szál lá son ál lan dó or vo si fel ügye le tet is
biz to sí ta ni kell.

(5) A bá zis-szál lás az el lá tá si krí zis hely zet fenn ál lá sá -
nak idõ tar ta ma alatt fo lya ma tos nyit va tar tás sal mû kö dik.
A bá zis-szál lás meg szün te té sé re ak kor ke rül sor, ha a napi
át lag hõ mér sék let egy mást kö ve tõ öt nap tá ri na pon ke resz -
tül 0 °C fe lett van, vagy az ille té kes disz pé cser szol gá lat a
to váb bi mû kö dést – a (2) be kez dés b) pont ja alap ján – nem
tart ja in do kolt nak.

(6) Bá zis-szál lás köz mû ve sí tett bel te rü le ten mû köd tet -
he tõ. A mû kö dés so rán biz to sí ta ni kell a hi gi é nés fel té te le -
ket, va la mint a sze mé lyes tisz tál ko dás le he tõ sé gét.

(7) A bá zis-szál lá son el lá tás ban ré sze sí tett sze mé lyek re
vo nat ko zó an a 14. szá mú mel lék let ben sze rep lõ nyil ván -
tar tást kell ve zet ni.”

12.  §

(1) Az R. 2. szá mú mel lék le te e ren de let 1. szá mú mel -
lék le te sze rint mó do sul.

(2) Az R. 3. szá mú mel lék le te e ren de let 2. szá mú mel -
lék le te sze rint mó do sul.

(3) Az R. 4. szá mú mel lék le te he lyé be e ren de let 3. szá -
mú mel lék le te lép.

(4) Az R. 10. szá mú mel lék le te he lyé be e ren de let
4. szá mú mel lék le te lép.

(5) Az R. 14. szá mú mel lék le te he lyé be e ren de let
5. szá mú mel lék le te lép.

A személyes gondoskodást nyújtó
szociális ellátások igénybevételérõl  szóló

9/1999. (XI. 24.) SZCSM rendelet
módosítása

13.  §

A sze mé lyes gon dos ko dást nyúj tó szo ciá lis el lá tá sok
igény be vé te lé rõl  szóló 9/1999. (XI. 24.) SZCSM ren de let
(a továb biak ban: Ir.) 3.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(3) Az 1. szá mú mel lék let sze rin ti ké re lem C ré szé nek
I. pont ját – ét kez te tés, házi se gít ség nyúj tás, to váb bá az
Szt. 115/A.  § sze rint té rí tés men te sen biz to sí tan dó el lá tá -
sok ki vé te lé vel – va la mennyi sze mé lyes gon dos ko dá si
for ma ese té ben, II. pont ját ét kez te tés és házi se gít ség nyúj -
tás ese té ben, III. pont ját idõs ott ho ni el lá tás ese té ben kell
ki töl te ni. Ét kez te tés ese té ben a II. pont ki töl té se a szol gál -
ta tás igény lé sét meg elõ zõ jö ve de lem vizs gá lat alap já ul
szol gál, a szol gál ta tás igény lé se kor nem kell is mé tel ten ki -
töl te ni.”

14.  §

(1) Az Ir. 4.  §-ának (2) be kez dé se az elsõ mon da tot
köve tõen a kö vet ke zõ mon dat tal egé szül ki:

„Idõs ott ho ni el lá tás ese té ben az elõ gon do zás I. sza ka sza 
az 5.  § (2) be kez dé se sze rin ti, az el lá tott, illetve tör vényes
kép vi se lõ je ré szé re  szóló tá jé koz ta tás ból, va la mint a gon -
do zá si szük ség let kü lön jog sza bály sze rin ti vizs gá la tá nak
kez de mé nye zé sé re szol gá ló ké re lem ki töl té sé bõl, illetve a
gon do zá si szük ség let vizs gá la tá ban tör té nõ se gít ség nyúj -
tás ból áll; az elõ gon do zás II. sza ka szát a gon do zá si szük -
ség let meg ál la pí tá sát köve tõen kell el vé gez ni.”

(2) Az Ir. 4.  §-ának (5) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(5) Házi se gít ség nyúj tás ese té ben az egy sze rû sí tett elõ -
gon do zás a szol gál ta tást igény lõ nek a szol gál ta tás sal kap -
cso la tos tá jé koz ta tá sá ból, va la mint a gon do zá si szük ség let 
vizs gá la tá nak kez de mé nye zé sé re szol gá ló ké re lem ki töl té -
sé bõl, illetve a gon do zá si szük ség let vizs gá la tá ban tör té nõ
se gít ség nyúj tás ból áll.”
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15.  §

Az Ir. 7.  §-ának (2) be kez dé se az elsõ mon da tot köve -
tõen a kö vet ke zõ mon dat tal egé szül ki:

„Idõs ott ho ni el lá tás ese té ben a be uta ló szerv kez de mé -
nye zi a gon do zá si szük ség let vizs gá la tát, és an nak meg ál -
la pí tá sa után kez de mé nye zi az el he lye zést.”

16.  §

Az Ir. 9.  § (1) be kez dé sé nek be ve ze tõ szö ve ge he lyé be a 
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„Az elõ gon do zás so rán az elõ gon do zást vég zõ sze mély, 
il let ve ha a gon do zá si szük ség le tet házi se gít ség nyúj tás
vagy idõs ott ho ni el lá tás ese té ben vizs gál ják, az elõ adó
szak ér tõ szük ség ese tén fel ve szi a kap cso la tot”

[a) az igény be vevõ szo ci á lis el lá tá sát biz to sí tó in téz -
ménnyel, a szol gál ta tást biz to sí tó sze méllyel,

b) az igény be vevõ la kó he lye sze rint ille té kes szo ci á lis
ha tás kört gya kor ló szerv vel a se gé lye zés re, a köz gyógy el -
lá tás ra, a gyógy szer tá mo ga tás ra vo nat ko zó ada tok be -
szer zé se vé gett,

c) az igény be vevõ há zi or vo sá val, ke ze lõ or vo sá val az
egész sé gi ál la pot ra, il let ve a ko ráb bi gyógy ke ze lés re vo -
nat ko zó ada tok meg is me ré se cél já ból,

d) a la kó hely sze rint ille té kes gyám hi va tal lal a cse lek -
võ ké pes ség re vo nat ko zó ada tok meg is me ré se vé gett,

e) az el lá tást igény be vevõ tör vényes kép vi se lõ jé vel, il -
let ve leg kö ze leb bi hoz zá tar to zó i val.]

17.  §

Az Ir. 19.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„19.  § A házi se gít ség nyúj tást igény lõ nek az 1. szá mú
mel lék let 3.2. pont já ban fel tün te tett, szol gál ta tás gya ko ri -
sá gá ra vo nat ko zó igé nyét az Szt. 63.  § (7) be kez dé sé nek
ke re tei kö zött kell figye lembe ven ni. Ha a szol gál ta tást
igény be vevõ nem igény li a szak vé le mény sze rin ti óra szá -
mot, a szol gál ta tást az ál ta la igé nyelt idõ tar tam ban kell
nyúj ta ni.”

18.  §

Az Ir. a kö vet ke zõ 22/A.  §-sal és azt meg elõ zõ en a kö -
vet ke zõ al cím mel egé szül ki:

„Jövedelemvizsgálat

22/A.  § (1) Az Szt. 119/C.  §-a sze rin ti jö ve de lem vizs gá -
lat irán ti ké re lem hez mel lé kel ni kell az 1. szá mú mel lék let
C ré sze – 3.  § (3) be kez dés sze rint – ki töl tött pont já -
nak/pont ja i nak a má so la tát.

(2) A jö ve de lem rõl ét kez te tés és házi se gít ség nyúj tás
ese té ben a 9. szá mú mel lék let, idõs ott ho ni el lá tás ese té ben
a 10. szá mú mel lék let sze rin ti iga zo lást kell ki ál lí ta ni.

(3) Ét kez te tés ese té ben a jö ve de lem vizs gá la tot a jegy zõ a 
ké re lem be ér ke zé sé tõl szá mí tott 15 na pon be lül vég zi el.”

19.  §

(1) Az Ir. 1. szá mú mel lék le te az e ren de let 6. szá mú
mel lék le te sze rint mó do sul.

(2) Az Ir. az e ren de let 7–8. szá mú mel lék le te sze rin ti
9–10. szá mú mel lék let tel egé szül ki.

A magasabb összegû családi pótlékra jogosító
betegségekrõl és fogyatékosságokról  szóló

5/2003. (II. 19.) ESZCSM rendelet módosítása

20.  §

(1) A ma ga sabb össze gû csa lá di pót lék ra jo go sí tó be -
teg sé gek rõl és fo gya té kos sá gok ról  szóló 5/2003. (II. 19.)
ESZCSM ren de let (a továb biak ban: Mr.) 4/A.  §-ának
(1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A Cst. 7.  § (1) be kez dé sé nek d) pont já ban meg ha tá ro -
zott sze mély ak kor jo go sult a ma ga sabb össze gû csa lá di pót -
lék ra, ha az Or szá gos Re ha bi li tá ci ós és Szo ci á lis Szak ér tõi
In té zet (a továb biak ban: ORSZI) el sõ fo kú szak ér tõi bi zott sá -
gá nak szak vé le mé nye sze rint 18. élet évé nek be töl té se elõtt
mun ka ké pes sé gét leg alább 67%-ban el vesz tet te, il let ve leg -
alább 50%-os mér té kû egész ség ká ro so dást szen ve dett.”

(2) Az Mr. 4/A.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(3) Ha az igé nyel bí rá ló szerv a ké rel met el uta sít ja, az
er rõl  szóló ha tá ro zat alap já ul szol gá ló szak vé le ményt – az
igény lõ nek a ha tá ro zat kéz hez vé te lé tõl szá mí tott 15 na pon 
be lül az igé nyel bí rá ló szerv hez be nyúj tott fel leb be zé se
alap ján – az ORSZI má sod fo kú szak ér tõi bi zott sá ga vizs -
gál ja fe lül.”

Az egyes szociális szolgáltatásokat végzõk képzésérõl 
és vizsgakövetelményeirõl  szóló 

81/2004. (IX. 18.) ESZCSM rendelet módosítása

21.  §

(1) Az egyes szo ci á lis szol gál ta tá so kat vég zõk kép zé sé -
rõl és vizs ga kö ve tel mé nye i rõl  szóló 81/2004. (IX. 18.)
ESZCSM ren de let (a továb biak ban: Vr.) 11.  §-ának (2) be -
kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) A kép zés kö te le zõ óra szá ma 120 óra, eb bõl
a) 72 óra el mé le ti ok ta tás,
b) 48 óra gya kor la ti ok ta tás.”
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(2) A Vr. 11.  §-a a kö vet ke zõ (3) be kez dés sel egé szül ki:

„(3) A (2) be kez dés sze rin ti kö te le zõ óra szám a kö zép -
fo kú – szo ci á lis asszisz tens, szo ci á lis, gyer mek- és if jú ság -
vé del mi ügy in té zõ – vég zett ség gel ren del ke zõk ese té ben
20 órás, el mé le ti ok ta tást tar tal ma zó elõ ké szí tõ mo dul lal
egé szül ki.”

22.  §

(1) Ez a ren de let 2008. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.

(2) E ren de let 1–21.  §-a, 22.  §-ának (8)–(9) be kez dé se,
va la mint 1–8. szá mú mel lék le te 2008. ja nu ár 2-án ha tá lyát
vesz ti. Ez a be kez dés 2008. ja nu ár 3-án ha tá lyát vesz ti.

(3) Az e ren de let ha tály ba lé pé se kor szo ci á lis in téz -
mény nél, szol gál ta tó nál az R. 2. szá mú mel lék let sze rin ti
szak mai lét szám nor mák ke re té ben fog lal koz ta tott sze -
mélyt a jog vi szo nya fenn ál lá sá ig szak kép zett nek kell te -
kin te ni ak kor is, ha az R. 3. szá mú mel lék le té nek e ren de -
let tel meg ál la pí tott ren del ke zé se i ben meg ha tá ro zott szak -
irá nyú szak kép zett ség gel nem ren del ke zik.

(4) Az e ren de let jel zõ rend sze res házi se gít ség nyúj tás ra
vo nat ko zó szak mai sza bá lya it és lét szám fel té te le it – az
(5) be kez dés ben fog lal tak ki vé te lé vel –

a) az egyes szo ci á lis tár gyú tör vények mó do sí tá sá ról
 szóló 2007. évi CXXI. tör vény 81.  §-ának (3) be kez dé se
sze rin ti sza bály alap ján tör té nõ mû kö dé si en ge dély mó do -
sí tá sá nak idõ pont já tól,

b) ha e ren de let ha tály ba lé pé se kor a jel zõ rend sze res
házi se gít ség nyúj tást házi se gít ség nyúj tást is tar tal ma zó
mû kö dé si en ge déllyel nyújt ják, 2009. ja nu ár 1-jé tõl

kell al kal maz ni.

(5) Az R. 28.  §-ának (6) be kez dé se sze rin ti – e ren de let -
tel meg ál la pí tott – két irá nyú kom mu ni ká ci ó ra vo nat ko zó
fel té telt az e ren de let ha tály ba lé pé se kor jog erõs mû kö dé si
en ge déllyel ren del ke zõ szol gál ta tók nak, in téz mé nyek nek
2010. de cem ber 31-éig kell tel je sí te ni ük.

(6) Az e ren de let ha tály ba lé pé se kor mû kö dé si en ge -
déllyel ren del ke zõ in téz mény nek, szol gál ta tó nak az R.
2. szá mú mel lék le tét érin tõ lét szám nor ma-vál to zá so kat
2009. de cem ber 31-éig kell tel je sí te ni.

(7) Az egyes szo ci á lis szol gál ta tá so kat vég zõk képzé -
seinek és vizs ga kö ve tel mé nye i nek e ren de let tel meg ál la -

pí tott sza bá lya it az e ren de let hatályba lépését köve tõen in -
dult kép zé sek re kell al kal maz ni.

(8) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti

a) az R.
aa) 18.  §-ának (2) be kez dé se,
ab) 28.  § (3) be kez dé sé nek a) pont já ban a „sze mély hí -

vó kis köz pon tot,” szö veg rész,
ac) 44.  §-ának (3) be kez dé se,
ad) 52.  § (8) be kez dé sé nek a)–b) pont ja,
ae) 2. szá mú mel lék le te I. Alap szol gál ta tá sok ré szé nek

9. pont ja,
af) 3. szá mú mel lék le té nek 5/F., va la mint 11–13. pont -

ja,
b) az Ir. 8. szá mú mel lék le té ben a „házi se gít ség nyúj -

tás ra,” szö veg rész.

(9) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az R.
a) 39/D.  §-ának (1) be kez dé sé ben és 104/A.  § (5) be -

kez dé sé nek elsõ mon da tá ban a „két éven” szö veg rész he -
lyé be a „négy éven” szö veg rész,

b) 39/I.  §-ában a „tárgy év ben” szö veg rész he lyé be a
„négy éven be lül” szö veg rész,

c) 44.  §-ának (2) be kez dé sé ben a „hely re ál lí tá sá ra”
szö veg rész he lyé be a „hely re ál lí tá sá ra és szint en tar tá sá ra” 
szö veg rész,

d) 51.  §-ának (2) be kez dé sé ben az „ , il let ve” szö veg -
rész he lyé be az „és” szö veg rész,

e) 52.  §-a (1) be kez dé sé nek má so dik mon da tá ban az
„osz tály ve ze tõ ápo ló já nak” szö veg rész he lyé be az „en nek
hi á nyá ban az in téz mény ve ze tõ nek a” szö veg rész,

f) 52.  §-a (1) be kez dé sé nek utol só mon da tá ban a „té rí -
tés men te sen” szö veg rész he lyé be a „té rí tés men te sen – ide -
ért ve a gyógy sze rért kü lön jog sza bály alap ján do bo zon -
ként fi ze ten dõ díj költ sé gét is –” szö veg rész,

g) 52.  §-a (2) be kez dé sé nek fel ve ze tõ mon da tá ban az
„ál lít ha tó össze” szö veg rész he lyé be az „áll” szö veg rész,

h) 52.  §-ának (5) be kez dé sé ben a „költ sé gét” szö veg -
rész he lyé be a „költ sé gét, ide ért ve a gyógy sze rért kü lön
jog sza bály alap ján do bo zon ként fi ze ten dõ díj költ sé gét is” 
szö veg rész,

i) 52.  §-ának (9) be kez dé sé ben a „test tá vo li” szö veg -
rész he lyé be a „vény re fel írt test tá vo li” szö veg rész
lép.

Dr. Lam perth Mó ni ka s. k.,
szo ciá lis és mun ka ügyi mi nisz ter
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1. számú melléklet a 37/2007. (XII. 22.) SZMM rendelethez 
 
1. Az R. 2. számú melléklete I. Alapszolgáltatások részének 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„1. Étkeztetés 
  

– konyhavezető (50 fő ellátott felett)  
– szociális segítő 

1 fő 
1 fő” 

 
2. Az R. 2. számú melléklete I. Alapszolgáltatások részének 2. pontjában az „5-6 fő” szövegrész helyébe a „maximum 6 
ellátott” szövegrész lép. 
 
3. Az R. 2. számú melléklete I. Alapszolgáltatások részének 7. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
     „7. Közösségi ellátások  

 a) Önálló szolgáltatás esetén:  
 Közösségi koordinátor 1 fő 
 Közösségi gondozó 2 fő 

      Orvos konzultáns havi 4 óra 
 b) Integrált ellátás keretein belül:  

 Közösségi koordinátor 1/2 fő, ill. 1 
fő - 4 

közösségi 
gondozó 
esetén 

 Közösségi gondozó 2 fő 
 Orvos konzultáns havi 4 óra 

 ca) Önálló alacsonyküszöbű ellátás esetén:  
 Koordinátor 1 fő 
 Konzultáns napi 4 óra 
 Segítő 2 fő 

 cb) Integrált alacsonyküszöbű ellátás keretein belül:  
 Koordinátor napi 4 óra 
 Konzultáns napi 4 óra 
 Segítő 2 fő” 

  
 
 
4. Az R. 2. számú melléklete I. Alapszolgáltatások részének 8. pontjában a „gondozó” szövegrész helyébe a „munkás” 
szövegrész lép. 
 
 
5. Az R. 2. számú melléklete II. Intézményi Ellátások 2. Bentlakást nyújtó intézmények A) Idősek otthona, B) Pszichiátriai 
és szenvedélybetegek tartós bentlakást nyújtó intézménye, E) Hajléktalanok tartós bentlakást nyújtó intézménye, valamint 
F) Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények részében az „ápoló, szociális gondozó” szövegrész helyébe az „ápoló, 
gondozó” szövegrész lép. 
 
 
6. Az R. 2. számú melléklete II. Intézményi Ellátások 2. Bentlakást nyújtó intézmények I) Részleg részében a „Szociális 
ápoló-gondozó” szövegrész helyébe az „Ápoló, gondozó” szövegrész lép. 
 



 
 
 
 
2007/181. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 13741 

2. számú melléklet a 37/2007. (XII. 22.) SZMM rendelethez 
 
1. Az R. 3. számú mellékletének 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„1. Szociális konyha vagy 
népkonyha  
   -főzőkonyha  
   -melegítőkonyha 

konyhavezető - élelmezésvezető, szakács, dietetikus  
- szociális munkás, szociális szervező  
- szociális asszisztens, szociális gondozó és 
szervező 
- teológus, diakónus 

 szociális segítő szociális gondozó és szervező, szociális 
gondozó és ápoló, szociális asszisztens, házi 
szociális gondozó, szociális otthon 
gondozó, középfokú végzettség” 

 
2. Az R. 3. számú mellékletének 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„2. Házi segítségnyújtás, 
Jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtás 

vezető gondozó  felsőfokú szociális alapvégzettség, szociális 
gondozó és szervező, szociális asszisztens, 
gerontológiai gondozó, ápoló, pszichiátriai 
ápoló 
pszichiátriai ápoló és gondozó, klinikai 
szakápoló (csak: geriátriai, pszichiátriai és 
mentálhigiénés szakápoló, körzeti – 
közösségi szakápoló), felnőtt szakápoló, 
mentálhigiénés és pszichiátriai szakápoló, 
egészségügyi szakasszisztens (csak: 
gyógyfoglalkoztató szakasszisztens), 
foglalkozás-egészségügyi szakápoló, 
hospice szakápoló és koordinátor, ideg- 
elmeápoló, körzeti betegápoló, körzeti 
ápoló, rehabilitációs terapeuta 

  szociális gondozó szociális gondozó és szervező, szociális 
gondozó és ápoló, gerontológiai gondozó, 
házi szociális gondozó, szociális otthon 
gondozó, ápoló, általános betegápoló, 
pszichiátriai ápoló, pszichiátriai ápoló és 
gondozó, klinikai szakápoló (csak: 
geriátriai, pszichiátriai és mentálhigiénés 
szakápoló, körzeti – közösségi szakápoló), 
felnőtt szakápoló, általános ápoló, 
mentálhigiénés és pszichiátriai szakápoló, 
egészségügyi szakasszisztens (csak: 
gyógyfoglalkoztató szakasszisztens), 
foglalkozás-egészségügyi szakápoló, 
rehabilitációs tevékenység terapeuta, 
hospice szakápoló és koordinátor, ideg- 
elmeápoló, gyermek ideg-elme ápoló, 
körzeti betegápoló, körzeti ápoló, 
rehabilitációs terapeuta” 

 
 
3. Az R. 3. számú mellékletének 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„3. Családsegítés intézményvezető  felsőfokú szociális alapvégzettség, 
közösségi szociális munkás, szociális 
menedzser, teológus 
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családgondozó felsőfokú szociális alapvégzettség, 
közösségi szociális munkás, családterapeuta, 
teológus 

szociális segítő szociális asszisztens  

  

tanácsadó felsőfokú szociális alapvégzettség, 
közösségi szociális munkás, 
pszichopedagógus, gyógypedagógus, 
pedagógus, nevelőtanár, pszichológus, 
jogász 
teológus, igazgatásszervező (szociális 
igazgatás szakirány), szociológus, 
szupervizor, humánerőforrás menedzser, 
humánszervező, mentálhigiénikus, 
addiktológiai konzultáns, közgazdász – 
szociálpolitikus, jogi szakokleveles 
családvédelmi tanácsadó, szociális igazgatás 
szakirányú végzettség, családterapeuta, 
mentálhigiénikus, munkavállalási tanácsadó, 
mediátor 

  adósságkezelési 
tanácsadó 

megegyezik a családgondozóval + 
adósságkezelési tanácsadó képesítés” 

 
4. Az R. 3. számú mellékletének 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„4. Idősek klubja, demens 
személyek nappali 
intézménye 

Nappali ellátás vezető  felsőfokú szociális alapvégzettség, 
mentálhigiénikus, szociális menedzser, 
szociális asszisztens, gerontológiai gondozó, 
diplomás ápoló, okleveles egyetemi ápoló, 
okleveles ápoló, intézetvezető, 
mentálhigiénés asszisztens, szociális 
gondozó és szervező, teológus, diakónus 
igazgatásszervező (szociális igazgatás 
szakirány) 

  szociális gondozó szociális gondozó és szervező, szociális 
gondozó és ápoló, gerontológiai gondozó,  
házi szociális gondozó, szociális otthon 
gondozó, ápoló, általános betegápoló, 
pszichiátriai ápoló, pszichiátriai ápoló és 
gondozó, klinikai szakápoló (csak: 
geriátriai, pszichiátriai és mentálhigiénés 
szakápoló, körzeti – közösségi szakápoló), 
felnőtt szakápoló, általános ápoló, 
mentálhigiénés és pszichiátriai szakápoló, 
egészségügyi szakasszisztens (csak: 
gyógyfoglalkoztató szakasszisztens), 
foglalkozás-egészségügyi szakápoló, 
gyógymasszőr, gyógytornász, rehabilitációs 
tevékenység terapeuta, fizioterápiás 
asszisztens, hospice szakápoló és 
koordinátor, ideg- elmeápoló, körzeti 
betegápoló, körzeti ápoló, rehabilitációs 
terapeuta 

 szociális, 
mentálhigiénés 
munkatárs 

felsőfokú szociális alapvégzettség, 
mentálhigiénés asszisztens, pszichológus, 
teológus, diakónus, mentálhigiénikus, 
szociális gondozó és szervező, szociális 
asszisztens, gerontológiai gondozó, 
népművelő, művelődésszervező” 



 
 
 
 
2007/181. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 13743 

5. Az R. 3. számú mellékletének 5/A. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

vezető felsőfokú szociális alapvégzettség 
konduktor, egészségügyi menedzser, szociális 
menedzser, diplomás ápoló, védőnő, 
pszichopedagógus, gyógypedagógus 

„5/A. Támogató szolgálat 

személyi segítő szociális gondozó és szervező, szociális 
gondozó és ápoló, szociális asszisztens, 
gerontológiai gondozó, mentálhigiénés 
asszisztens, ápoló, általános betegápoló, felnőtt 
szakápoló, házi szociális gondozó, szociális 
otthon gondozó, általános betegápoló, 
pedagógiai asszisztens, gyógypedagógiai 
asszisztens” 

 
6. Az R. 3. számú mellékletének 5/C. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

közösségi koordinátor felsőfokú szociális alapvégzettség, orvos, 
diplomás ápoló, okleveles egyetemi ápoló, 
okleveles egészségügyi szaktanár, okleveles 
ápoló, egészségügyi szakoktató, intézetvezető, 
pszichopedagógus, gyógypedagógus, 
pszichológus, diakónus, szupervizor, 
mentálhigiénikus, egészségügyi menedzser, 
addiktológiai konzultáns, szociális menedzser, 
pszichológus 

közösségi gondozó Megegyezik a közösségi koordinátor 
képesítésével, azon túl: 
szociális gondozó és szervező, szociális gondozó 
és ápoló, szociális asszisztens, mentálhigiénés 
asszisztens, szociális szakgondozó-pszichiátriai 
gondozó, szociális szakgondozó-
szenvedélybeteg gondozó, pszichiátriai ápoló, 
pszichiátriai ápoló és gondozó, klinikai 
szakápoló (csak: pszichiátriai és mentálhigiénés 
szakápoló, körzeti – közösségi szakápoló),  
felnőtt szakápoló, mentálhigiénés és pszichiátriai 
szakápoló, egészségügyi szakasszisztens (csak: 
gyógyfoglalkoztató szakasszisztens), 
rehabilitációs tevékenység terapeuta, ideg-, 
elmeápoló, rehabilitációs terapeuta, 
gyógypedagógus, gyógypedagógiai asszisztens, 
ápoló, pszichopedagógus, felnőtt szakápoló, 
foglalkozás-egészségügyi szakápoló,  

„5/C. Közösségi pszichiátriai 
ellátás 

  

orvosi konzultáns  pszichiáter szakorvos” 
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7. Az R. 3. számú mellékletének 5/D. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

közösségi koordinátor/ 
alacsonyküszöbű 
ellátás koordinátor 

felsőfokú szociális alapvégzettség, pszichológus, 
orvos, addiktológiai konzultáns, diplomás ápoló, 
okleveles egyetemi ápoló, diakónus, 

védőnő +  
szociális gondozó és szervező 
szociális gondozó és ápoló 
szociális asszisztens 
szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi 

 ügyintéző 
gerontológiai gondozó 
mentálhigiénés asszisztens 
szociális segítő-rehabilitációs nevelő 

 segítő 
foglalkoztatás szervező 
szociokulturális animátor 
szociális szakgondozó-pszichiátriai 

 gondozó, szenvedélybeteg gondozó 
közösségi gondozó Megegyezik a közösségi koordinátor 

képesítésével, azon túl: 
szociális gondozó és ápoló, szociális gondozó 
és szervező, klinikai szakápoló (csak: 
geriátriai, pszichiátriai és mentálhigiénés 
szakápoló, körzeti – közösségi szakápoló), 
mentálhigiénés asszisztens, szociális 
asszisztens, szociális, gyermek- és 
ifjúságvédelmi ügyintéző, gerontológiai 
gondozó, foglalkoztatás szervező, 
szociokulturális animátor, szociális 
szakgondozó-pszichiátriai gondozó, 
szenvedélybeteg gondozó, egészségügyi 
szakasszisztens (csak: gyógyfoglalkoztató 
szakasszisztens), védőnő 

orvosi konzultáns addiktológus, pszichiáter szakorvos 

„5/D. Szenvedélybetegek 
közösségi ellátása, 
alacsonyküszöbű ellátás 

  

alacsonyküszöbű 
ellátás konzultáns 

általános szociális munkás, szociális munkás, 
szociálpedagógus, közösségi szociális munkás, 
mentálhigiénikus, addiktológiai konzultáns” 

 
8. Az R. 3. számú mellékletének 5/E. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„5/E. Utcai szociális munka 
  
  

 koordinátor felsőfokú szociális alapvégzettség, 
mentálhigiénikus, szociológus, 
szociálpolitikus, teológus, diakónus 

  utcai szociális  
 munkás 

felsőfokú szociális alapvégzettség, szociális 
gondozó és szervező, mentálhigiénikus, 
pszichiátriai ápoló, felnőtt szakápoló, ápoló, 
általános betegápoló, általános ápoló, 
diakónus” 
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9. Az R. 3. számú mellékletének 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

 intézményvezető  felsőfokú szociális alapvégzettség, 
egészségügyi menedzser, szociális menedzser, 
diplomás ápoló, okleveles egyetemi ápoló, 
okleveles ápoló, intézetvezető, védőnő, 
pszichopedagógus, gyógypedagógus, 
pszichológus, diakónus 

terápiás munkatárs  gyógymasszőr, gyógytornász, rehabilitációs 
tevékenység terapeuta, rehabilitációs terapeuta, 
pedagógiai asszisztens, gyógypedagógiai 
asszisztens, pszichopedagógus, 
gyógypedagógus, pszichológus, 
mozgásterapeuta, gyógytornász, konduktor, 
mentálhigiénikus 

„6. Fogyatékosok nappali 
intézménye 

szociális gondozó szociális gondozó és szervező, szociális 
gondozó és ápoló, szociális asszisztens, házi 
szociális gondozó, szociális otthon gondozó, 
ápoló, általános betegápoló, felnőtt szakápoló” 

 
10. Az R. 3. számú mellékletének 7. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

intézményvezető felsőfokú szociális alapvégzettség, pszichológus, 
mentálhigiénikus,  addiktológiai konzultáns, 
szociális menedzser, klinikai szakpszichológus, 
addiktológiai szakpszichológus, diplomás ápoló, 
okleveles egyetemi ápoló, okleveles ápoló, 
intézetvezető, pszichopedagógus, humánerőforrás 
menedzser, humánszervező, szociális menedzser, 
teológus, diakónus 

„7. Pszichiátriai betegek 
nappali intézménye 

  
  

terápiás segítő szociálpolitikus, általános szociális munkás, 
szociális munkás, szociálpedagógus, szociális 
szervező, pszichopedagógus, óvodapedagógus,  
mentálhigiénikus, szociális gondozó és 
szervező, szociális gondozó és ápoló, szociális 
asszisztens, mentálhigiénés asszisztens, 
rehabilitációs nevelő segítő, szociális segítő-
rehabilitációs nevelő segítő, szociális segítő-
foglalkoztatás szervező, szociális segítő-
szociokulturális animátor, szociális 
szakgondozó-pszichiátriai gondozó, szociális 
szakgondozó-szenvedélybeteg gondozó, 
pszichiátriai ápoló, pszichiátriai ápoló és 
gondozó, klinikai szakápoló (csak: geriátriai, 
pszichiátriai és mentálhigiénés szakápoló, 
körzeti – közösségi szakápoló), felnőtt 
szakápoló, mentálhigiénés és pszichiátriai 
szakápoló,  egészségügyi szakasszisztens (csak: 
gyógyfoglalkoztató szakasszisztens),  
foglalkozás-egészségügyi szakápoló,  
gyógymasszőr, gyógytornász, rehabilitációs 
tevékenység terapeuta, hospice szakápoló és 
koordinátor, ideg-, elmeápoló,  rehabilitációs 
terapeuta, egészségügyi szakasszisztens (csak: 
gyógyfoglalkoztató szakasszisztens), szociális 
menedzser, ápoló, diplomás ápoló, okleveles 
egyetemi ápoló, okleveles ápoló, ápoló, 
általános betegápoló,  körzeti betegápoló,  
körzeti ápoló” 
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11. Az R. 3. számú mellékletének 7/A. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

 intézményvezető felsőfokú szociális alapvégzettség, 
pszichológus, pszichopedagógus, 
gyógypedagógus, mentálhigiénikus, 
gyógypedagógus, klinikai szakápoló (csak: 
geriátriai, pszichiátriai és mentálhigiénés 
szakápoló, körzeti – közösségi szakápoló), 
mentálhigiénés asszisztens, addiktológiai 
konzultáns, teológus, diakónus 

„7/A. Szenvedélybetegek 
nappali intézménye 

  
  

 terápiás segítő felsőfokú szociális alapvégzettség, 
gyógypedagógus, pszichopedagógus,  
egészségügyi szakasszisztens (csak: 
gyógyfoglalkoztató szakasszisztens),  
rehabilitációs terapeuta, szociális gondozó és 
szervező, szociális gondozó és ápoló, 
szociális asszisztens, szociális, gyermek- és 
ifjúságvédelmi ügyintéző, gerontológiai 
gondozó, mentálhigiénés asszisztens, szociális 
segítő-rehabilitációs nevelő segítő, 
foglalkoztatás szervező, szociokulturális 
animátor, szociális szakgondozó-pszichiátriai 
gondozó, szenvedélybeteg gondozó, klinikai 
szakápoló (csak: geriátriai, pszichiátriai és 
mentálhigiénés szakápoló, körzeti – közösségi 
szakápoló), addiktológiai konzultáns, 
pszichiátriai ápoló, pszichiátriai ápoló és 
gondozó, gyógypedagógiai asszisztens” 

 
 
 
12. Az R. 3. számú mellékletének 8. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„8. Nappali melegedő intézményvezető  felsőfokú szociális alapvégzettség, közösségi 
szociális munkás, szociális menedzser, 
közgazdász-szociálpolitikus, teológus 

  szociális, mentálhigiénés
munkatárs 

felsőfokú szociális alapvégzettség, közösségi 
szociális munkás, szociális asszisztens, 
mentálhigiénés asszisztens  
védőnő, teológus, diakónus, pedagógus, 
népművelő 

  szociális segítő szociális gondozó és szervező, szociális 
gondozó és ápoló, szociális asszisztens, 
mentálhigiénés asszisztens, pedagógiai 
asszisztens, gyógypedagógiai asszisztens” 

 
 
 
13. Az R. 3. számú mellékletének 9. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„9. Idősek bentlakást 
nyújtó intézményei 
 
 
  

intézményvezető felsőfokú szociális alapvégzettség, 
közgazdász, szociális menedzser, orvos, 
gyógypedagógus, pszichológus, ápoló, 
diplomás ápoló, okleveles egyetemi ápoló, 
okleveles egészségügyi szaktanár, okleveles 
ápoló, egészségügyi szakoktató, intézetvezető, 
osztályvezető ápoló, igazgatásszervező 
(szociális igazgatás szakirány), teológus 
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   részlegvezető felsőfokú szociális alapvégzettség, diplomás 
ápoló, okleveles egyetemi ápoló, ápoló, 
pszichiátriai ápoló, pszichiátriai ápoló és 
gondozó, klinikai szakápoló (csak: geriátriai, 
pszichiátriai és mentálhigiénés szakápoló, 
körzeti – közösségi szakápoló), felnőtt 
szakápoló 
általános ápoló, diakónus, mentálhigiénés és 
pszichiátriai szakápoló, egészségügyi 
szakasszisztens (csak: gyógyfoglalkoztató 
szakasszisztens), foglalkozás-egészségügyi 
szakápoló, rehabilitációs tevékenység 
terapeuta, fizioterápiás asszisztens, hospice 
szakápoló és koordinátor, ideg- elmeápoló, 
körzeti betegápoló, körzeti ápoló, 
rehabilitációs terapeuta, szociális gondozó és 
szervező, szociális asszisztens, gerontológiai 
gondozó 

  orvos orvos 
  intézményvezető ápoló ápoló, diplomás ápoló, okleveles egyetemi 

ápoló, okleveles ápoló, intézetvezető, 
mentőtiszt,  
pszichiátriai ápoló, pszichiátriai ápoló és 
gondozó, klinikai szakápoló (csak: geriátriai, 
pszichiátriai és mentálhigiénés szakápoló, 
körzeti – közösségi szakápoló), felnőtt 
szakápoló, mentálhigiénés és pszichiátriai 
szakápoló, egészségügyi szakasszisztens 
(csak: gyógyfoglalkoztató szakasszisztens), 
foglalkozás-egészségügyi szakápoló,  

 ápoló, gondozó ápoló, általános betegápoló, pszichiátriai 
ápoló, pszichiátriai ápoló és gondozó, klinikai
szakápoló (csak: geriátriai, pszichiátriai és 
mentálhigiénés szakápoló, körzeti – közösségi 
szakápoló), felnőtt szakápoló, általános ápoló, 
mentálhigiénés és pszichiátriai szakápoló, 
egészségügyi szakasszisztens (csak: 
gyógyfoglalkoztató szakasszisztens), 
foglalkozás-egészségügyi szakápoló, 
rehabilitációs tevékenység terapeuta, 
fizioterápiás asszisztens, hospice szakápoló és 
koordinátor, ideg- elmeápoló, körzeti 
betegápoló, körzeti ápoló, rehabilitációs 
terapeuta, 
szociális gondozó és szervező, szociális 
gondozó és ápoló, szociális asszisztens, 
szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi 
ügyintéző, gerontológiai gondozó, 
mentálhigiénés asszisztens, csecsemő- és 
kisgyermekgondozó, csecsemő- és 
kisgyermeknevelő-gondozó, bölcsődei 
szakgondozó, szociális gondozó-fogyatékosok 
gondozója, szociális szakgondozó-
pszichiátriai gondozó, szenvedélybeteg 
gondozó, csecsemő és gyermeknevelő-
gondozó, szociális otthon gondozó 

  diétás nővér dietetikus, diétás nővér, élelmezési 
menedzser, élelmezésvezető, 
élelmezésvezető 
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  mozgásterapeuta gyógymasszőr, gyógytornász, rehabilitációs 
tevékenység terapeuta, fizioterápiás 
asszisztens,  rehabilitációs terapeuta,  
mozgásterapeuta,  gyógytornász,  konduktor, 
egészségügyi szakasszisztens (csak: 
gyógyfoglalkoztató szakasszisztens) 

  foglalkoztatás szervező általános szociális munkás, szociális munkás, 
szociális szervező, közösségi szociális 
munkás, szociális gondozó és szervező, 
gyógypedagógus, pedagógus, szociális 
asszisztens, népművelő, művelődésszervező 

  szociális, mentálhigiénés 
munkatárs 

felsőfokú szociális alapvégzettség, 
mentálhigiénés asszisztens, pszichológus, 
teológus, diakónus, mentálhigiénikus, 
szociális gondozó és szervező, szociális 
asszisztens, gerontológiai gondozó, 
népművelő, művelődésszervező” 

 
14. Az R. 3. számú melléklete a következő 9/A. ponttal egészül ki: 
 

intézményvezető felsőfokú szociális alapvégzettség, 
egészségügyi menedzser, szociális menedzser 
diplomás ápoló, okleveles egyetemi ápoló, 
okleveles ápoló, intézetvezető, védőnő, 
pszichopedagógus, gyógypedagógus, 
pszichológus, mentálhigiénikus, teológus, 
orvos, igazgatásszervező (szociális igazgatás 
szakirány), jogász 

részlegvezető diplomás ápoló, okleveles egyetemi ápoló, 
okleveles egészségügyi szaktanár, okleveles 
ápoló, ápoló, felnőtt szakápoló 

orvos orvos (az intézményben végzendő orvosi 
feladatok szerint) 

intézményvezető ápoló diplomás ápoló, okleveles egyetemi ápoló, 
okleveles ápoló 
ápoló, felnőtt szakápoló, 

ápoló, gondozó ápoló, általános betegápoló, felnőtt szakápoló, 
körzeti betegápoló, körzeti ápoló, 
szociális gondozó és szervező, szociális 
gondozó és ápoló, házi szociális gondozó, 
szociális otthon gondozó 

vezető pedagógus pszichopedagógus, gyógypedagógus, 
pedagógus 

fejlesztő pedagógus pszichopedagógus, gyógypedagógus, 
pedagógus 

pedagógus pszichopedagógus, gyógypedagógus, 
pedagógus 

„9/A. Fogyatékos 
személyek bentlakást 
nyújtó intézményei  

mozgásterapeuta rehabilitációs terapeuta, mozgásterapeuta, 
gyógytornász, konduktor, gyógymasszőr, 
fizioterápiás asszisztens, torna tanár, 
rehabilitációs tevékenység terapeuta 
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foglalkoztatás szervező egészségügyi szakasszisztens (csak: 
gyógyfoglalkoztató szakasszisztens), 
rehabilitációs terapeuta, népművelő, 
művelődésszervező, gyógypedagógiai 
asszisztens, szociális asszisztens 

szociális, mentálhigiénés 
munkatárs 

felsőfokú szociális alapvégzettség, 
pszichopedagógus, gyógypedagógus, 
pszichológus, szupervizor, rehabilitációs 
terapeuta, teológus, diakónus 

munkavezető rehabilitációs terapeuta, szociális gondozó és 
szervező, szociális gondozó és ápoló, 
pedagógiai asszisztens, gyógypedagógiai 
asszisztens, házi szociális gondozó, szociális 
otthon gondozó 

gyermekgondozó- ápoló csecsemő- és kisgyermekgondozó, csecsemő- 
és kisgyermeknevelő-gondozó, bölcsődei 
szakgondozó, csecsemő- és gyermekápoló, 
ápoló, szociális gondozó és szervező, szociális 
gondozó és ápoló, ápoló, házi szociális 
gondozó, szociális otthon gondozó, 

szociális segítő szociális gondozó és szervező, szociális 
gondozó és ápoló, ápoló, általános betegápoló, 
felnőtt szakápoló, mentálhigiénés és 
pszichiátriai szakápoló, körzeti betegápoló, 
körzeti ápoló, rehabilitációs terapeuta, 
pedagógiai asszisztens, gyógypedagógiai 
asszisztens 

 

szociális ügyintéző 

szociális gondozó és szervező, szociális 
gondozó és ápoló, ápoló, általános betegápoló, 
felnőtt szakápoló, mentálhigiénés és 
pszichiátriai szakápoló, körzeti betegápoló, 
körzeti ápoló, rehabilitációs terapeuta, 
pedagógiai asszisztens, gyógypedagógiai 
asszisztens, szociális és gyermekvédelmi 
ügyintéző” 

 
15. Az R. 3. számú melléklete a következő 9/B. ponttal egészül ki: 
 

„9/B. Hajléktalan személyek 
bentlakást nyújtó 
intézményei 

intézményvezető felsőfokú szociális alapvégzettség, közösségi 
szociális munkás, szociális menedzser, 
közgazdász – szociálpolitikus, orvos, teológus, 
pszichológus, jogász, igazgatásszervező 
(szociális igazgatás szakirány) 

 részlegvezető azonos az intézményvezetőre vonatkozó 
képesítésekkel  

  szociális, mentálhigiénés
munkatárs 

felsőfokú szociális alapvégzettség, közösségi 
szociális munkás, fejlesztő pedagógus vagy 
felsőfokú egészségügyi végzettség mentálhigiénés 
szakirányú végzettséggel, szociális asszisztens, 
mentálhigiénés asszisztens pedagógus, védőnő, 
népművelő, teológus, diakónus 

 ápoló, gondozó ápoló, általános betegápoló, felnőtt szakápoló, 
általános ápoló, körzeti betegápoló, körzeti 
ápoló, ápolási asszisztens,  
szociális gondozó és ápoló, ÖNO és házi 
szociális gondozó, szociális otthon gondozó, 
szociális gondozó és szervező 



 
 
 
 
13750 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2007/181. szám 

  foglalkoztatás szervező felsőfokú szociális alapvégzettség, közösségi 
szociális munkás, szociális szervező, 
szociálpedagógus, népművelő, 
művelődésszervező, szociális gondozó és 
szervező, szociális asszisztens, 
gyógyfoglalkoztató asszisztens, 
gyógypedagógiai asszisztens, fejlesztő 
pedagógus, gyermek- és ifjúsági felügyelő, 
mentálhigiénés asszisztens 

  munkavezető a foglalkoztatás jellegének megfelelő 
szakképzettség, beleértve a szakoktatókat is; 
szociális segítő – foglalkoztatás szervező, 
szociális gondozó és ápoló” 

 
16. Az R. 3. számú melléklete a következő 9/C. ponttal egészül ki: 
 

„9/C. Pszichiátriai betegek 
bentlakást nyújtó 
intézményei 

 
  

intézményvezető felsőfokú szociális alapvégzettség, 
mentálhigiénikus, orvos, ápoló, diplomás ápoló, 
okleveles egyetemi ápoló, okleveles ápoló, 
intézetvezető, orvos, pszichológus, 
igazgatásszervező (szociális igazgatás 
szakirány), mentálhigiénikus, addiktológiai 
konzultáns, szociális menedzser, közgazdász, 
szociálpolitikus, klinikai szakpszichológus, 
addiktológiai szakpszichológus, humánerőforrás 
menedzser, humánszervező, szociális 
menedzser, jogász, teológus, egészségügyi 
menedzser  

  intézményvezető ápoló ápoló, diplomás ápoló, okleveles egyetemi ápoló, 
okleveles ápoló, intézetvezető, mentőtiszt,  
pszichiátriai ápoló, pszichiátriai ápoló és 
gondozó, klinikai szakápoló (csak: geriátriai, 
pszichiátriai és mentálhigiénés szakápoló, 
körzeti – közösségi szakápoló), felnőtt 
szakápoló, mentálhigiénés és pszichiátriai 
szakápoló, egészségügyi szakasszisztens (csak: 
gyógyfoglalkoztató szakasszisztens), 
foglalkozás-egészségügyi szakápoló,  

  részlegvezető felsőfokú szociális alapvégzettség, orvos, 
klinikai szakápoló (csak: geriátriai, 
pszichiátriai és mentálhigiénés szakápoló, 
körzeti – közösségi szakápoló), pszichológus, 
mentálhigiénikus, addiktológiai konzultáns, 
szociális menedzser, klinikai szakpszichológus, 
addiktológiai szakpszichológus, diplomás 
ápoló, szociális gondozó és szervező, szociális 
asszisztens, mentálhigiénés asszisztens, ápoló, 
felnőtt szakápoló, diakónus 

  orvos pszichiáter szakorvos, orvos 
 ápoló, gondozó ápoló, diplomás ápoló, okleveles egyetemi 

ápoló, okleveles ápoló, intézetvezető, 
osztályvezető ápoló, mentálhigiénés asszisztens, 
pszichiátriai ápoló, pszichiátriai ápoló és 
gondozó, klinikai szakápoló (csak: geriátriai, 
pszichiátriai és mentálhigiénés szakápoló, 
körzeti – közösségi szakápoló), felnőtt 
szakápoló, mentálhigiénés és pszichiátriai 
szakápoló, ideg-, elmeápoló, 
szociális gondozó és szervező, szociális 
gondozó és ápoló, szociális asszisztens  
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  foglalkoztatás szervező általános szociális munkás, szociális munkás, 
szociálpedagógus, szociális gondozó és 
szervező, szociális asszisztens, mentálhigiénés 
asszisztens, rehabilitációs nevelő segítő, 
szociális segítő-rehabilitációs nevelő segítő, 
szociális segítő-foglalkoztatás szervező, 
szociális segítő-szociokulturális animátor, 
egészségügyi szakasszisztens (csak: 
gyógyfoglalkoztató szakasszisztens),  
rehabilitációs terapeuta,  gyógypedagógiai 
asszisztens,  népművelő, művelődésszervező, 
szociális gondozó és ápoló, szociális 
asszisztens, ápoló, klinikai szakápoló (csak: 
geriátriai, pszichiátriai és mentálhigiénés 
szakápoló, körzeti – közösségi szakápoló), 
felnőtt szakápoló 

  szociális, mentálhigiénés 
munkatárs 

felsőfokú szociális alapvégzettség, szociális 
gondozó és szervező, mentálhigiénés 
asszisztens, szociális gondozó és szervező, 
szociális asszisztens, pszichológus, teológus, 
diakónus, mentálhigiénikus, szociális gondozó 
és ápoló, szociális asszisztens, szociális segítő-
rehabilitációs nevelő segítő, szociális segítő-
foglalkoztatás szervező, szociális segítő-
szociokulturális animátor, ápoló, klinikai 
szakápoló (csak: geriátriai, pszichiátriai és 
mentálhigiénés szakápoló, körzeti – közösségi 
szakápoló), felnőtt szakápoló  

  munkavezető foglalkoztatásnak megfelelő szakképzettség+ 
érettségi,  
gyógypedagógiai asszisztens, szociális 
asszisztens, szociális segítő-rehabilitációs 
nevelő segítő, szociális segítő-foglalkoztatás 
szervező, szociális segítő-szociokulturális 
animátor, egészségügyi szakasszisztens (csak: 
gyógyfoglalkoztató szakasszisztens), 
rehabilitációs terapeuta, mentálhigiénés 
asszisztens  

 szociális segítő felsőfokú szociális alapvégzettség, szociális 
gondozó és szervező, szociális gondozó és 
ápoló, szociális asszisztens, mentálhigiénés 
asszisztens, szociális segítő-rehabilitációs 
nevelő segítő, szociális segítő-foglalkoztatás 
szervező, szociális segítő-szociokulturális 
animátor, szociális szakgondozó-pszichiátriai 
gondozó, szociális szakgondozó-
szenvedélybeteg gondozó, ápoló, felnőtt 
szakápoló” 

 
 
17. Az R. 3. számú melléklete a következő 9/D. ponttal egészül ki: 
 

„9/D. Szenvedélybetegek 
bentlakást nyújtó 
intézményei 
  

intézményvezető felsőfokú szociális alapvégzettség, orvos, 
teológus, pszichológus, orvos, ápoló, 
diplomás ápoló, okleveles egyetemi ápoló, 
okleveles egészségügyi szaktanár, okleveles 
ápoló, intézetvezető, osztályvezető ápoló, 
szociális menedzser, igazgatásszervező 
(szociális igazgatás szakirány), 
gyógypedagógus, addiktológiai konzultáns 
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  intézményvezető ápoló ápoló, diplomás ápoló, okleveles egyetemi 
ápoló, okleveles ápoló, intézetvezető, 
mentőtiszt,  
pszichiátriai ápoló, pszichiátriai ápoló és 
gondozó, klinikai szakápoló (csak: 
geriátriai, pszichiátriai és mentálhigiénés 
szakápoló, körzeti – közösségi szakápoló), 
felnőtt szakápoló, mentálhigiénés és 
pszichiátriai szakápoló, egészségügyi 
szakasszisztens (csak: gyógyfoglalkoztató 
szakasszisztens), foglalkozás-egészségügyi 
szakápoló,  

  részlegvezető felsőfokú szociális alapvégzettség, 
teológus, diakónus, pszichológus, ápoló, 
diplomás ápoló, okleveles egyetemi ápoló, 
okleveles egészségügyi szaktanár, okleveles 
ápoló, egészségügyi szakoktató, 
intézetvezető, védőnő, mentőtiszt, 
osztályvezető ápoló, egészségügyi 
menedzser, igazgatásszervező (szociális 
igazgatás szakirány), gyógypedagógus, 
addiktológiai konzultáns szociális gondozó 
és szervező, szociális asszisztens, 
gerontológiai gondozó, mentálhigiénés 
asszisztens, -foglalkoztatás szervező, 
szociokulturális animátor, szociális 
szakgondozó-pszichiátriai gondozó, 
szenvedélybeteg gondozó, ápoló, 
pszichiátriai ápoló, pszichiátriai ápoló és 
gondozó, klinikai szakápoló (csak: 
geriátriai, pszichiátriai és mentálhigiénés 
szakápoló, körzeti – közösségi szakápoló), 
felnőtt szakápoló, mentálhigiénés és 
pszichiátriai szakápoló, egészségügyi 
szakasszisztens (csak: gyógyfoglalkoztató 
szakasszisztens), foglalkozás-egészségügyi 
szakápoló, rehabilitációs tevékenység 
terapeuta, ideg- elmeápoló, gyermek ideg-
elme ápoló, rehabilitációs terapeuta 

  orvos addiktológus, pszichiáter szakorvos, orvos 
  foglalkoztatás szervező szociális munkás, általános szociális 

munkás, szociális szervező, 
szociálpedagógus, népművelő, 
művelődésszervező, szociális gondozó és 
szervező, szociális asszisztens,  
gyógypedagógiai asszisztens, rehabilitációs 
tevékenység terapeuta, pszichopedagógus, 
gyógypedagógus, pedagógus, 
mentálhigiénés asszisztens 

  szociális, mentálhigiénés 
munkatárs 

felsőfokú szociális alapvégzettség, 
teológus, diakónus, pszichopedagógus, 
gyógypedagógus, óvodapedagógus, 
addiktológiai konzultáns, mentálhigiénikus, 
szenvedélybeteg gondozó, klinikai 
szakápoló (csak: geriátriai, pszichiátriai és 
mentálhigiénés szakápoló, körzeti – 
közösségi szakápoló), védőnő, 
mentálhigiénés asszisztens, -foglalkoztatás 
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szervező, -szociokulturális animátor, 
szociális gondozó-fogyatékosok gondozója, 
szociális szakgondozó-pszichiátriai 
gondozó, -szenvedélybeteg gondozó 

  munkavezető a foglalkoztatás jellegének megfelelő 
szakképzettség beleértve a szakoktatókat is;
szociális gondozó és ápoló 

 ápoló, gondozó ápoló, diplomás ápoló, pszichiátriai ápoló 
és gondozó, felnőtt szakápoló, klinikai 
szakápoló (csak: geriátriai, pszichiátriai és 
mentálhigiénés szakápoló, körzeti – 
közösségi szakápoló), 
szociális gondozó és szervező, 
gerontológiai gondozó, szociális gondozó 
és ápoló, szociális asszisztens 

 szociális segítő mentálhigiénés asszisztens, klinikai 
szakápoló (csak: geriátriai, pszichiátriai és 
mentálhigiénés szakápoló, körzeti – 
közösségi szakápoló), gyógypedagógus, 
szociális asszisztens, szociálpedagógus, 
mentálhigiénés asszisztens, addiktológiai 
konzultáns, szenvedélybeteg gondozó” 

 
18. Az R. 3. számú mellékletének 10. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„10. Módszertani osztály osztályvezető  felsőfokú szociális alapvégzettség, 
szociológus, pszichológus, pedagógus, 
szociális menedzseri vagy szociális 
igazgatás-szervezői végzettséggel: 
pedagógus, népművelő, orvos, jogász, 
közgazdász  

  módszertani munkatárs/ 
módszertani szakértő 

 felsőfokú szociális alapvégzettség, 
pedagógus, gyógypedagógus, jogász, 
pszichológus, felsőfokú egészségügyi 
végzettség, közgazdász 

  adminisztrátor statisztikai szervező, elemző, számítógép-
kezelő (használó), számítástechnikai 
szoftverüzemeltető, közgazdasági 
technikumi végzettség, mérlegképes 
könyvelő, érettségi és számítástechnikai 
tanfolyam” 
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3. számú melléklet a 37/2007. (XII. 22.) SZMM rendelethez 

„4. számú melléklet az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelethez 

 
Étkeztetésre vonatkozó igénybevételi napló 

(sorszámozott és hitelesített) 

 

Dátum: ……. év …………………… hónap …… nap 

 

Étkeztetés típusa1 
Sorszám Ellátott neve 

helyben elvitellel kiszállítással 

     

     

     

     

     

 

Helyben étkezők száma: ………. 

Elvitellel étkezők száma: ………    

Kiszállítással étkezők száma: …… 

Összes étkező száma: ………  

 
Népkonyhán történő étkeztetésre vonatkozó igénybevételi napló 

(sorszámozott és hitelesített) 
 

Dátum (hónap, nap) Népkonyhán étkezők száma összesen 
 
 
 
 
 

 

                                           
1 Jelölje X-szel az ellátott által igénybe vett étkeztetés típusát!” 
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4. számú melléklet a 37/2007. (XII. 22.) SZMM rendelethez 

„10. számú melléklet az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelethez 

 

Nappali ellátásban részesülők látogatási és eseménynaplója 

(sorszámozott és hitelesített) 
 

Dátum: ……. év …………………… hónap …… nap 
 

Igénybevett szolgáltatások2 

Sorszám Ellátott neve1 
étkezés ügyintézés mentális 

tanácsadás 

szabadidős  
progra- 
mokban 

való 
részvétel 

egyéb 

       
       
       
       
       

 
Ellátottak száma összesen: ……… 

                                           
1 Pszichiátriai- és szenvedélybetegek nappali intézményeiben az ellátott személyi azonosító kódjának feltüntetése is elegendő, mely az 

igény bejelentési dokumentáció alapján azonosítja az ellátottat. 
2 Jelölje X-szel az ellátott által igénybe vett szolgáltatásokat.” 
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5. számú melléklet a 37/2007. (XII. 22.) SZMM rendelethez 

„14. számú melléklet az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelethez 

 
ADATLAP 

A BÁZIS-SZÁLLÁS IGÉNYBEVÉTELÉRŐL 
 

Az adatszolgáltató fenntartó 
Neve: ......................................................................................................................................... 
 
Típusa: egyházi jogi személy □ alapítvány □ közalapítvány □ társadalmi szervezet □ gazdasági társaság □ egyéni vállalkozó 
□ közhasznú társaság, nonprofít gazdasági társaság □ egyéb □ 
 
Címe: ........................................................................................................................................................................... 
 
A bázis-szállást működtető intézmény neve:............................................................................................................... 
Ágazati azonosítója: ………………………….. 
Címe: 
 
Bázis-szállás működésének helye: ............................................................................................................................. 
Bázis-szállás ágazati azonosító száma: ……………………….. 

 
Az igénybevétel 

kezdetének végének 
Ssz. 

Az 
ellátott 
neve Sz

ül
et

és
i 

év
e Tartózkodási 

hely (település, 
közterület) dátuma (év/hó/nap) 

A nyújtott szolgáltatások 
leírása 

Az ellátott 
igénybevételt 

igazoló aláírása 

        

        

        

        

        

        

        

 
 

20…. ………………… hó ………….. nap 
 
  

…………………………………. 
                                                                                                                                                             Bázis-szállás vezető” 
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6. számú melléklet a 37/2007. (XII. 22.) SZMM rendelethez 
 

1. Az Ir. 1. számú melléklete B része 2. pontjának bevezető szövege helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
 „2. Átmeneti elhelyezést, ápolást-gondozást nyújtó, rehabilitációs intézmények, lakóotthon esetén (idősotthon 
esetén a 2.10. pontot nem kell kitölteni):” 
 
 
2. Az Ir. 1. számú mellékletének C része helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

„C 

I. 

Jövedelemnyilatkozat  

Az ellátást  kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok: 
 
Neve: ............................................................................................................................................ 
Születési neve: .............................................................................................................................. 
Anyja neve: .................................................................................................................................. 
Születési hely, év, hó, nap: ........................................................................................................... 
Lakcím: település:…………………………utca/házszám:…………………………..ir.szám:…………  
(itt azt a lakcímet vagy tartózkodási címet kell megjelölni, ahol a kérelmező életvitelszerűen tartózkodik) 
 
Telefonszám (nem kötelező megadni): ........................................................................................ 

 
 A személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatás, illetve szakosított ellátás esetén:   
 1. az ellátást igénylő rendszeres (bruttó) havi jövedelme:   

 1.1. Munkaviszonyból és más foglalkoztatási jogviszonyból származó:   
 1.2. Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből 
származó: 

  

 1.3. Alkalmi munkavégzésből származó:   
 1.4. Táppénz, gyermekgondozási támogatások:   
 1.5. Önkormányzat és munkaügyi szervek által folyósított ellátások:  
Amennyiben az erre vonatkozó igazolás beszerzését hivatalból kéri, az ellátást folyósító szerv neve és 
címe: 

 

 1.6. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások:   
 1.7. Egyéb jövedelem:  

 2. összes (nettó) havi jövedelem: 
  

 Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek. A 
térítési díj megállapításához szükséges jövedelmet igazoló bizonylatokat egyidejűleg csatoltam.  
Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő 
felhasználásához. 

  

 Dátum: 
  

  
 Az ellátást igénybe vevő (törvényes képviselő) aláírása: 
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II. 
 

Jövedelemnyilatkozat étkeztetés, házi segítségnyújtás igényléséhez 
 

Személyi adatok 

1. Az ellátást  kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok: 
Neve: ............................................................................................................................................................ 
Születési neve: .............................................................................................................................................. 
Anyja neve: ................................................................................................................................................... 
Születési hely, év, hó, nap: ............................................................................................................................ 
Lakcím: település:…………………………utca/házszám:…………………………..ir.szám:………… 
 (itt azt a lakcímet vagy tartózkodási címet kell megjelölni, ahol a kérelmező életvitelszerűen tartózkodik) 
 
Telefonszám (nem kötelező megadni): ........................................................................................ 
 

2. Az ellátást kérelmező családi állapota: 
□ egyedülálló 
□ házastársával/élettársával él együtt 
 
3. A kérelmező családjához tartozó személyre a jegyző a tárgyévben adott-e ki jövedelemigazolást?   
□ igen, a családtag neve: …………………………………….   
□ nem 

4. A családban élők adatai: 
(szükség esetén a táblázat sorai bővíthetők) 
 

  Neve 
Rokoni 

kapcsolat* 
Születési hely, 

év, hó, nap 
Anyja neve 

16. évet 
betöltött 

személy esetén 
az oktatási 
intézmény 

megnevezése 

Megjegyzés** 

Az ellátást 
igénylő kérelmező       

házastársa/élettársa      
gyermeke 1      
gyermeke 2      
gyermeke 3      
gyermeke 4      
gyermeke 5  

 

    
további közeli 

hozzátartozója 1 
      

további közeli 
hozzátartozója 2 

      

 
 
 
+ a vele 
családban 
élő 

további közeli 
hozzátartozója 3 

      

 
* A kérelmező: egyeneságbeli rokona (szülő, nagyszülő), örökbefogadott, a mostoha- és nevelt gyermeke, az 
örökbefogadó, a mostoha- és a nevelőszülője, valamint testvére 
 ** Ebben az oszlopban kell feltüntetni, ha 
 - a 16-20 év közötti gyermek nem jár oktatási intézménybe, de önálló keresettel még nem rendelkezik, vagy 
 - életkortól függetlenül a tartós betegség vagy fogyatékosság fennállását. 

 
5. A család lakóhelye: település:…………………………utca/házszám:…………………………..ir.szám:………… 

A család létszáma: ……………………………………  fő 
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Jövedelmi adatok: 

1. A családtagok jövedelme 
(a családtagokat a 4. pontban megadott sorrendben kell feltüntetni)  

Munkaviszonyból 
és más 

foglalkoztatási 
jogviszonyból

származó 

Társas 
és egyéni 

vállalkozásból, 
stermel i,

illetve szellemi 
és más önálló 

tevékenységb l
származó 

Alkalmi 
munka-

végzésb l
származó 

Táppénz, 
gyermek-
gondozási 

támogatások 

Önkor-
mányzat és 
munkaügyi 

szervek által 
folyósított 
ellátások 

Nyugellátás 
és egyéb 

nyugdíjszer
rendszeres 
szociális 
ellátások 

Egyéb 
jövedelem 

Összes 
jövedelem 

Az
ellátást 
igényl

kérelmez
   

házastársa/élettársa         
gyermeke 1         
gyermeke 2         
gyermeke 3         
gyermeke 4         
gyermeke 5         

további közeli 
hozzátartozója 1 

   

további közeli 
hozzátartozója 2 

   

+ a vele 
családban 
él

további közeli 
hozzátartozója 3 

   

ÖSSZESEN:         

Felel sségem tudatában kijelentem, hogy életvitelszer en a lakóhelyemen vagy a tartózkodási helyemen élek (a megfelel  rész aláhúzandó, a kérelemben közölt adatok a 
valóságnak megfelelnek.  

Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatokat a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. §-ának (7) bekezdése 
alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv – az állami adóhatóság útján – ellen rizheti.  

Hozzájárulok a kérelemben szerepl  adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történ  felhasználásához.  

Dátum: ………………………….       
           ………………………………………. 

           Kérelmez /törvényes képvisel  aláírása  
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III. 
Vagyonnyilatkozat tartós bentlakásos idősotthoni ellátás kérelmezése esetén 

 A nyilatkozó személyi adatai 
Neve: ............................................................................................................................................ 
Születési neve: .............................................................................................................................. 
Anyja neve: ................................................................................................................................. 
Születési hely, év, hó, nap: ........................................................................................................... 
Lakóhely: ..................................................................................................................................... 
Tartózkodási hely: ....................................................................................................................... 
 
A nyilatkozó  vagyona 
 
1. Lakástulajdon és lakótelek-tulajdon címe: ................. város/község ................... út/utca.................... hsz., alapterülete: 

........... m2, tulajdoni hányad: ..........................., a szerzés ideje: ................ év 
Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft 
Haszonélvezeti joggal terhelt: igen   nem (a megfelelő aláhúzandó) 
2. Üdülőtulajdon és üdülőtelek-tulajdon címe: ....................... város/község .................................. út/utca .................... hsz., 

alapterülete: ........... m2, tulajdoni hányad: ...................., a szerzés ideje: ................ év 
Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft 
3. Egyéb, nem lakás céljára szolgáló épület-(épületrész-)tulajdon megnevezése (zártkerti építmény, műhely, üzlet, műterem, 
rendelő, garázs stb.): ............................ címe: ................................... város/község........................... út/utca .................... hsz., 

alapterülete: ........... m2, tulajdoni hányad: ................., a szerzés ideje: ................ év 
Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft 
4. Termőföldtulajdon megnevezése: .......................... címe: ........................................ város/község .............................. 

út/utca .................... hsz., alapterülete: ........... m2, tulajdoni hányad: ...................., a szerzés ideje: ................ év 
Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft 
5.      18 hónapon belül ingyenesen átruházott ingatlan címe……………………..város/község…………………..  
út/utca……..hsz., alapterülete……..m², tulajdoni hányad………….., az átruházás ideje………………. 
Becsült forgalmi érték:*……………………………Ft 
6. Ingatlanhoz kötődő vagyoni értékű jog:   
A kapcsolódó ingatlan megnevezése…………………...................címe:……   …………………….város/község 
………………………út/utca……..hsz. A vagyoni értékű jog megnevezése: haszonélvezeti , használati , földhasználati 
, lakáshasználati , haszonbérleti , bérleti , jelzálogjog , egyéb .** 
Becsült forgalmi érték:* …………………………...Ft 
Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok a nyilatkozatban szereplő adatoknak a szociális 
igazgatási eljárásban történő felhasználásához, kezeléséhez. 

Kelt: .......... év .............................. hó ............ nap 
................................................ 

Kérelmező/ törvényes képviselő 
aláírása 

Megjegyzés: 
Ha a nyilatkozó vagy családtagja bármely vagyontárgyból egynél többel rendelkezik, akkor a vagyonnyilatkozat megfelelő 
pontját a vagyontárgyak számával egyezően kell kitölteni. Amennyiben a vagyonnyilatkozatban feltüntetett vagyon nem a 
Magyar Köztársaság területén van, a forgalmi értéket a vagyon helye szerinti állam hivatalos pénznemében is fel kell 
tüntetni. 
                                  
 * Becsült forgalmi értékként az ingatlannak a településen szokásos forgalmi értékét kell feltüntetni.  
** A megfelelő választ X-szel kell jelölni. 
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Tájékoztató a kérelem kitöltéséhez 

A megfelelő választ X-szel kell jelölni, illetve a hiányzó adatokat kitölteni. 
I. Személyi adatok 

Egyedülálló az a személy, aki hajadon, nőtlen, özvegy, elvált vagy házastársától külön él, kivéve, ha élettársa van. A 
házastársak akkor tekinthetők különélőnek, ha a lakcímük különböző. A családtag: a kérelmező házastársa, egyeneságbeli 
rokona, az örökbefogadott, a mostoha- és neveltgyermeke, az örökbefogadó-, mostoha- és a nevelőszülője, valamint 
testvére. Közös háztartásban élő eltartott gyermeknek számít: 

- a húszévesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, 
- a huszonhárom évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat 

folytató, 
- a huszonöt évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali tagozatán 

tanulmányokat folytató, 
- korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, az autista, illetve a testi, érzékszervi, értelmi, vagy beszédfogyatékos vér 

szerinti, örökbe fogadott, illetve nevelt gyermek, amennyiben ez az állapot a gyermek 25. életévének betöltését megelőzően 
is fennállt. A tanulói, hallgatói jogviszonyra és az egészségi állapotra vonatkozó igazolásokat a kérelemhez csatolni kell. 

 

II. Jövedelmi adatok 

Jövedelem: a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint meghatározott, belföldről vagy külföldről származó – 
megszerzett – vagyoni érték (bevétel), ideértve a jövedelemként figyelembe nem vett bevételt és az adómentes jövedelmet 
is, továbbá az a bevétel, amely után az egyszerűsített vállalkozói adóról, illetve az egyszerűsített közteherviselési 
hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell fizetni. 

A jövedelmi adatok alatt havi nettó jövedelmet kell érteni. A nettó jövedelem kiszámításánál a bevételt az elismert 
költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett összegben kell feltüntetni. Elismert költségnek minősül a személyi 
jövedelemadóról szóló törvényben elismert költség, valamint a fizetett tartásdíj. Befizetési kötelezettségnek minősül a 
személyi jövedelemadó, az egyszerűsített vállalkozási adó, a magánszemélyt terhelő egyszerűsített közteherviselési 
hozzájárulás, egészségbiztosítási hozzájárulás és járulék, egészségügyi szolgáltatási járulék, nyugdíjjárulék, 
nyugdíjbiztosítási járulék, magán-nyugdíjpénztári tagdíj és munkavállalói járulék. 

Ha a magánszemély az egyszerűsített vállalkozói adó vagy egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás alapjául 
szolgáló bevételt szerez, a bevétel csökkenthető a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint elismert költségnek 
minősülő igazolt kiadásokkal, ennek hiányában a bevétel 40%-ával. Ha a mezőgazdasági őstermelő adóévi őstermelésből 
származó bevétele nem több a kistermelés értékhatáránál (illetve ha részére támogatást folyósítottak, annak a folyósított 
támogatással növelt összegénél), akkor a bevétel csökkenthető az igazolt költségekkel, továbbá a bevétel 40%-ának 
megfelelő összeggel, vagy a bevétel 85%-ának, illetőleg állattenyésztés esetén 94%-ának megfelelő összeggel. 

Nem minősül jövedelemnek, így a jövedelembe sem kell beszámítani a temetési segélyt, az alkalmanként adott 
átmeneti segélyt, a lakásfenntartási támogatást, az adósságcsökkentési támogatást, a rendkívüli gyermekvédelmi támogatást, 
a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény keretében nyújtott pénzbeli támogatást, a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 
melletti pótlékot, a nevelőszülők számára fizetett nevelési díjat és külön ellátmányt, az anyasági támogatást, a tizenharmadik 
havi nyugdíjat, a súlyos mozgáskorlátozott személyek pénzbeli közlekedési kedvezményeit, a vakok személyi járadékát és a 
fogyatékossági támogatást, a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatást, a házi 
segítségnyújtás keretében társadalmi gondozásért kapott tiszteletdíjat, az energiafelhasználáshoz nyújtott támogatást. Nem 
minősül jövedelemnek az alkalmi munkavállalói könyvvel történő foglalkoztatás révén szerzett bevétel, ha havi ellenértéke 
a minimálbér 50 %-át nem haladja meg. 

 
A családtagok jövedelmét külön-külön kell feltüntetni. A családi pótlékot, az árvaellátást és a tartásdíj címén kapott 

összeget annak a személynek a jövedelmeként kell figyelembe venni, akire tekintettel azt folyósítják. 
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A havi jövedelem kiszámításakor 
- rendszeres jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap, 
- nem rendszeres jövedelem, illetve vállalkozásból, őstermelésből származó jövedelem esetén a kérelem benyújtását 

megelőző tizenkét hónap  
alatt kapott összeg egy havi átlagát kell együttesen figyelembe venni. 

 

Jövedelem típusai: 

1. Munkaviszonyból és más foglalkoztatási viszonyból származó jövedelem: különösen a munkaviszonyban, 
közalkalmazotti, közszolgálati jogviszonyban, bírósági, ügyészségi, igazságügyi szolgálati jogviszonyban, honvédség, 
rendvédelmi szervek, polgári nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos és szerződéses szolgálati jogviszonyában folytatott 
munkavégzésre irányuló tevékenységből, továbbá szövetkezet tagjaként folytatott - személyes közreműködést igénylő - 
tevékenységből származó jövedelem. 

2. Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó jövedelem: itt kell 
feltüntetni továbbá a jogdíjat, a bérbeadó, a választott könyvvizsgáló tevékenységéből származó jövedelmet, a gazdasági 
társaság magánszemély tagja által külön szerződés szerint teljesített mellékszolgáltatást. 

3. Alkalmi munkavégzésből származó jövedelem: alkalmi munkavállalói könyvvel történő foglalkoztatás révén szerzett 
bevétel. Nem minősül jövedelemnek az alkalmi munkavállalói könyvvel történő foglalkoztatás révén szerzett bevétel, ha 
havi ellenértéke a minimálbér 50 %-át nem haladja meg. 

4. Táppénz, gyermekgondozási támogatások: táppénz, terhességi-gyermekágyi segély, gyermekgondozási díj, 
gyermekgondozási segély, gyermeknevelési támogatás, családi pótlék, gyermektartásdíj. 

5. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások: öregségi, rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíj, 
özvegyi és szülői nyugdíj, árvaellátás és baleseti hozzátartozói nyugellátások; rendszeres szociális járadék, átmeneti járadék, 
bányász dolgozók egészségkárosodási járadéka, rokkantsági járadék, rehabilitációs járadék, politikai rehabilitációs ellátások, 
házastársi pótlék, házastárs után járó jövedelempótlék. 

6. Önkormányzat és munkaügyi szervek által folyósított ellátások: különösen az időskorúak járadéka, a rendszeres 
szociális segély, az ápolási díj, az adósságcsökkentési támogatás; munkanélküli járadék, álláskeresési járadék, álláskeresési 
segély, képzési támogatásként folyósított keresetpótló juttatás. 

7. Egyéb jövedelem: például az ösztöndíj, szakképzéssel összefüggő pénzbeli juttatások, nevelőszülői díj, szociális 
gondozói díj, végkielégítés és állampapírból származó jövedelem, ingatlan és ingó tárgyak értékesítéséből, vagyoni értékű 
jog átruházásából származó jövedelem, életjáradékból, föld és más ingatlan bérbeadásából származó jövedelem, illetve 
minden olyan jövedelem, amely az előző sorokban nem került feltüntetésre. 

A jövedelemnyilatkozatban szereplő jövedelmekről a jövedelem típusának megfelelő iratot vagy annak másolatát a 
kérelemhez mellékelni szükséges. 

III. Jogosultsági feltételekre vonatkozó adatok 

Egészségkárosodott az a személy, aki 
a) munkaképességét legalább 67%-ban elvesztette, illetve egészségkárosodásának mértéke legalább 50 %-os, vagy 
b) vakok személyi járadékában részesül, vagy 
c) fogyatékossági támogatásban részesül. 
A kérelemhez 
- az a) pontban meghatározott esetben mellékelni kell az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet szakértői 

bizottságának a munkaképesség legalább 67%-os mértékű csökkenéséről készült szakvéleményét 
- a b) és c) pontokban meghatározott esetekben 

= vagy mellékelni kell a Magyar Államkincstár területileg illetékes igazgatóságának igazolását arról, hogy a vak 
személy vakok személyi járadékában, a súlyosan fogyatékos személy pedig fogyatékossági támogatásban részesül, 

= vagy meg kell adni a folyósító szerv nevét és címét, valamint ki kell tölteni az igazolás hivatal általi beszerzésére 
vonatkozó kérelmet. 

Nem foglalkoztatott az a személy: 
a) akinek a munkanélküli járadék, álláskeresési járadék, álláskeresési segély, vállalkozói járadék (a továbbiakban együtt: 

álláskeresési támogatás) folyósítási időtartama lejárt, és álláskeresést ösztönző juttatásban, illetve képzési támogatásként 
keresetpótló juttatásban nem részesül, vagy 

b) akinek az álláskeresési támogatás folyósítását keresőtevékenység folytatása miatt a folyósítási időtartam lejártát 
megelőzően szüntették meg, és a keresőtevékenységet követően az álláskeresési támogatásra nem szerez jogosultságot, vagy 

c) aki a rendszeres szociális segély iránti kérelem benyújtását megelőző két évben a regionális munkaügyi központtal, 
illetőleg annak kirendeltségével (a továbbiakban: munkaügyi központ), vagy a lakó-, tartózkodási hely szerint illetékes 
települési önkormányzat által kijelölt szervvel (a továbbiakban: együttműködésre kijelölt szerv) legalább egy év 
időtartamban együttműködött, vagy 
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d) akinek az ápolási díj, a gyermekgondozási segély, a gyermeknevelési támogatás, a rendszeres szociális járadék, a 
bányász dolgozók egészségkárosodási járadéka, az átmeneti járadék, rehabilitációs járadék, a rokkantsági nyugdíj, a baleseti 
rokkantsági nyugdíj, az ideiglenes özvegyi nyugdíj, továbbá az árvaellátás megszűnése miatt az özvegyi nyugdíj folyósítását 
megszüntették, és közvetlenül a kérelem benyújtását megelőzően a munkaügyi központtal, illetve annak kirendeltségével, 
vagy az együttműködésre kijelölt szervvel legalább három hónapig együttműködött, 

e) akinek a rendszeres szociális segély folyósítása a munkaképesség-csökkenés, illetve az egészségkárosodás mértékének 
változása miatt szűnt meg, 

f) aki a rendszeres szociális segély megállapítását megelőzően folyósított jövedelempótló támogatás, illetve rendszeres 
szociális segély korábbi folyósításának időtartama alatt a munkaügyi központtal, illetőleg az önkormányzattal 
együttműködött, feltéve, hogy a rendszeres szociális segély megállapítását a kérelmező a segély megszüntetésétől számított 
harminchat hónapon belül kérte. 

A kérelemhez vagy mellékelni kell az alábbi igazolások valamelyikét, vagy meg kell adni azon szerv nevét és címét, 
ahonnan az irat beszerezhető. Ez utóbbi esetben az igazolás hivatal általi beszerzésére vonatkozó kérelem kitöltése is 
szükséges! 

- Az a) pontban meghatározott esetben: a munkaügyi központnak (kirendeltségének) az igazolása a munkanélküli járadék, 
az álláskeresési járadék, álláskeresési segély folyósítás időtartamának lejártáról, valamint arról, hogy a nem foglalkoztatott 
személy álláskeresést ösztönző juttatásban nem részesül. 

- A b) pontban meghatározott esetben: a munkaügyi központ (kirendeltség) igazolása arról, hogy az álláskeresési 
támogatásra való jogosultsága nem áll fenn, továbbá a munkaviszonyban töltött azon napjainak számáról, amelyeket az 
álláskeresési támogatás megállapításánál figyelembe kell venni. 

- A c), d) pontokban meghatározott esetben: a munkaügyi központ (kirendeltség) vagy az együttműködésre kijelölt szerv 
igazolása a megelőző együttműködés teljesítéséről. 

- A d), e), f) pontokban meghatározott esetben: a korábban folyósított szociális ellátások megszüntetéséről szóló 
határozat, vagy a folyósító szerv igazolása, ha a korábbi ellátásokat nem a kérelmező jelenlegi lakcíme szerint illetékes 
települési önkormányzat folyósította. 

Minden esetben csatolni kell az iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okirat másolatát, illetve az alapfokú vagy 
annál alacsonyabb végzettség esetében okirat hiányában az erről szóló nyilatkozatot. 

Támogatott álláskereső az a személy, aki álláskeresési támogatásban, illetőleg álláskeresést ösztönző juttatásban részesül. 
A kérelemhez 
- vagy csatolni kell a munkaügyi központ (kirendeltség) igazolását arról, hogy a kérelmező álláskeresési támogatásban 

részesül, 
- vagy meg kell adni azon munkaügyi központ (kirendeltség) nevét és címét, amely az ellátást folyósítja, valamint ki kell 

tölteni az igazolás hivatal általi beszerzésére vonatkozó kérelmet. 
A kérelmet a kérelmezőn túlmenően a házastársának (élettársának) és a nagykorú gyermekeknek is alá kell írniuk. Ha az 

ellátást kérő vagy annak közeli hozzátartozója nem cselekvőképes, helyette a törvényes képviselője jogosult az aláírásra.” 
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7. számú melléklet a 37/2007. (XII. 22.) SZMM rendelethez 

„9. számú melléklet a 9/1999. (XI. 24.) SZCSM rendelethez 

 
I G A Z O L Á S 

 
A szociális étkeztetést és/vagy házi segítségnyújtást igénylő jövedelmi helyzetéről 

 
 

A rendelkezésemre bocsátott adatok alapján igazolom, hogy …………………………………………………..…. (név) 
………………………………(anyja neve) ………………………(születési hely)…….. év…………hó……napján született, 
szociális étkeztetést , házi segítségnyújtást , mindkét előbbi ellátást * igénylő 200… évi egy főre jutó családi 
jövedelme ……………………Ft/hó, amely 
 

az öregségi nyugdíjminimum …………..százaléka. 
 

A jövedelem meghatározásakor a család egy háztartásban élő tagjai a következők: 
 
 Név                               Anyja neve                  Születési hely     Születési idő 
 
……………………….  ……………………..  ……………….  ………………... 
……………………….  ……………………..  ……………….  ………………... 
……………………….  ……………………..  ……………….  ………………... 
……………………….  ……………………..  ……………….  ………………... 
……………………….  ……………………..  ……………….  ………………..  
……………………….  ……………………..  ……………….  ………………... 
 
Ez az Igazolás 200..  év december 31-éig érvényes. 
 
 
Dátum……………………………… 
 
                                                                         …………………………………. 
                                                                                             Jegyző 
 
* A megfelelő választ X-szel kell jelölni.” 
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8. számú melléklet a 37/2007. (XII. 22.) SZMM rendelethez 

„10. számú melléklet a 9/1999. (XI. 24.) SZCSM rendelethez 

 
I G A Z O L Á S 

 
az idősotthoni ellátást igénylő jövedelmi helyzetéről 

 
 

A rendelkezésemre bocsátott adatok alapján igazolom, hogy …………………………………………………………… (név) 
………………………………(anyja neve) ………………………(születési hely)…….. év…………hó……napján született, 
idősotthoni ellátást igénylő 200… évi – az 1993. évi III. tv.  
        
            119/C. §-a szerint számított –  jövedelme  ………………Ft/hó,* amely 
         

 119/C. §-a valamint 119/D. §-a szerint számított –  jövedelme – a figyelembe            vehető vagyonérték 
beszámításával – …………………..Ft/hó,* amely 

 
az öregségi nyugdíjminimum …………..százaléka. 

 
 
Ez az Igazolás 200..  év december 31-éig érvényes. 
 
 
Dátum……………………………… 
 
 
                                                                         …………………………………. 
                                                                                             Jegyző 

 
* A megfelelő szövegrészt X-szel kell jelölni.” 
 

 
 

 



A szociális és munkaügyi miniszter
38/2007. (XII. 22.) SZMM

rendelete

a szociális és munkaügyi miniszter felügyelete alá
tartozó fejezeti kezelésû elõirányzatok

felhasználásáról  szóló 
17/2007. (V. 3.) SZMM rendelet módosításáról

Az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVIII. tör vény
24.  §-ának (9) be kez dé sé ben és 49.  §-ának o) pont já ban
ka pott fel ha tal ma zás alap ján, a pénz ügy mi nisz ter fel adat-
és ha tás kö ré rõl  szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let
1.  §-ának a) pont já ban fog lalt fel adatkö ré ben el já ró pénz -
ügy mi nisz ter rel egyet ér tés ben, a szo ci á lis és mun ka ügyi
mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 170/2006.
(VII. 28.) Korm. ren de let 1.  §-ában meg ha tá ro zott fel adat -
kö röm ben el jár va a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

A szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter fel ügye le te alá tar -
to zó fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok fel hasz ná lá sá ról  szóló 
17/2007. (V. 3.) SZMM ren de let (a továb biak ban: R.)
3.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„(2) A tá mo ga tá si szer zõ dés ked vez mé nye zett je – a pá -
lyá za ti fel hí vás ki fe je zett ren del ke zé se hi á nyá ban – to -
vább tá mo ga tás fo lyó sí tá sá ra nem jo go sult. Ez alól ki vé telt 
ké pez nek az 1. szá mú mel lék let 2. pont já ban fel so rolt köz -
ve tí tõ szer ve ze tek, ame lyek a vég sõ ked vez mé nye zet tek

felé a meg kö tött tá mo ga tá si szer zõ dés ben fog lal tak sze rint 
to vább tá mo ga tás fo lyó sí tá sá ra jo go sul tak.”

2.  §

Az R. 16.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(3) Hasz nált esz köz – ide nem ért ve az in gat lant – vá -
sár lá sá hoz tá mo ga tás nem nyújt ha tó.”

3.  §

Az R. 19.  §-a a kö vet ke zõ (8) be kez dés sel egé szül ki:
„(8) Tá mo ga tá si prog ram elõ leg, il let ve ru lí ro zó elõ leg

fo lyó sí tá sá ra, va la mint elõ fi nan szí ro zás ra csak a 3. szá mú
mel lék let sze rin ti elõ irány za tok ese té ben ke rül het sor.”

4.  §

Az R. az e ren de let mel lék le te sze rin ti 3. szá mú mel lék -
let tel egé szül ki.

5.  §

Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ har ma dik na pon lép
ha tály ba, és a ha tály ba lé pé sét kö ve tõ na pon ha tá lyát vesz ti.

Dr. Lam perth Mó ni ka s. k.,
szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter
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Melléklet a 38/2007. (XII. 22.) SZMM rendelethez

„[3. számú melléklet a 17/2007. (V. 3.) SZMM rendelethez]

A támogatási program elõleg és rulírozó elõleg folyósításával, továbbá elõfinanszírozás nyújtásával is
felhasználható fejezeti kezelésû elõirányzatok

16 7 2 1 Ci vil szer ve ze tek és az An ti-diszk ri mi ná ci ós tör vény al kal ma zá sa

16 8 Esély egyen lõ ség Min den ki Szá má ra – EU év 2007.

16 13 Fog lal koz ta tás és szo ci ál po li ti kai in for má ci ós és ta nács adó szol gál ta tá sok

16 17 Kép zés sel tá mo ga tott köz mun ka prog ram

16 40 A ká bí tó szer-fo gyasz tás meg elõ zé sé vel kap cso la tos fel ada tok

16 41 3 If jú ság po li ti kai fel ada tok tá mo ga tá sa

16 41 4 4 Gyer mek és If jú sá gi Alap prog ram tá mo ga tá sa

16 42 Fo gyasz tó vé del mi in téz mé nyek rend sze res tá mo ga tá sa

16 44 1 Szo ci á lis alap és sza ko sí tott el lá tá sok fej lesz té se

16 44 2 Há ló zat fej lesz té si köz pon tok és szo ci á lis kép zé sek, fel ké szí té si fel ada tok tá mo ga tá sa

16 44 3 Mód szer ta ni in téz mé nyek és szo ci á lis gyám hi va ta lok tá mo ga tá sa

16 47 Gyer mek jó lé ti és gyer mek vé del mi szol gál ta tá sok fej lesz té se

16 48 2 Szo ci á lis szol gál ta tá sok ki egé szí tõ tá mo ga tá sa

16 50 Haj lék ta lan el lá tás fej lesz té se

16 51 2 A tár sa dal mi ki re kesz tés el le ni küz de lem, a tár sa dal mi egyen lõt len sé gek csök ken té sét elõ se gí tõ
prog ra mok tá mo ga tá sa

16 51 3 Or szá gos Fo gya té kos ügyi Prog ram tá mo ga tá sa

16 51 4 Aka dály men te sí té si prog ram és jel nyel vi tol mács szol gál ta tás tá mo ga tá sa

16 51 5 Roma te le pe ken élõk lak ha tá si és szo ci á lis in teg rá ci ós prog ram ja

16 51 9 Roma In teg rá ció Év ti ze de Prog ram vég re haj tá sa

16 52 1 Ci vil szer ve ze tek, kap cso ló dó fel ada tok tá mo ga tá sa

16 52 2 Nem ze ti Ci vil Alap prog ram

16 53 1 Az egyen lõ bá nás mód és az esély egyen lõ ség fej lesz té se te rén egyes ki emelt fel ada tok tá mo ga tá sa

16 53 3 Re ha bi li tá ci ós mo dell-szol gál ta tá sok tá mo ga tá sa

16 54 1 Ma gyar or szá gi Ci gá nyo kért Köz ala pít vány

16 54 2 Fo gya té ko sok Esé lye Köz ala pít vány tá mo ga tá sa

16 55 Tár sa dal mi szer ve ze tek tá mo ga tá sa

16 56 7 Roma Ok ta tá si Alap

16 60 Szo ci ál po li ti kai tár sa dal mi szer ve ze tek tá mo ga tá sa
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 III. rész HATÁROZATOK

Az Al kot mány bí ró ság
ha tá ro za tai

Az Alkotmánybíróság
107/2007. (XII. 22.) AB

határozata

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

Az Al kot mány bí ró ság jog sza bály alkot mány elle -
nességének utó la gos vizs gá la tá ra irá nyu ló in dít vány tár -
gyá ban meg hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

1. Az Al kot mány bí ró ság meg ál la pít ja, hogy Rác ke ve
Vá ros Kép vi se lõ-tes tü le té nek a he lyi nép sza va zás ról és
népi kez de mé nye zés rõl  szóló 7/1992. (XII. 9.) ren de le te
22.  §-a alkot mány elle nes, ezért azt a je len ha tá ro zat ki hir -
de té se nap já val meg sem mi sí ti.

2. Az Al kot mány bí ró ság Rác ke ve Vá ros Kép vi se -
lõ-tes tü le té nek a he lyi nép sza va zás ról és népi kez de mé -
nye zés rõl  szóló 7/1992. (XII. 9.) ren de le te 9.  § (3) be kez -
dé se és 11.  § (1) be kez dé se alkot mány elle nességének
meg ál la pí tá sá ra és meg sem mi sí té sé re irá nyu ló in dít vány
tár gyá ban az el já rást meg szün te ti.

Az Al kot mány bí ró ság ezt a ha tá ro za tát a Ma gyar Köz -
löny ben köz zé te szi.

INDOKOLÁS

I.

1. Az in dít vá nyo zók Rác ke ve Vá ros Kép vi se lõ-tes tü le -
té nek a he lyi nép sza va zás ról és népi kez de mé nye zé sé rõl
 szóló 7/1992. (XII. 9.) ren de le te (a továb biak ban: Ör.) 9.  §
(3) be kez dé sé ben az „és szü le té si évét” szö veg ré szé nek,
11.  § (1) be kez dé sé nek, és 22.  §-ának al kot má nyos sá gi
vizs gá la tát és a vá lasz tá si el já rás ról  szóló 1997. évi C. tör -
vény (a továb biak ban: Ve.) hatályba lépésének idõ pont já ra 
vissza me nõ le ges ha tá lyú „tör lé sü ket” kez de mé nyez te.

1.1. Az Ör. 9.  § (3) be kez dé sé nek alkot mány elle -
nességét ab ban lát ják, hogy az alá írás gyûj tõ íven a kez de -
mé nye zõk szü le té si évét kell fel tün tet ni. Ez nem fe lel meg
a Ve. 118.  § (4)–(5) be kez dé sé ben, va la mint a 29/2000.
(X. 27.) BM ren de let (a továb biak ban: R.) 3. szá mú mel -
lék le té ben sze rep lõ, az alá írás gyûj tõ ív min ta pél dá nyá ban

fog lal tak nak. Az Ör. 9.  § (3) be kez dé se ma ga sabb szin tû
jog sza bá lyi elõ írásoktól el té rõ sza bá lyo zást tar tal maz, így
sér ti az Al kot mány 44/A.  § (2) be kez dé sét, a he lyi ön kor -
mány za tok ról  szóló 1990. évi LXV. tör vény (a továb biak -
ban: Ötv.) 16.  § (1) be kez dé sét, és a jog al ko tás ról  szóló
1987. évi XI. tör vény (a továb biak ban: Jat.) 1.  § (2) be kez -
dé sét.

1.2. Az Al kot mány, az Ötv. és a Jat.-nak elõ zõ ek ben
fel so rolt ren del ke zé sei alap ján ki fo gá sol ják az in dít vá nyo -
zók az Ör. 11.  § (2) be kez dé sét is. A Ve. 134.  § (1) be kez -
dé se ér tel mé ben a he lyi nép sza va zás ki tû zé sé re irá nyu ló
ál lam pol gá ri kez de mé nye zést az alá írás gyûj tõ ív hi te le sí -
té sét kö ve tõ egy hó na pon be lül egy szer le het be nyúj ta ni a
pol gár mes ter hez, sze rin tük az Ör. 11.  § (1) be kez dé se e
tör vényi ren del ke zés tõl el té rõ sza bá lyo zást tar tal maz, ami
alkot mány elle nes.

1.3. Vé gül ki fo gá sol ják az Ör. 22.  §-át is. Esze rint nem
le het ki tûz ni he lyi nép sza va zást az or szág gyû lé si kép vi se -
lõk, il le tõ leg a he lyi ön kor mány za ti kép vi se lõk és pol gár -
mes te rek vá lasz tá sá nak idõ pont ját meg elõ zõ és azt kö ve tõ
60. na pon be lü li idõ pont ra. Ál lás pont juk sze rint a nép sza -
va zás az Al kot mány 2.  § (2) be kez dé se alap ján köz vet le -
nül gya ko rol ha tó; ezt az alap jo got biz to sít ja az Al kot mány 
70.  § (1) be kez dé se; ez az alap jog az Al kot mány 8.  §
(4) be kez dé sé ben meg je lölt rend kí vü li ál la pot, szük ség ál -
la pot vagy ve szély hely zet ide jén füg geszt he tõ fel. Az Ör.
22.  §-a, az zal hogy 120 nap ra fel füg gesz ti e jog gya kor lá -
sát, az em lí tett al kot má nyi ren del ke zé sek be üt kö zik. Hi -
vat koz nak arra is, hogy a Ve. 122.  § (1) be kez dé se és 4.  §
(1) be kez dé se alap ján a nép sza va zást „a kép vi se lõ-tes tü -
let nek ki kell tûz nie a tes tü le ti ülést kö ve tõ 35. (72.) nap
utá ni idõ szak ra” és ez a tör vény nem tar tal maz kor lá to zó,
fel füg gesz tõ ren del ke zést. A vi ta tott sza bály ma ga sabb
szin tû jog sza bály ba üt kö zik, ezért sér ti a Jat. 1.  § (2) be -
kez dé sét és az Al kot mány 44/A.  § (2) be kez dé sét is.

2. Az Al kot mány bí ró ság el já rá sa so rán meg ál la pí tot ta,
hogy Rác ke ve Vá ros Kép vi se lõ-tes tü le te az Ör. vi ta tott
ren del ke zé se it a he lyi nép sza va zás ról, népi kez de mé nye -
zés rõl  szóló 7/1992. (XI. 27.) ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 
9/2007. (V. 27.) ren de let tel mó do sí tot ta. Az Al kot mány bí -
ró ság – ki ala kult gya kor la tá nak meg fele lõen – utó la gos
nor ma kont roll ke re té ben vizs gá la tát a ha tá lyos ren del ke -
zé sek te kin te té ben foly tat ta le. Meg ál la pí tot ta az Al kot -
mány bí ró ság azt is, hogy az Al kot mány 70.  §-át az in dít -
vány be nyúj tá sát köve tõen, 2004. má jus 1-jei ha tállyal
mó do sí tot ta a Ma gyar Köz tár sa ság Al kot má nyá ról  szóló
1949. évi XX. tör vény mó do sí tá sá ról  szóló 2002. évi LXI.
tör vény 7.  §-a. A mó do sí tás után a he lyi nép sza va zás ban
való rész vé tel jo gá ról nem az Al kot mány 70.  § (1) be kez -
dé se, ha nem (2) és (3) be kez dé se ren del ke zik. Az Al kot -
mány bí ró ság ezért az in dít vány ban ki fo gás olt sza bály al -
kot má nyos sá gi vizs gá la tát az Al kot mány nak az el bí rá lás -
kor ha tá lyos 70.  § (2) és (3) be kez dé sé re fi gye lem mel foly -
tat ta le.
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II.

1. Az Al kot mány in dít vánnyal érin tett ren del ke zé sei:
„2.  § (2) A Ma gyar Köz tár sa ság ban min den ha ta lom a

népé, amely a nép szu ve re ni tást vá lasz tott kép vi se lõi út ján, 
va la mint köz vet le nül gya ko rol ja.”

„8.  § (2) A Ma gyar Köz tár sa ság ban az alap ve tõ jo gok ra
és kö te les sé gek re vo nat ko zó sza bá lyo kat tör vény ál la pít ja
meg, alap ve tõ jog lé nye ges tar tal mát azon ban nem kor lá -
toz hat ja.”

„8.  § (4) Rend kí vü li ál la pot, szük ség ál la pot vagy ve -
szély hely zet ide jén az alap ve tõ jo gok gya kor lá sa – az
54–56.  §-ban, az 57.  § (2)–(4) be kez dé sé ben, a 60.  §-ban, a 
66–69.  §-ban és a 70/E.  §-ban meg ál la pí tott alap ve tõ jo -
gok ki vé te lé vel – fel füg geszt he tõ vagy kor lá toz ha tó.”

„44/A.  § (2) A he lyi kép vi se lõ tes tü let a fel adat kör ében
ren de le tet al kot hat, amely nem le het el len té tes a ma ga sabb 
szin tû jog sza bállyal.”

„70.  § (2) A Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén la kó hellyel
ren del ke zõ min den nagy ko rú ma gyar ál lam pol gárt és az
Eu ró pai Unió más tag ál la má nak a Ma gyar Köz tár sa ság te -
rü le tén la kó hellyel ren del ke zõ nagy ko rú ál lam pol gá rát
meg il le ti az a jog, hogy a he lyi ön kor mány za ti kép vi se lõk
és a pol gár mes te rek vá lasz tá sán vá laszt ha tó és – amennyi -
ben a vá lasz tás, il let ve a nép sza va zás nap ján a Ma gyar
Köz tár sa ság te rü le tén tar tóz ko dik – vá lasz tó le gyen, va la -
mint he lyi nép sza va zás ban és népi kez de mé nye zés ben
részt ve gyen. Pol gár mes ter ré és fõ vá ro si fõ pol gár mes ter ré
ma gyar ál lam pol gár vá laszt ha tó.

(3) A Ma gyar Köz tár sa ság ban min den me ne kült ként,
be ván do rolt ként vagy le te le pe dett ként el is mert nagy ko rú
sze mélyt meg il let az a jog, hogy a he lyi ön kor mány za ti
kép vi se lõk és a pol gár mes te rek vá lasz tá sán – amennyi ben
a vá lasz tás, il let ve a nép sza va zás nap ján a Ma gyar Köz tár -
sa ság te rü le tén tar tóz ko dik – vá lasz tó le gyen, va la mint a
he lyi nép sza va zás ban és népi kez de mé nye zés ben részt ve -
gyen.”

2. Az Ötv. in dít vánnyal érin tett ren del ke zé se:
„16.  § (1) A kép vi se lõ-tes tü let a tör vény ál tal nem sza -

bá lyo zott he lyi tár sa dal mi vi szo nyok ren de zé sé re, to váb bá 
tör vény fel ha tal ma zá sa alap ján, an nak vég re haj tá sá ra ön -
kor mány za ti ren de le tet al kot.”

3. A Jat. in dít vánnyal érin tett ren del ke zé se:
„1.  § (2) E rang sor nak meg fele lõen az ala cso nyabb szin -

tû jog sza bály nem le het el len té tes a ma ga sabb szin tû jog -
sza bállyal.”

4. Az R. in dít vánnyal érin tett ren del ke zé se:

3. számú melléklet

a 29/2000. (X. 27.) BM rendelethez

3. mel lék let 7. min ta

A .............. Vá lasz tá si Iro da ve ze tõ je az
alá írás gyûj tõ ívet ......... év
........................................... hó nap ........
nap ján hi te le sí tet te.

P. H.

.................................................
a vá lasz tá si iro da ve ze tõ je

ALÁÍRÁSGYÛJTÕ
ÍV

Alul írot tak he lyi nép sza va zás ki tû zé sét kez de mé nyez -
zük (he lyi népi kez de mé nye zést tá mo ga tunk az aláb bi kér -
dés ben:

(a nép sza va zás ra bo csá tan dó kér dés szö ve ge, il let ve a
népi kez de mé nye zés tár gya)

Ol vas ha tó 
csa lá di és 

utó név
Sze mé lyi azo no sí tó Lak cím

1. - -

5. Az Ör.-nek az in dít vány be nyúj tá sa kor ha tá lyos ren -
del ke zé sei:

„9.  § (3) A he lyi nép sza va zást és a népi kez de mé nye zés
vá lasz tó pol gá ri kez de mé nye zé sét tar tal ma zó íve ken fel
kell tün tet ni a kez de mé nye zõk és alá írók ol vas ha tó ne vét,
pon tos lak cí mét és szü le té si évét.”

„11.  § (1) Az alá írás gyûj tõ íve ket leg ké sõbb a har minc
nap le jár tát kö ve tõ nyol ca dik na pon – ha ez mun ka szü ne ti
nap ra esik, a kö vet ke zõ elsõ mun ka na pon – a pol gár mes -
ter nek kell át ad ni.”

„22.  § Nem le het ki tûz ni he lyi nép sza va zást az or szág -
gyû lé si kép vi se lõk, il le tõ leg a he lyi ön kor mány za ti kép vi -
se lõk és pol gár mes te rek vá lasz tá sá nak idõ pont ját meg elõ -
zõ és azt kö ve tõ 60 na pon be lü li idõ pont ra.”

6. Az Ör.-nek az in dít vány el bí rá lá sa kor ha tá lyos ren -
del ke zé sei:

„9.  § (3) A he lyi nép sza va zást és a népi kez de mé nye zés
vá lasz tó pol gá ri kez de mé nye zést tar tal ma zó alá írás gyûj tõ
íve ken fel kell tün tet ni a kez de mé nye zõk ol vas ha tó csa lá di 
és utó ne vét, lak cí mét, va la mint sze mé lyi azo no sí tó ját.”
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„11.  § (1) Az alá írás gyûj tõ íve ket a hi te le sí tést köve tõen 
egy hó na pon be lül egy szer le het be nyúj ta ni a pol gár mes -
ter hez.”

„22.  § Nem le het ki tûz ni he lyi nép sza va zást az or szág -
gyû lé si kép vi se lõk, az Eu ró pai Par la ment tag jai, il le tõ leg a 
he lyi ön kor mány za ti kép vi se lõk és pol gár mes te rek ál ta lá -
nos vá lasz tá sá nak nap ján, va la mint az azt meg elõ zõ és kö -
ve tõ 41. na pon be lül.”

III.

Az in dít vány rész ben meg ala po zott.

1. Az Al kot mány bí ró ság el sõ ként az Ör. 22.  §-át érin tõ
in dít vá nyo zói ki fo gást vizs gál ta, mely sze rint e ren del ke -
zés le he tõ vé te szi a he lyi nép sza va zás fel füg gesz té sét,
meg ha tá ro zott idõ tar tam ra el von ja a nép ha ta lom gya kor lá -
sá hoz való alap jo got [Al kot mány 2.  § (2) be kez dés, 8.  §
(2) be kez dés, 70.  § (2) be kez dés] el len tét ben áll or szá gos
szin tû jogi sza bá lyo zás sal is [Al kot mány 44/A.  § (1) be -
kez dés].

Az Al kot mány bí ró ság több ha tá ro za tá ban fog lal ko zott
a he lyi nép sza va zás in téz mé nyé vel. E ha tá ro za ta i ban az
Al kot mány bí ró ság hang sú lyoz ta, hogy az Al kot mány
42.  §-ában meg je lölt te le pü lé sek és te rü le ti egy sé gek vá -
lasz tó pol gá ra i nak kö zös sé gét meg il le tõ he lyi ön kor mány -
zás hoz való jog nak az Al kot mány 44.  §-ában meg ál la pí tott 
mind két össze te võ je, te hát mind a vá lasz tott képviselõ-
 testület út ján, mind pe dig a he lyi nép sza va zás sal gya ko rol -
ha tó meg nyil vá nu lá sa alap jog nak mi nõ sül. Rá mu ta tott
arra is, hogy a he lyi nép sza va zás a vá lasz tó pol gá rok nak
olyan joga, ame lyet az Al kot mány 8.  § (2) be kez dé se alap -
ján csak tör vény kor lá toz hat, de an nak lé nye ges tar tal ma
nem kor lá toz ha tó [34/1993. (V. 28.) AB ha tá ro zat, ABH
1993, 457, 458.; 15/1996. (V. 3.) AB ha tá ro zat, ABH
1996, 246, 247–248.].

Az Al kot mány nak az alap ve tõ jo go kat és kö te le zett sé -
ge ket tar tal ma zó XII. fe je ze té ben – 1994. no vem ber 7-tõl
– be ik ta tott 70.  § (1) be kez dé se ar ról ren del ke zett, hogy „a
Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén élõ min den nagy ko rú ál lam -
pol gár nak joga van ah hoz, hogy (...) or szá gos vagy he lyi
nép sza va zás ban és népi kez de mé nye zés ben részt ve gyen”. 
2004. má jus 1-jé tõl a he lyi nép sza va zás hoz való jog ról az
Al kot mány 70.  § (2)–(3) be kez dé se ren del ke zik.

Az 52/1997. (X. 14.) AB ha tá ro zat – hi vat koz va az Al -
kot mány bí ró ság ko ráb bi dön té se i re – meg ál la pí tot ta, hogy 
az or szá gos nép sza va zás hoz való jog a nép fel ség el vé bõl
kö vet ke zõ al kot má nyos alap jog, míg a he lyi nép sza va zás a 
he lyi ön kor mány zás meg va ló sí tá sá nak egyik alak za ta. „A
nép sza va zás hoz való jog, mint ala nyi jog ki ter jed a nép -
sza va zás kez de mé nye zé sé re, tá mo ga tá sá ra (be le ért ve az
alá írást és alá írá sok gyûj té sét), il let ve a sza va zás ban való
rész vé tel re. Eme ala nyi jog kor lá ta it csak az Al kot mány
8.  § (2) be kez dé sé nek meg fe le lõ tör vény ál la pít hat ja meg,

(...). Az Al kot mány bí ró ság ál lan dó gya kor la ta sze rint
azon ban min den alap jog ma gá ban fog lal ja az ala nyi vé del -
mi igény mel lett az ál lam ob jek tív kö te les sé gét is a jog gya -
kor lás fel té te le i nek biz to sí tá sá ra. [64/1991. (XII. 17.) AB
ha tá ro zat, ABH 1991, 297, 302., il let ve a 30/1992. (V. 26.) 
AB ha tá ro zat, ABH 1992, 167, 171.] Ez az in téz mény vé -
de lem kü lö nö sen fon tos az olyan, a nép szu ve re ni tás gya -
kor lá sá ra szol gá ló in téz mény ese té ben, mint a nép sza va -
zás. Az in téz mény vé de lem al kot má nyos kö ve tel mé nye
(mér cé je) nem a szük sé ges ség és az ará nyos ság, ha nem a
min den ko ri in téz mény al kot má nyos fel ada tai meg va ló sí -
tá sá hoz iga zo dik [lásd a mé dia kü lön bö zõ faj tá i val szem -
be ni al kot má nyos sá gi kö ve tel mé nye ket a 37/1992.
(VI. 10.) AB ha tá ro zat ban, ABH 1992, 227.].” (ABH
1997, 331, 344.)

A nép sza va zás hoz való jog az or szá gos nép sza va zás
ese tén az Al kot mány 2.  § (2) be kez dé sé bõl és a 70.  §
(1) be kez dé sé bõl, he lyi nép sza va zás ese tén az Al kot mány
44.  § (1) be kez dé sé bõl és a 70.  § (2)–(3) be kez dé sé bõl ere -
dõ alap ve tõ jog. E jog kor lá ta it az Al kot mány 8.  § (2) be -
kez dé sé nek meg fele lõen csak tör vény ál la pít hat ja meg.

2. A he lyi nép sza va zás tör vényi sza bá lyo zá sát az Ötv.
IV. fe je ze te, az el já rá si kér dé se ket pe dig a Ve. XV. fe je ze -
te tar tal maz za. Az Ötv. és a Ve. a he lyi nép sza va zás ki tû -
zé sé nek kor lá to zá sá ra vo nat ko zó ren del ke zést nem tar tal -
maz. Az Ötv. 50.  § (2) be kez dé se azon ban fel ha tal maz za a
kép vi se lõ-tes tü le tet, hogy ren de let ben sza bá lyoz za a he lyi
nép sza va zás és népi kez de mé nye zés to váb bi fel té te le it, az
el já rás rend jét. A Ve. 124.  § (4) be kez dé se az or szá gos
nép sza va zás te kin te té ben ki mond ja, hogy „[n]em le het
nép sza va zást tar ta ni az or szág gyû lé si kép vi se lõk, az Eu ró -
pai Par la ment tag jai, il le tõ leg a he lyi ön kor mány za ti kép -
vi se lõk és pol gár mes te rek ál ta lá nos vá lasz tá sá nak nap ján,
va la mint az azt meg elõ zõ és kö ve tõ 41 na pon be lül. Ha a
nép sza va zást e miatt nem le het a (2) be kez dés sze rint ki tûz -
ni, a nép sza va zást a vá lasz tást kö ve tõ 131 na pon be lü li
idõ pont ra kell ki tûz ni”. A Ve. 132.  § azon ban meg je lö li
azo kat, az or szá gos nép sza va zás ra vo nat ko zó sza bá lyo kat, 
ame lye ket a he lyi nép sza va zá son a XV. fe je zet ben fog lalt
el té ré sek kel kell al kal maz ni. Ezek kö zött a Ve. 124.  §
(4) be kez dé se nem sze re pel.

Az Ör. 22.  §-a meg ha tá ro zott idõ pont ban és idõ tar tam -
ban ki zár ja a he lyi nép sza va zás le he tõ sé gét, ez a sza bá lyo -
zás az Al kot mány 70.  § (2), (3) és 44.  § (1) be kez dé sé bõl
ere dõ nép sza va zás hoz való jog kor lá to zá sát je len ti. Al kot -
má nyos alap jo got kor lá toz ni az Al kot mány 8.  § (2) be kez -
dé se alap ján tör vény ben le het. Az Ötv. 50.  § (2) be kez dé se
alap ján az ön kor mány za tok nak a he lyi nép sza va zás és
népi kez de mé nye zés tár gyá ban biz to sí tott ren de let al ko tá si 
joga nem ter jed ki arra, hogy az ön kor mány zat ren de le té -
ben a nép sza va zás hoz való jo got kor lá toz za. Ilyen kor lá to -
zást csak tör vény tar tal maz hat.

Mind ezek alap ján az Al kot mány bí ró ság az Ör. 22.  §
alkot mány elle nességét meg ál la pí tot ta, és a ren del ke zést
meg sem mi sí tet te.
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3. Az in dít vá nyo zók az Ör. 22.  §-ának a Ve. ki hir de té -
sé nek idõ pont já ra vissza me nõ ha tá lyú meg sem mi sí té sét is
kér ték. Az Al kot mány bí ró ság ról  szóló 1989. évi XXXII.
tör vény (a továb biak ban: Abtv.) 42.  § (1) be kez dé se ér tel -
mé ben a ha tá ro zat köz zé té te lé nek nap ján vesz ti ha tá lyát az 
Al kot mány bí ró ság ál tal alkot mány elle nesnek ítélt jog sza -
bály vagy an nak ren del ke zé se. E fõ sza bály tól el té rõ le he -
tõ sé get biz to sít az Al kot mány bí ró ság szá má ra az Abtv.
43.  § (4) be kez dé sé ben fog lalt ren del ke zés, amely sze rint
az Al kot mány bí ró ság a 42.  § (1) be kez dé sé ben, va la mint a
43.  § (1)–(2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott idõ pont tól el té -
rõ en is meg ha tá roz hat ja az alkot mány elle nes jog sza bály
ha tá lyon kí vül he lye zé sét vagy a konk rét eset ben tör té nõ
al kal maz ha tó sá gát, ha ezt a jog biz ton ság vagy az el já rást
kez de mé nye zõ kü lö nö sen fon tos ér de ke in do kol ja.

Az Al kot mány bí ró ság eb ben az el já rás ban a vissza me -
nõ le ges ha tá lyú meg sem mi sí tés in do ká ul az el já rást kez -
de mé nye zõ ér dek kö ré ben fel me rü lõ kü lö nö sen fon tos
okot nem tárt fel. Az ex tunc ha tá lyú meg sem mi sí tést a
jog biz ton ság vé del me sem in do kol ja. Ezért az Al kot mány -
bí ró ság – az Abtv. ál ta lá nos ren del ke zé sé nek meg fele -
lõen – a Ma gyar Köz löny ben tör té nõ köz zé té tel nap já val
sem mi sí tet te meg az Ör. alkot mány elle nesnek ítélt
rendelke zését.

Te kin tet tel arra, hogy az Al kot mány bí ró ság az Ör. 22.  §
alkot mány elle nességét meg ál la pí tot ta – ál lan dó gya kor la -
tá nak meg fele lõen – az in dít vány ban fel hí vott to váb bi al -
kot má nyi ren del ke zé sek kel [Al kot mány 2.  § (2) be kez dé -
sé vel, 8.  § (4) be kez dé sé vel, 44/A.  § (2) be kez dé sé vel, va -
la mint a Jat. 1.  § (2) be kez dé sé vel, a Ve.-vel és az R.-rel]
fenn ál ló el len té tét már nem vizs gál ta. [61/1997. (XI. 19.)
AB ha tá ro zat, ABH 1997, 361, 364.; 16/2000. (V. 24.) AB
ha tá ro zat, ABH 2000, 425, 429.; 29/2000. (X. 11.) AB ha -
tá ro zat, ABH 2000, 193, 200.; 56/2001. (XI. 29.) AB ha tá -
ro zat, ABH 2001, 478, 482.; 35/2002. (VII. 19.) AB ha tá -
ro zat, ABH 2002, 199, 213.; 4/2004. (II. 20.) AB ha tá ro -
zat, ABH 2004, 66, 72.; 9/2005. (III. 31.) AB ha tá ro zat,
ABH 2005, 627, 636.]

4. Az Al kot mány bí ró ság meg ál la pí tot ta, hogy az Ör.
9.  § (3) be kez dé sét, és a 11.  § (1) be kez dé sét Rác ke ve Vá -
ros Kép vi se lõ-tes tü le te a ha tá lyos jog sza bá lyi ren del ke zé -
sek nek meg fele lõen mó do sí tot ta. Az Ör. 9.  § (3) be kez dé se 
már nem tar tal maz za a meg sem mi sí te ni kért „és szü le té si
év” szö veg részt, ha nem a Ve. 118.  § (4) be kez dé sé nek, va -
la mint az R. 3. szá mú mel lék le té ben meg ha tá ro zott elõ -
írásoknak meg fele lõen ren del ke zik az alá írás gyûj tõ ív
adat tar ta má ról. Az Ör. 11.  § (1) be kez dé se pe dig a Ve.
134.  § (1) be kez dé sé ben fog lal tak kal azo no san ál la pít ja
meg a nép sza va zás ki tû zé sé re irá nyu ló ál lam pol gá ri kez -
de mé nye zés be nyúj tá sá nak sza bá lyát.

Az Al kot mány bí ró ság – fõ sza bály ként – ha tá lyos jog -
sza bály alkot mány elle nességét vizs gál ja. Ha tá lyát vesz tett 
jog sza bá lyi ren del ke zés csak ak kor ké pez he ti al kot mány -
bí ró sá gi el já rás tár gyát, ha az el já rás az Abtv. 38.  §-ában

sza bá lyo zott bí rói kez de mé nye zés, il le tõ leg a 48.  § sze rin ti 
al kot mány jo gi pa nasz alap ján fo lyik. Te kin tet tel arra,
hogy a vi ta tott ren del ke zés mó do sí tá sá nak kö vet kez té ben
az in dít vány oka fo gyot tá vált, az Al kot mány bí ró ság az el -
já rást – az Al kot mány bí ró ság ide ig le nes ügy rend jé rõl és
an nak köz zé té te lé rõl  szóló, mó do sí tott és egy sé ges szer ke -
zet be fog lalt 3/2001. (XII. 3.) Tü. ha tá ro zat (ABH 2003,
2065.) 31.  § e) pont ja alap ján – meg szün tet te.

A ha tá ro zat Ma gyar Köz löny ben tör té nõ köz zé té te le az
Abtv. 41.  §-án ala pul.

Dr. Ba logh Ele mér s. k., Dr. Bra gyo va And rás s. k.,
al kot mány bí ró elõ adó al kot mány bí ró

Dr. Tró csá nyi Lász ló s. k.,
al kot mány bí ró

Al kot mány bí ró sá gi ügy szám: 695/B/2002. 

 VI. rész
KÖZLEMÉNYEK,
HIRDETMÉNYEK

Az Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal elnökének

k ö z l e m é n y e

a személyi jövedelemadó meghatározott részének
felhasználásáról rendelkezõ magánszemély

nyilatkozatára igényt tartó egyházak részére történõ
technikai szám kiadásáról

A sze mé lyi jö ve de lem adó meg ha tá ro zott ré szé nek az
adó zó ren del ke zé se sze rin ti fel hasz ná lá sá ról szó ló 1996.
évi CXXVI. tör vény (a to váb bi ak ban: Tv.) 4/A. §-ának
(2) be kez dé sé ben fog lal tak nak meg fe le lõ en az Adó- és
Pénz ügyi El len õr zé si Hi va tal a Tv. 4/A. § (1) be kez dé se
sze rin ti ked vez mé nye zettek ré szé re a kö vet ke zõ tech ni kai
szá mo kat adja:

Sor szám Ked vez mé nye zett Tech ni kai szám

1. Bol dog Évek Kö zös ség 1634

2. Ma gyar Jö võ be lá tók
Egy há za*

1641

Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal
elnöke

* Az egy ház ja vá ra elsõ al ka lom mal a 2008. év ben le het ren del kez ni.



A Nemzeti Szakképzési és Felnõttképzési Intézet

t á j é k o z t a t ó j a

a 2003. évi LXXXVI. törvény, 
valamint a végrehajtására kiadott

13/2004. (IV. 27.) OM rendelet 1. § (1) bekezdésében
foglaltak alapján teljesítendõ bejelentkezési

kötelezettségrõl, illetve a 2007. évi szakképzési
hozzájárulási kötelezettség elszámolásáról,

bevallásáról és befizetésérõl

A szak kép zé si hoz zá já ru lás ról és a kép zés fej lesz té sé -
nek tá mo ga tá sá ról  szóló 2003. évi LXXXVI. tör vény
(a továb biak ban: Szht.) vég re haj tá sá ra ki adott 13/2004.
(IV. 27.) OM ren de let (a to váb bi ak ban: Ren de let) 1. §
(1) be kez dé se ér tel mé ben: „Az a hoz zá já ru lás ra kö te le zett, 
aki az Szht. 4.  §-ának (1) be kez dé se sze rin ti gya kor la ti
kép zés szer ve zé sé vel tel je sí ti szak kép zé si hoz zá já ru lá si
kö te le zett sé gét (a továb biak ban: hoz zá já ru lás ra kö te le -
zett), a gya kor la ti kép zés szer ve zé sé re irá nyu ló elsõ
együtt mû kö dé si meg ál la po dás, ta nu ló szer zõ dés, il let ve
hall ga tói szer zõ dés meg kö té sét kö ve tõ 30 na pon be lül kö -
te les a Nem ze ti Szak kép zé si és Feln õttképzési In té zet hez
(a továb biak ban: NSZFI) be je lent kez ni az NSZFI ál tal a
Ma gyar Köz löny ben köz zé tett be je lent ke zé si nyomta t -
ványon. Az NSZFI az el fo ga dott be je lent ke zé si nyom tat -
vány má so la tát meg kül di a hoz zá já ru lás ra kö te le zett nél
fo lyó gya kor la ti kép zés te lep he lye sze rint ille té kes te rü le ti
ga zdasági ka ma ra (a továb biak ban: te rü le ti gaz da sá gi ka -
ma ra), to váb bá az Adó- és Pénz ügyi El len õr zé si Hi va tal
te rü le ti leg ille té kes igaz ga tó sá ga (a továb biak ban: APEH
ille té kes igaz ga tó sá ga) ré szé re.”

A Szht. 4.  § (10) be kez dé se alap ján a gya kor la ti kép zés
meg szer ve zé sé vel tel je sí tõ  hozzájárulásra kö te le zett nek a
Ren de let ben elõ ír tak sze rint be je lent ke zé si, be val lá si és
el szá mo lá si kö te le zett sé ge van az NSZFI-vel szem ben.

A be je lent ke zé si kö te le zett ség nek a „BEJELENTKE -
ZÉSI NYOMTATVÁNY a szak kép zé si hoz zá já ru lá si kö -
te le zett sé gü ket gya kor la ti kép zés meg szer ve zé sé vel tel je -
sí tõk ré szé re” ki töl té sé vel és be nyúj tá sá val kell ele get
 tenni.

A „2007. ÉVES BEVALLÁS a gya kor la ti kép zést szer -
ve zõk ré szé re a szak kép zé si hoz zá já ru lá si kö te le zett ség
tel je sí té sé rõl” nyom tat vány ki töl té sé vel és a tárgy évet kö -
ve tõ má so dik hó nap 15. nap já ig tör té nõ be nyúj tá sá val kell
ele get ten ni.

A nyom tat vá nyok és a hoz zá juk tar to zó ki töl té si uta sí tá -
sok az NSZFI www.nive.hu hon lap já ról, a Tá mo ga tás és
be val lás ke ze lés/Szak kép zé si hoz zá já ru lás ol dal ról le tölt -
he tõ.

Aki az Szht. 4.  § (1) pont ja sze rint gya kor la ti kép zés
meg szer ve zé sé vel tel je sí ti szak kép zé si hoz zá já ru lá si kö te -
le zett sé gét és az Szht. 4.  § (9) pont ja sze rint a brut tó kö te -
le zett sé gük és a kö te le zett ség csök ken tõ té te le ik egyen le -
ge ként – net tó kö te le zett ség ként – be fi ze té si kö te le zett ség
áll fenn, úgy azt a tárgy évet kö ve tõ év má so dik hó nap já -
nak 15. nap já ig kell be fi zet ni a Mun ka erõ pi a ci Alap

 Magyar Ál lam kincs tár nál ve ze tett 10032000-01744260-
70000007 szá mú NSZFI-MPA te rü le ti elõirányzat-
 felhasz nálási ke ret szám lá já ra.

FIGYELEM!

Tá jé koz tat juk Önö ket, hogy az NSZFI a hon lap ján a
www.nive.hu, a Tá mo ga tás és be val lás ke ze lés/Szak kép -
zé si hoz zá já ru lás ol da lon köz zé te szi mind azon nyom tat -
vá nyo kat és ûr la po kat, va la mint a hoz zá juk tar to zó kitöl -
tési uta sí tá so kat, se géd le te ket, ame lyek a szak kép zé si hoz -
zá já ru lás be val lá sá val, el szá mo lá sá val, il le tõ leg az év kö zi
több let költ ség vissza igény lé sé vel kap cso la to san hasz ná -
lan dók.

Fel hív juk a fi gyel met, hogy  az Szht.

– 5. § (1) be kez dé se sze rint:

„Az a hoz zá já ru lás ra kö te le zett, aki nem szer vez a 4. §
sze rint gya kor la ti kép zést, kö te les brut tó kö te le zett sé gét
– a (2) be kez dés ben fog lal tak fi gye lem be vé te lé vel – az ál -
la mi adó ha tó ság nál ve ze tett szak kép zé si hoz zá já ru lás
szám lá ra be fi zet ni.”

– 6. § (1) be kez dé se sze rint:

„Az a hoz zá já ru lás ra kö te le zett, aki nem szer vez gya -
kor la ti kép zést

a) a szak kép zé si hoz zá já ru lás alap ját és az éves brut tó
kö te le zett sé gét,

b) az 5. § (2) be kez dé se sze rint el szá mol ha tó mó don és
mér ték ben fel me rült kö te le zett ség csök ken tõ té te lek éves
össze gét,

c) az éves brut tó kö te le zett ség és a b) pont sze rin ti
össze gek kü lön bö ze te ként meg ál la pí tott éves net tó kö te le -
zett sé gét maga ál la pít ja meg és vall ja be az adó évet kö ve tõ 
év má so dik hó nap 15. nap já ig az ál la mi adó ha tó ság nak.”

A fen ti ek egy ben azt is je len tik, hogy a gya kor la ti kép -
zést nem szer ve zõ hoz zá já ru lás ra kö te le zet tek nek a 2007.
évi szak kép zé si hoz zá já ru lá si kö te le zett sé gük rõl az
NSZFI felé nem kell be val lást, el szá mo lást, tá jé koz ta tást
kül de ni ük, és a kö te le zett sé gük be fi ze té sét az APEH Szak -
kép zé si hoz zá já ru lás be sze dé si szám la 10032000-
06056061 szám lá já ra kell tel je sí te ni ük.

Tá jé koz tat juk Önö ket, hogy az NSZFI az elõ zõ ek tõl el -
té rõ en té ve sen köz vet le nül az NSZFI-MPA Kép zé si Alap -
rész te rü le ti elõ irány zat-fel hasz ná lá si ke ret szám lá ra fi ze -
tett 2007. évre vo nat ko zó be fi ze té se ket ké re lem re vissza fi -
ze ti. A ké re lem be a be fi ze tõ azo no sí tá sát szol gá ló ada to -
kon (pon tos név, cím, adó szám, pénz for gal mi jel zõ szám)
kí vül fel tét le nül fel kell tün tet ni azt, hogy a vissza fi ze tés a
2007. évi hoz zá já ru lá si kö te le zett ség té ves be fi ze té se mi -
att vált szük sé ges sé, to váb bá a be fi ze tés dá tu mát és an nak
a szám lá nak a szá mát, amely re a be fi ze tés tör tént. A ké re -
lem mel lék le te ként kér jük csa tol ni a be fi ze tést iga zo ló
bank ki vo nat má so la tát.

Nem ze ti Szak kép zé si és Fel nõtt kép zé si In té zet
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A Veszprém Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Földmûvelésügyi Igazgatóságának 
(8200 Veszprém, Megyeház tér 1.)

h i r d e t m é n y e

A Veszp rém Me gyei Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal Föld mû ve lés ügyi Igaz ga tó sá ga a Szõ lé sze ti és Bo rá sza ti
Szö vet ke zet, Ör vé nyes (8242 Ba la ton ud va ri, Ár pád u. 1.) jut ta tott rész arány arany ko ro nák ne ve sí té sé re

n y i l v á n o s  s o r s o l á s t

tart.

A sor so lás he lye: Veszp rém, Me gye ház tér 1., III. eme let 317. szo ba, az MgSzH Föld mû ve lés ügyi Igaz ga tó ság hi va ta los
he lyi sé ge.

A sor so lás idõ pont ja: 2008. ja nu ár 22., 9.00 óra.

A rész vé tel re jo go sul tak köre: a Ba la ton fü re di Föld hi va tal nyil ván tar tá sa sze rint jut ta tott, ne ve sí tet len rész arány arany -
ko ro ná val ren del ke zõ rész arány-tu laj do no sok.

A sor so lás ra ke rü lõ in gat la nok:

Te le pü lés: Ba la ton ud va ri

Hely raj zi
szám

Mû ve lé si ág
Te rü let
(ha, m2)

AK
Sor so lás ra ke rü lõ

AK
Te her

06/12 szõ lõ 0,3555 18,52 18,52

051/4 erdõ 0,2414 0,75 0,75 Ter mé szet vé dett te rü let, ma gán tu laj don ba
nem ke rül het.

051/24 erdõ 0,9840 1,57 1,57 Na tu ra 2000 te rü let.

1201/29 szõ lõ 0,4455 23,21 1,86 Ter mé szet vé dett te rü let, ma gán tu laj don ba
nem ke rül het.

Te le pü lés: Dör gi cse

Hely raj zi
szám

Mû ve lé si ág
Te rü let
(ha, m2)

AK
Sor so lás ra ke rü lõ

AK
Te her

087/140 erdõ 0,1090 0,34 0,34 Ter mé szet vé dett te rü let, ma gán tu laj don ba
nem ke rül het.

087/156 gyep 0,4102 1,35 1,35 Ter mé szet vé dett te rü let, ma gán tu laj don ba
nem ke rül het.

Te le pü lés: Ör vé nyes

Hely raj zi
szám

Mû ve lé si ág
Te rü let
(ha, m2)

AK
Sor so lás ra ke rü lõ

AK
Te her

08/7 gyep 0,0079 0,13 0,13 Ter mé szet vé dett te rü let, men te sít ve.

08/8 gyep 0,0017 0,03 0,03 Ter mé szet vé dett te rü let, men te sít ve.

011/2 gyep 0,0020 0,03 0,03 Ter mé szet vé dett te rü let, men te sít ve.

013/4 gyep 0,0012 0,02 0,02 Ter mé szet vé dett te rü let, men te sít ve.

015 gyep 0,1079 1,78 1,78 Ter mé szet vé dett te rü let, men te sít ve.

025/16 ki vett, szõ lõ 2,0250 88,79 3,16

066/4 szán tó, gyep 10,3117 115,89 2,13 Táv köz lé si jog, szenny víz ve ze té si jog.
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Te le pü lés: Pé csely

Hely raj zi
szám

Mû ve lé si ág
Te rü let
(ha, m2)

AK
Sor so lás ra ke rü lõ

AK
Te her

2117 szán tó, szõ lõ 0,8745 39,09 39,09 Ter mé szet vé dett te rü let, men te sít ve.

2148/3 szán tó, gyep 2,2095 35,25 35,25 Ter mé szet vé dett te rü let, men te sít ve.

A sor so lás nyil vá nos, azon bár ki je len le het.

A sor so lá son bár mely ok ból meg nem je le nõ jo go sult ké sõbb, a mu lasz tás ra hi vat koz va, sem mi fé le jo got nem ér vé nye -
sít het, eb bõl az ok ból a sor so lás ered mé nye nem vál toz tat ha tó meg.

A meg je le né sé ben aka dá lyo zott ér de kelt sze mély sza bály sze rû meg ha tal ma zás sal el lá tott meg ha tal ma zot tal kép vi sel tet -
he ti ma gát.

Aki nek a nyil vá nos sor so lás jo gos ér de két érin ti vagy sér ti, tör vény sér tés re hi vat ko zás sal a sor so lást kö ve tõ 48 órán
 belül a Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal hoz cím zett, de a Veszp rém Me gyei MgSzH Föld mû ve lés ügyi Igaz ga tó -
ság hoz ki fo gást nyújt hat be.

Dr. Ra do vits Ti bor s. k.,
fõ igaz ga tó

He lyes bí tés: A Ma gyar Köz löny 178. szá má ban ki hir de tett 40/2007. (XII. 19.) kül ügy mi nisz te ri ha tá ro zat elsõ mon da tá ban hi vat ko zott jog sza bály szá ma
he lye sen: 272/2007. (X. 19.) Korm. r.

(Kéz irat hi ba)
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS

A jog al ko tás ról szó ló 1987. évi XI. tör vény ren del ke zik – töb bek kö zött – a Ma gyar Köz tár sa ság  Kormánya hi va ta los
lap já nak, a Ha tá ro za tok Tá rának meg je len te té sé rõl.
A Ha tá ro za tok Tá rát szer kesz ti a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal a Szer kesz tõ bi zott ság köz re mû kö dé sé vel, éven te mint egy
60 al ka lom mal je le nik meg.
A Ha tá ro za tok Tá ra a Kor mány nak azo kat a ha tá ro za ta it (két ez res) köz li, ame lyek nek köz zé té te lét a Kor mány
 elrendelte, to váb bá tar tal maz za a mi nisz ter el nök ha tá ro za ta it, a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt  vezetõ mi nisz ter ha tá ro za -
ta it, va la mint a mi nisz té ri u mok, az or szá gos ha tás kö rû szer vek, az ön kor mány za tok köz le mé nye it, hir det mé nye it,
kü lön fé le tá jé koz ta tó it, to váb bá azo kat a köz le mé nye ket stb., ame lye ket a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter
en ge dé lyez.

A Ha tá ro za tok Tá ra meg ren del he tõ a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó cí mén (Bu da pest VIII., So mogyi Béla u. 6.;
postacím: 1394 Bu dapest 62, Pf. 357) vagy a 318-6668 fax számán.
Éves elõ fizetési dí ja 2008. év re: 26 460 Ft áfá val.
Példányonként meg vásárolható a Bu dapest VII., Rá kóczi út 30. (be járat a Do hány u. és Nyár u. sar kán) szám alat ti
Köz löny  Centrumban (te l.: 321-5971, fax: 321-5275, e-ma il: koz lony cent rum@mhk.hu), il let ve meg ren del he tõ
a  kiadó ügy fél szol gá la tán (fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: koz lony bolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/koz lony bolt
in ter net cí men.

MEGRENDELÕLAP

Meg ren de lem a

HATÁROZATOK TÁRA

címû la pot .................  példányban.

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ...............................................................................................................................

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): ............................................................................................................................

Ut ca, ház szám: ...............................................................................................................................................

Az ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: ..................................................................................................................

A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: ........................................................................................................

2008. évi elõ fi ze té si díj egy év re: 26 460 Ft  áfá val.

fél év re: 13 230 Ft  áfá val.

Csek ket ké rek a be fi ze tés hez

Kér jük, a négy zet be tör té nõ X be je lö lés sel je lez ze az elõ fi ze tés idõ tar ta mát!

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kézhez vétele után,
8 napo n be lül a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi jel zõ szá má ra át utal juk.

Kel te zés: .......................................................

                         ......................................................................
                               cég szerû aláírás
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A Magyar Közlönyt szerkeszti a Miniszterelnöki Hivatal, a Szerkesztõbizottság közremûködésével. A Szerkesztõbizottság
elnöke: Gilyán György. A szerkesztésért felelõs: dr. Tordai Csaba. Budapest V., Kossuth tér 1–3.
Kiadja a Magyar Hivatalos Közlönykiadó. Felelõs kiadó: dr. Kodela László elnök-vezérigazgató.
Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6., www.mhk.hu. Telefon: 266-9290.

Elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadónál
Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6., 1394 Budapest 62. Pf. 357, vagy faxon 318-6668.
Elõfizetésben terjeszti a Magyar Hivatalos Közlönykiadó a FÁMA Rt. közremûködésével. Telefon: 266-6567.
Információ: tel.: 317-9999, 266-9290/245, 357 mellék.
Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti Közlöny
Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán
(fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.
2007. évi éves elõfizetési díj: 99 792 Ft. Egy példány ára: 210 Ft 16 oldal terjedelemig, utána +8 oldalanként +189 Ft.
A kiadó az elõfizetési díj évközbeni emelésének jogát fenntartja.
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07.4351 – Nyomja a Magyar Hivatalos Közlönykiadó Lajosmizsei Nyomdája. Felelõs vezetõ: Burján Norbert igazgató.

Tisztelt Elõfizetõk!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a kiadónk terjesztésében levõ lapokra és elektronikus kiadványokra szóló elõfizetésüket folyamatosnak
tekintjük. Csak akkor kell változást bejelenteniük a 2008. évre vonatkozó elõfizetésre, ha a példányszámot, esetleg a címlistát
módosítják, vagy új lapra szeretnének elõfizetni (pontos szállítási, név- és utcacím-megjelöléssel). Az esetleges módosítást szívesked-
jenek levélben vagy faxon megküldeni. Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a lapszállításról kizárólag az elõfizetési díj beérkezését
követõen intézkedünk. Fontos, hogy az elõfizetési díjakat a megadott 10300002-20377199-70213285 sz. számlára utalják, illetve
a kiadó által kiküldött készpénz-átutalási megbízáson fizessék be.
Készpénzes befizetés kizárólag a Magyar Hivatalos Közlönykiadó ügyfélszolgálatán (1085 Budapest, Somogyi B. u. 6.) lehetséges. (Levél-
cím: Magyar Hivatalos Közlönykiadó, 1394 Budapest, 62. Pf. 357. Fax: 318-6668).

A 2008. évi elõfizetési díjak
(Az árak az áfát tartalmazzák.)

Magyar Közlöny 121 212 Ft/év
Határozatok Tára 26 460 Ft/év
Önkormányzatok Közlönye 6 552 Ft/év
Az Alkotmánybíróság Határozatai 22 428 Ft/év
Bányászati Közlöny 5 544 Ft/év
Belügyi Közlöny 29 232 Ft/év
Egészségbiztosítási Közlöny 25 452 Ft/év
Egészségügyi Közlöny 31 752 Ft/év
Ellenõrzési Figyelõ 4 284 Ft/év
Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Értesítõ 21 924 Ft/év
Gazdasági Közlöny 26 964 Ft/év
Hírközlési Értesítõ 7 560 Ft/év
Honvédelmi Közlöny 21 420 Ft/év
Igazságügyi Közlöny 18 900 Ft/év
Környezetvédelmi és Vízügyi Értesítõ 17 388 Ft/év

Közigazgatási Szemle 7 400 Ft/év
Közlekedési Értesítõ 28 476 Ft/év
Kulturális Közlöny 21 672 Ft/év
Külgazdasági Értesítõ 23 940 Ft/év
Munkaügyi Közlöny 17 640 Ft/év
Nemzetközi Közlöny 7 400 Ft/év
Oktatási Közlöny 25 200 Ft/év
Pénzügyi Közlöny 35 028 Ft/év
Sportértesítõ 6 048 Ft/év
Statisztikai Közlöny 15 120 Ft/év
Szociális Közlöny 17 892 Ft/év
Turisztikai Értesítõ 14 112 Ft/év
Ügyészségi Közlöny 7 560 Ft/év
Pénzügyi Szemle 22 680 Ft/év
L'udové noviny 5 796 Ft/év
Neue Zeitung 5 544 Ft/év

A MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR (DVD)
hatályos jogszabályok hivatalos számítógépes gyûjteményének 2008. évi éves elõfizetési díjai:

(Áraink a 20%-os áfát tartalmazzák.)

Önálló változat 97 200 Ft
5 munkahelyes hálózati változat 171 600 Ft

10 munkahelyes hálózati változat 216 000 Ft

25 munkahelyes hálózati változat 351 000 Ft
50 munkahelyes hálózati változat 459 000 Ft

100 munkahelyes hálózati változat 780 000 Ft

Az EU-JOGSZABÁLYTÁR (DVD)
Az Európai Unió Jogszabályai gyûjteményének 2008. évi éves elõfizetési díja

(Áraink a 20%-os áfát tartalmazzák.)

Önálló változat 86 400 Ft
5 munkahelyes hálózati változat 156 000 Ft

10 munkahelyes hálózati változat 192 000 Ft

25 munkahelyes hálózati változat 312 000 Ft
50 munkahelyes hálózati változat 408 000 Ft

100 munkahelyes hálózati változat 708 000 Ft

Facsimile Magyar Közlöny. A hivatalos lap 2007-es évfolyama jelenik meg CD-n az eredeti külalak megõrzésével, de könnyen kezelhetõen. Ára: 18 480 Ft + áfa.


