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A Magyar Nemzeti Bank elnökének rendeletei,
valamint az önálló szabályozó szerv vezetõjének
rendeletei

A Magyar Nemzeti Bank elnökének 1/2012. (I. 3.) MNB rendelete
a kötelezõ jegybanki tartalék után fizetendõ kamat mértékérõl
A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2011. évi CCVIII. törvény 65. § (1) bekezdés b) és c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsának döntésére tekintettel a következõket rendelem el:
1. §

A kötelezõ jegybanki tartalék után fizetendõ kamat mértéke megegyezik a mindenkori jegybanki alapkamat
mértékével.

2. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba.

3. §

A kötelezõ jegybanki tartalék kiszámításáról, illetve képzésének és elhelyezésének módjáról szóló 10/2005. (VI. 11.)
MNB rendelet 6. § (1) bekezdésében az „az MNB által megállapított és közzétett kamatláb” szövegrész helyébe
az „a kötelezõ jegybanki tartalék után fizetendõ kamat mértékérõl szóló MNB rendeletben megállapított kamatláb”
szöveg, a 7. § (3) bekezdésében az „az MNB által megállapított és közzétett büntetõ kamatláb” szövegrész helyébe
az „a mindenkori jegybanki alapkamat mértékének megfelelõ büntetõ kamatláb” szöveg lép.
A Magyar Nemzeti Bank elnöke helyett:
Karvalits Ferenc s. k.,
általános hatáskörû alelnök

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnökének 1/2012. (I. 3.) NMHH rendelete
egyes azonosítógazdálkodással összefüggõ NMHH rendeletek módosításáról
Az elektronikus hírközlésrõl szóló 2003. évi C. törvény 182. § (3) bekezdés 14. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a
következõket rendelem el:

1. Az elektronikus hírközlõ hálózatok azonosítóival kapcsolatos gazdálkodás rendjérõl szóló
2/2011. (IX. 26.) NMHH rendelet módosítása
1. §

(1) Az elektronikus hírközlõ hálózatok azonosítóival kapcsolatos gazdálkodás rendjérõl szóló 2/2011. (IX. 26.) NMHH
rendelet (a továbbiakban: R1.) 2. § 3. pontja a következõ h)–i) alpontokkal egészül ki:
(3. Azonosító állapot: az azonosító jellemzõje, amely egy adott idõpontban lehet:)
„h) pihentetett: a kijelölést visszavonó határozat jogerõre emelkedésétõl a határozatban meghatározott idõpontig, de
legfeljebb 6 hónapig;
i) zárolt: a gazdálkodás körébõl kivont azonosító, melynek kijelölhetõségét a hatóság hirdetményben teszi közzé;”.
(2) Az R1. 2. §-a a következõ 6. ponttal egészül ki:
„6. Számhasználati jogviszony: A kijelölési engedély jogosultja és a számhasználó közötti számhasználati szerzõdés
alapján, a szerzõdésben megjelölt azonosító használatára létrejött jogviszony, amelynek célja, hogy a számhasználó
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a számhasználati szerzõdésben meghatározott azonosítón a jelen rendelet 1. mellékletének 1.3, 2.4, 2.7 vagy 2.8
pontja szerinti szolgáltatást nyújtson.”.
Az R1. 3. § (3) bekezdés a következõ f)–h) pontokkal egészül ki:
„f) a 116 kezdõszámú számtartományban az elektronikus hírközlési szolgáltatók által elszámolható legmagasabb
hívásköltséget,
g) az emelt díjas, díjkorlátos szolgáltatás igénybevétele esetén a hívó fél által fizetendõ legmagasabb díjat,
h) az egyes földrajzi számozási területekhez tartozó települések felsorolását.”.
Az R1. 5. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Amennyiben a hatóság a 16/B. § - 16/D. § rendelkezéseinek megsértését állapítja meg, a kijelölési engedély
jogosultjának határozatban megtiltja, hogy az emelt díjas, díjkorlátmentes, illetve az emelt díjas, díjkorlátos
szolgáltatás nyújtására szolgáló hívószámon hívást végzõdtessen, illetve oda, vagy onnan üzeneteket továbbítson.
E tiltást a kijelölési engedély jogosultja az általa a 16/C. § alapján vezetett nyilvántartásban is köteles feltüntetni, és az
oda irányuló hívásokért, illetve üzenetekért díjat nem számíthat fel.”.
Az R1. 8. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Abban az esetben, ha a lekötési engedély jogosultja a szolgáltatási tevékenység végzésének feltételeit
megállapodás alapján egy harmadik félre (jogutódra) ruházza át, és a jogutódlást 30 napon belül a hatóság részére
bejelenti, a bejelentésben felsorolt – átruházott tevékenységhez kapcsolódó – azonosítókra vonatkozó lekötési
engedélyeket a hatóság a jogutód szolgáltató kérelme alapján indított hatósági eljárásban a jogutód szolgáltató
részére átruházza.”.
Az R1. 10. §-a a következõ (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A hatóság által kezdeményezett azonosító visszavonási eljárásban a hatóság egyeztetést kezdeményezhet annak
érdekében, hogy a kijelölési engedély visszavonását követõen a visszavonással érintett elõfizetõk részére más
szolgáltató nyújtsa a szolgáltatást.”.
Az R1. 11. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Abban az esetben, ha a kijelölési engedély jogosultja a szolgáltatási tevékenység végzésének feltételeit
megállapodás alapján egy harmadik félre (jogutódra) ruházza át, és a jogutódlást 30 napon belül a hatóság részére
bejelenti, a bejelentésben felsorolt – átruházott tevékenységhez kapcsolódó – azonosítókra vonatkozó kijelölési
engedélyeket a hatóság a jogutód szolgáltató kérelme alapján indított hatósági eljárásban a jogutód szolgáltató
részére átruházza.”.

(1) Az R1. a következõ 16/A. §-sal és az azt megelõzõ alcímmel egészül ki:
„Számhasználati jogviszony
16/A. § (1) A számhasználati jogviszony a kijelölési engedély jogosultja és a számhasználó közötti számhasználati
szerzõdéssel jön létre.
(2) A számhasználati szerzõdésnek tartalmaznia kell:
a) a kijelölési engedély jogosultjának
aa) nevét, székhelyét vagy lakcímét,
ab) nyilvántartásba bejegyzésre kötelezett szervezet esetén a nyilvántartást vezetõ bíróság, hatóság vagy egyéb szerv
megnevezését, valamint a nyilvántartási számot;
b) a számhasználó
ba) nevét, székhelyét vagy lakcímét,
bb) nyilvántartásba bejegyzésre kötelezett szervezet esetén a nyilvántartást vezetõ bíróság, hatóság vagy egyéb szerv
megnevezését, valamint a nyilvántartási számot;
c) a szerzõdés tárgyát képezõ hívószámot vagy hívószámokat;
d) a számhasználó által a szerzõdés tárgyát képezõ hívószámon vagy hívószámokon nyújtani kívánt szolgáltatás
meghatározását;
e) a számhasználó által a szerzõdés tárgyát képezõ hívószámon vagy hívószámokon nyújtani kívánt szolgáltatás
igénybevételének módját (hanghívás, üzenetküldés);
f) a jelen rendelet 1. mellékletének 2.7 és 2.8 pontja szerinti szolgáltatások esetén a szerzõdés tárgyát képezõ hívószám
vagy hívószámok hívásának díját;
g) amennyiben a számhasználó a szerzõdés tárgyát képezõ hívószámon, vagy hívószámokon emelt díjas,
díjkorlátmentes, vagy emelt díjas, díjkorlátos szolgáltatást kíván nyújtani, a 16/B. – 16/E. §-aiban meghatározott
kötelezõ tartalmi elemeket.
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(3) Amennyiben a számhasználati jogviszony tárgyát képezõ azonosító használatát a jelen rendelet alapján a kijelölési
engedély jogosultja felfüggeszti, és a számhasználó a felfüggesztésre okot adó körülményt 30 napon belül nem
szünteti meg, a kijelölési engedély jogosultja a számhasználati szerzõdést rendkívüli felmondással 15 napos
felmondási idõvel felmondhatja.”
(2) Az R1. a következõ 16/B. §-sal és az azt megelõzõ alcímmel egészül ki:
„Emelt díjas, díjkorlátmentes, valamint emelt díjas, díjkorlátos szolgáltatásokhoz kapcsolódó számhasználati
jogviszony speciális szabályai
16/B. § (1) Emelt díjas, díjkorlátmentes, valamint emelt díjas, díjkorlátos szolgáltatás nyújtása céljából számhasználati
jogviszony csak külön erre a célra kötött számhasználati szerzõdés útján hozható létre. A szerzõdést írásban vagy
elektronikus úton is meg lehet kötni, amennyiben a felek olyan eljárásokat alkalmaznak, amelyek révén biztosított a
szerzõdést kötõ felek azonosíthatósága, a szerzõdés tartalmának késõbbi megállapíthatósága, valamint kizárható a
szerzõdés tartalmának jogosulatlan megváltoztatása vagy hozzáférhetetlenné tétele.
(2) Az (1) bekezdés szerinti szerzõdésnek a 16/A. § (2) bekezdésében meghatározottakon felül tartalmaznia kell a
nyújtani kívánt emelt díjas, díjkorlátmentes, illetve emelt díjas, díjkorlátos szolgáltatással kapcsolatban minden
használni kívánt azonosítóra külön-külön:
a) a számhasználó által nyújtani kívánt szolgáltatás megnevezését;
b) a számhasználó által nyújtani kívánt szolgáltatás rövid leírását;
c) amennyiben a számhasználó által nyújtani kívánt szolgáltatás révén elérhetõ tartalom felnõtt tartalomnak minõsül,
ennek feltüntetését;
d) a számhasználó által nyújtani kívánt szolgáltatás igénybevételének módját (hanghívás, fax, üzenetküldés);
e) annak megjelölését, hogy a számhasználó által nyújtani kívánt szolgáltatás folyamatosan elérhetõ-e. Nem
folyamatosan elérhetõ szolgáltatások esetében, amennyiben a szolgáltatás:
ea) csak meghatározott idõszakban érhetõ el, ennek az idõszaknak a megjelölését,
eb) csak meghatározott eseményhez kapcsolódóan (így különösen lineáris médiaszolgáltatás útján közzétett
valamely mûsorszámhoz vagy mûsorszámokhoz kapcsolódóan) érhetõ el, az esemény (mûsorszám) megjelölését;
f) a számhasználó által nyújtani kívánt szolgáltatás díjazása körében:
fa) a díj megfizetésének módját (indított emelt díjas hívással vagy küldött, illetve fogadott emelt díjas üzenetek útján),
fb) a díj felszámításának módját (hanghívásnál idõszaki díj vagy hívásonkénti díj, üzenetküldésnél a küldött vagy a
fogadott üzenetekért felszámított díj),
fc) a felszámított díj vagy díjak mértékét;
g) amennyiben a számhasználó által nyújtani kívánt szolgáltatás fogadott emelt díjas üzenetek útján vehetõ igénybe, a
szolgáltatás teljesítése során az igénybevevõnek küldött üzenetek maximális számát;
h) amennyiben a számhasználó által nyújtani kívánt szolgáltatás visszatérõen fizetendõ idõszaki díj ellenében vehetõ
igénybe, meg kell jelölni az igénybevételi idõszak hosszát, valamint azt, hogy annak lejárta után a szolgáltatás
megrendelése automatikusan megújításra kerül-e;
i) a szolgáltatást nyújtó számhasználó megnevezését, címét, nyilvántartási számát, a nyilvántartást vezetõ szervezet
megnevezését, honlapjának címét, valamint azon állam megjelölését, amelyben a számhasználó letelepedettnek
minõsül;
j) a számhasználó által nyújtani kívánt szolgáltatáshoz kapcsolódó ügyfélszolgálat elérhetõségét telefonon, postai és
elektronikus úton is;
k) a számhasználó által nyújtani kívánt szolgáltatás lemondásának módját, amennyiben ez az adott szolgáltatás
vonatkozásában értelmezhetõ;
l) a számhasználó által nyújtani kívánt szolgáltatáshoz kapcsolódó magyar nyelvû általános szerzõdési feltételeket,
valamint azt az internetcímet, amelyen ezek bárki számára elérhetõ módon közzétételre kerülnek.
(3) A (2) bekezdésben szabályozott számhasználati szerzõdés e rendeletben foglaltak szerinti megfelelõségéért a
kijelölési engedély jogosultja és a számhasználó egyaránt felel.”.
(3) Az R1. a következõ 16/C. §-sal és az azt megelõzõ alcímmel egészül ki:
„Az emelt díjas, díjkorlátmentes és az emelt díjas, díjkorlátos szolgáltatások nyilvántartása
16/C. § (1) A 16/B. § szerinti számhasználati jogviszony keretében használt azonosítók útján nyújtott szolgáltatásokról
a kijelölési engedély jogosultja köteles nyilvántartást vezetni.
(2) A nyilvántartásnak minden egyes, a 16/B. § szerinti számhasználati jogviszony keretében használt azonosító
vonatkozásában naprakészen és teljes körûen, a valóságnak megfelelõen tartalmaznia kell a 16/B. § (2) bekezdése
szerinti adatokat.
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(3) A kijelölési engedély jogosultja köteles gondoskodni arról, hogy az (1) bekezdés szerinti nyilvántartást mindenki
számára könnyen elérhetõ és kereshetõ módon internetes honlapján elérhetõvé tegye, valamint annak tartalmáról
ügyfélszolgálatán felvilágosítást adjon.
(4) A (3) bekezdés szerinti felvilágosítás adása, illetve az azonosítónak az (1) bekezdés szerinti nyilvántartásban
mindenki által elérhetõ és kereshetõ módon való közzététele nem tagadható meg arra hivatkozással, hogy a
számhasználó az adott azonosító titkos számként kezelését kérte.
(5) A nyilvántartás adataiban bekövetkezett változásokat a kijelölési engedély jogosultja a tudomására jutástól
számított 5 munkanapon belül köteles átvezetni.
(6) A kijelölési engedély jogosultja köteles a nyilvántartás adatait, az azokban bekövetkezett változásokat, valamint a
bejelentésük vagy a kijelölési engedély jogosultjának tudomására jutásuk és a nyilvántartásban átvezetésük
idõpontját a nyilvántartásba vétel, illetve az átvezetés megtörténtétõl számított 5 évig megõrizni és a (3) bekezdés
szerint hozzáférhetõvé tenni.
(7) Amennyiben a kijelölési engedély jogosultja az (1)–(4) bekezdés szerinti kötelezettségeinek nem tesz eleget,vagy a
neki bejelentett változásokat az (5) bekezdés szerinti határidõn belül nem vezeti át, a mulasztás bekövetkezésétõl az
érintett azonosítóra indított emelt díjas hívásokért, illetve az oda küldött vagy onnan fogadott üzenetekért mindaddig
nem számíthat fel díjat, amíg a jelen § szerinti kötelezettségeinek maradéktalanul eleget nem tesz.”
(4) Az R1. a következõ 16/D. §-sal és az azt megelõzõ alcímmel egészül ki:
„A kijelölés jogosultjának kötelezettségei az emelt díjas díjkorlátmentes és az emelt díjas díjkorlátos szolgáltatásokkal
kapcsolatban
16/D. § (1) A kijelölési engedély jogosultja csak azzal a számhasználóval köthet a 16/B. § (1) bekezdése szerinti
számhasználati szerzõdést, aki vállalja a következõ kötelezettségek teljesítését:
a) a 16/B. § (2) bekezdésben szereplõ adatokat teljes körûen és a valóságnak megfelelõen a kijelölési engedély
jogosultjának rendelkezésére bocsátja, és az adatokban a szerzõdés aláírását követõen bekövetkezett bármilyen
változást haladéktalanul, de legkésõbb 5 munkanapon belül bejelenti a kijelölési engedély jogosultjának;
b) a számhasználati jogviszony tárgyát képezõ azonosító vagy azonosítók használatát semmilyen módon vagy
formában nem engedi át más, harmadik személynek, és minden, ezek útján elérhetõ emelt díjas, díjkorlátos vagy emelt
díjas, díjkorlátmentes szolgáltatást a saját szolgáltatásaként, saját felelõsségének elismerésével nyújt akkor is, ha a
szolgáltatás nyújtásához alvállalkozó vesz igénybe;
c) biztosítja, hogy fogadott emelt díjas, díjkorlátmentes, illetve fogadott emelt díjas, díjkorlátos szolgáltatásokra
megrendelést csak olyan eljárással fogadjon el, amelynek révén az igénybevevõ elõfizetõ azonosítása megfelelõen
biztosítható. A szolgáltatást nyújtani kívánó számhasználónak vállalnia kell azt is, hogy a megrendelést követõen, de
még a szolgáltatás nyújtásának megkezdése elõtt a megrendelõt a részére küldött ingyenes üzenetben közérthetõ
módon tájékoztatja a megrendelt szolgáltatásról, annak díjazásáról és a lemondás módjáról. A számhasználónak a
szerzõdésben el kell fogadnia, hogy a tájékoztatás megtörténtét neki kell bizonyítania;
d) biztosítja, hogy a szolgáltatás nyújtására használt azonosítóra irányuló emelt díjas hanghívás sikeres végzõdtetését
követõen a hívó számára ne adjon olyan hangjelzést, amely a hívót a hívás sikeres végzõdtetése tekintetében
megtévesztené (különösen: hamis csengetési visszhang, hamis foglaltsági jelzés);
e) biztosítja, hogy a szolgáltatás nyújtására használt azonosítóra irányuló emelt díjas hanghívás végzõdtetését
követõen a hívó fél a hívás fogadásáról egyértelmû visszajelzést kapjon;
f) biztosítja, hogy a szolgáltatáshoz kapcsolódó ügyfélszolgálat telefonon magyarországi, nem emelt díjas
hívószámon, postai úton pedig magyarországi postacímen elérhetõ legyen;
g) biztosítja, hogy a szolgáltatás nyújtására használt azonosítót csak jogszerû módon, jogszabályba nem ütközõ
szolgáltatás céljára használja fel;
h) tudomásul veszi, hogy amennyiben a szolgáltatás igénybevevõje a számára elõfizetõi elektronikus hírközlési
szolgáltatást nyújtó szolgáltatónál a számhasználó által nyújtott szolgáltatás igénybevehetõségére, elérhetõségére,
illetve kiszámlázott díjára vonatkozóan reklamációt terjesztett be, az érintett hírközlési szolgáltató a reklamációt a
jogszabályoknak megfelelõen – szükség esetén a számhasználó közremûködésével – kivizsgálja és ennek
megtörténtéig a számhasználónak járó díjat visszatarthatja;
i) vállalja, hogy a h) pont szerinti elektronikus hírközlési szolgáltató megkeresése alapján a reklamáció kivizsgálásáról
intézkedik és annak eredményérõl a megkeresõ szolgáltatót haladéktalanul értesíti;
j) vállalja, hogy a jelen rendelet szerinti kötelezettségeinek megszegésével a kijelölési engedély jogosultjának, illetve a
h) pont szerinti hírközlési szolgáltatónak okozott kárt megtéríti.
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(2) Az (1) bekezdés szerinti kötelezettségek megsértése esetén a kijelölés jogosultja a számhasználati jogviszony
tárgyát képezõ azonosító használatára vonatkozó számhasználói jogosultságot mindaddig felfüggeszti, amíg a
számhasználó a kötelezettségeknek nem tesz teljes körûen eleget. A felfüggesztés tényét a kijelölés jogosultja a
16/C. § szerinti nyilvántartásban feltünteti. A felfüggesztés idõtartama alatt az azonosítón hívás nem végzõdtethetõ,
oda, illetve onnan üzenet nem továbbítható. Amennyiben az (1) bekezdés szerinti kötelezettségek megsértése
tárgyában hatósági eljárás indul, a hatóság kiemelt fogyasztóvédelmi okokból – az eljárás jogerõs lezárásáig –
ideiglenes intézkedésként kötelezheti a kijelölési engedély jogosultját az eljárás tárgyát képezõ számhasználói
jogosultság felfüggesztésére.
(3) Amennyiben az (1) bekezdés szerinti kötelezettségek valamelyikét a számhasználó ismételten megsérti, a kijelölési
engedély jogosultja a (2) bekezdésben írtak alkalmazása mellett a 16/B. § (1) bekezdés szerinti számhasználati
szerzõdést felmondja és ezzel a számhasználati jogviszonyt megszünteti.”.
(5) Az R1. a következõ 16/E. §-sal egészül ki:
„16/E. § (1) A kijelölési engedély jogosultja a számhasználóval együttmûködve köteles továbbá biztosítani a
következõket:
a) a számhasználati jogviszony tárgyát képezõ azonosítóra irányuló hívásokért, illetve az oda küldött üzenetekért díj
csak akkor számítható fel, ha a hívás, illetve az üzenetküldés idõpontjában az adott azonosítón a 16/C. § szerinti
nyilvántartásban szereplõ szolgáltatás ténylegesen elérhetõ volt. Az ezen kívüli idõszakokban díj nem számítható fel;
b) hanghívás esetén csak akkor kerülhet sor díj felszámítására, ha a hívás a számhasználati jogviszony tárgyát képezõ
azonosítón ténylegesen végzõdtetésre került. Nem kerülhet sor díj felszámítására, ha a csak hívás útján elérhetõ emelt
díjas, díjkorlátmentes, illetve emelt díjas, díjkorlátos szolgáltatás hívószámára a szolgáltatást igénybe venni kívánó
üzenetet küld vagy ha a csak üzenetküldés útján elérhetõ ilyen szolgáltatás hívószámára hívást kezdeményez. Ilyen
esetben a hívás kezdeményezõjét ingyenes hangbemondással kell tájékoztatni.”
3. §

(1) Az R1. 1. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„1. § (1) E rendelet hatálya
a) az elektronikus hírközlési szolgáltatókra (a továbbiakban: szolgáltatók),
b) azon természetes vagy jogi személyekre, valamint jogi személyiséggel nem rendelkezõ egyéb szervezetekre, akiket
vagy amelyeket a kijelölés jogosultjai az azonosítók használatára a közöttük fennálló számhasználati jogviszony
alapján feljogosítanak (a továbbiakban: számhasználók),
c) a páneurópai vasúti digitális nyalábolt rendszer (a továbbiakban: GSM-R rendszer) mûködtetésére és a szolgáltatás
nyújtására a Kormány által kijelölt vállalkozásra,
d) a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóságra (a továbbiakban: hatóság), és
e) az elektronikus hírközlõ hálózatok azonosítóinak nemzeti felosztási tervében (a továbbiakban: ANFT)
meghatározott azonosítókkal való gazdálkodásra
terjed ki.
(2) E rendeletet a kormányzati célú hírközlési szolgáltatóra és hálózatokra, valamint az ilyen szolgáltató által végzett
elektronikus hírközlési tevékenységre - figyelemmel az Eht. 1. § (2) bekezdésére - a kormányzati célú hálózatokról szóló
kormányrendeletben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.
(3) E rendelet az azonosítók meghatározott csoportjának használatára vonatkozó számhasználati jogviszonyra
speciális követelményeket állapíthat meg.”.
(2) Az R1. 2. § 3. pont f) alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„f) számmezõ átadásra kért: a számmezõt átadó szolgáltató megnevezésével az átadás jogerõre emelkedésétõl a
végrehajtásra meghatározott számátadási idõablak idõpontjáig;”.
(3) Az R1. 2. § 3. pont g) alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„g) számmezõ átvételre kért: a számmezõt átvevõ szolgáltató megnevezésével az átadás jogerõre emelkedésétõl a
végrehajtásra meghatározott számátadási idõablak idõpontjáig;”.
(4) Az R1. 5. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) Az Eht. 91. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott egységes azonosító használat megvalósítása érdekében a
szolgáltató a saját hálózatából köteles biztosítani az e rendelet 1. mellékletében meghatározott, hatóság által kijelölt
azonosítók elérhetõségét 30 napon belül, illetve a hatóság által visszavont azonosítók elérhetõségének
megszüntetését 60 napon belül, a határozat jogerõre emelkedésétõl, illetve az érvényesség napjától számítva, ha az
késõbbi idõpont. A számmezõ átadás miatt a hálózatban szükségessé váló módosításokat a szolgáltató a számmezõ
átadásra meghatározott számátadási idõablakban köteles végrehajtani.”.
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(5) Az R1. 5. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) A hatóság elutasítja azon szolgáltató lekötési vagy kijelölési kérelmét, amely azonosítót kijelölési engedély nélkül
vagy az engedélytõl eltérõ módon használ, vagy az azonosító használati díj megfizetésére vonatkozó kötelezettségét
nem teljesíti az Eht.-ban meghatározott határidõn belül vagy a (3) bekezdésben meghatározott együttmûködési
kötelezettségének az ott foglalt határidõre nem tesz eleget.”.
(6) Az R1. 8. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A lekötési engedély jogosultjának jogutóddal történõ megszûnése esetében a lekötési engedély jogosultja
helyébe, annak – a jogutódlástól számított 30 napon belül – bejelentett jogutódja lép. A bejelentésnek a jogutód
vonatkozásában tartalmaznia kell a 6. § (2) bekezdésében megjelölt adatokat.”.
4. §

(1) Az R1. 11. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A kijelölési engedély jogosultjának jogutóddal történõ megszûnése esetében – az e rendelet 1. mellékletében
foglalt kivételekkel – a kijelölési engedély jogosultja helyébe, annak a jogutódlástól számított 30 napon belül
bejelentett jogutódja lép. A bejelentésnek a jogutód vonatkozásában tartalmaznia kell a 9. § (2) bekezdésében
megjelölt adatokat.”.
(2) Az R1. 17. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„17. § (1) E rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követõ hónap elsõ napján lép hatályba.
(2) E rendelet 16/A. § (2) bekezdés g) pontja, valamint a 16/B. - 16/E. §-ok 2012. július 1-jén lépnek hatályba.
(3) Az e rendelet hatálybalépését megelõzõen adománygyûjtés céljára kijelölt, az azonosítók nemzeti felosztási terve
(ANFT) 1. melléklet 3.8. pontja szerinti adománygyûjtõ számoktól eltérõ számoknak a használati engedélyét 2012.
december 31-ig a hatóság visszavonja.
A hatóság az e rendelet hatálybalépését megelõzõen az üzleti hálózatok céljára a 71-es számtartományban kijelölt
hívószámok használati engedélyét 2012. december 31-ig, a 17 kezdõszámú számtartományban emelt díjas, díjkorlátos
szolgáltatás nyújtására kijelölt rövid számok használati engedélyét 2013. június 30-ig, a telefon tudakozó céljára
kijelölt 197, 198, 199 rövid számok használati engedélyét 2013. december 31-ig, valamint a kezelõi szolgáltatások 190,
191 és 194-es számainak a használati engedélyét 2012. március 31-ig visszavonja.
(4) E rendelet hatályba lépését követõen számhasználati jogviszony csak a 16/A. §-ban foglalt rendelkezések szerint
létesíthetõ.
(5) Az e rendelet hatályba lépését megelõzõen számhasználati jogviszonyra kötött szerzõdéseket a szolgáltatóknak
2012. szeptember 30-ig kell módosítaniuk. A rendeletben foglalt kötelezettségek a feleket akkor is terhelik, ha a
szerzõdés módosítására e határidõn belül nem kerül sor.
(6) A szolgáltatók az e rendelet hatályba lépését megelõzõen számhasználati jogviszonyra kötött szerzõdések
vonatkozásában a 16/C. § rendelkezéseinek 2012. szeptember 30-ig kötelesek eleget tenni.
(7) E rendelet
a) az elektronikus hírközlõ hálózatok és elektronikus hírközlési szolgáltatások engedélyezésérõl szóló 2002. március 7-i
2002/20/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek;
b) az elektronikus hírközlõ hálózatok és elektronikus hírközlési szolgáltatások közös keretszabályozásáról szóló 2002.
március 7-i 2002/21/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek;
c) az egyetemes szolgáltatásról, valamint az elektronikus hírközlõ hálózatokhoz és elektronikus hírközlési
szolgáltatásokhoz kapcsolódó felhasználói jogokról szóló 2002. március 7-i 2002/22/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelvnek;
d) a 116-os nemzeti számsík harmonizált közérdekû szolgáltatások harmonizált számai részére történõ fenntartásáról
szóló 2007. február 15-i 2007/116/EK bizottsági határozatának
való megfelelést szolgálja.”.
(3) Az R1. 1. melléklet 2.2. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„2.2. Közvetítõ választó elõtétek
A 15cd formátumú közvetítõ választó elõtét azon szolgáltató számára jelölhetõ ki, amelyet helyhez kötött telefonvagy mobil rádiótelefon-szolgáltatás nyújtására a hatóság az elektronikus hírközlési szolgáltatókról vezetett
nyilvántartásába bejegyzett.
Egy szolgáltató több közvetítõ választó elõtét használatára jogosult.
Egy közvetítõ választó elõtét több szolgáltatónak is kijelölhetõ, amennyiben a kijelölési engedély eredeti jogosultja a
közvetítõ választó elõtét kérelmezõ szolgáltató általi használatához hozzájárul. A közvetítõ választó elõtét irányítási
szabályai tekintetében ebben az esetben is a kijelölési engedély eredeti jogosultja nyilatkozhat.”.
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(4) Az R1. 1. melléklet 2.3. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„2.3. Harmonizált közérdekû szolgáltatások harmonizált számai
A 116 kezdõszámú, harmonizált közérdekû szolgáltatások harmonizált számait, a számok használatának és
kijelölésének feltételeit a hatóság a honlapján teszi közzé.
A közzétett rövid szám minden olyan elektronikus hírközlési szolgáltató részére kijelölhetõ, amely rendelkezik a
harmonizált közérdekû szolgáltatás nyújtására jogosult szervezet meghatalmazásával, gondoskodik a hívások
végzõdtetésérõl, és amelyet a hatóság helyhez kötött telefonszolgáltatás, vagy mobil rádiótelefon-szolgáltatás, vagy
nomadikus beszédcélú szolgáltatás nyújtására az elektronikus hírközlési szolgáltatókról vezetett nyilvántartásába
bejegyzett.”.
(5) Az R1. 1. melléklet 2.7. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„2.7. Különös díjazású országos számok
A 14cd(e) formátumú, díjmentes vagy kedvezményes díjazású országos szám azon szolgáltató számára jelölhetõ ki,
amelyet helyhez kötött telefonszolgáltatás, vagy mobil rádiótelefon-szolgáltatás, vagy nomadikus beszédcélú
szolgáltatás nyújtására a hatóság az elektronikus hírközlési szolgáltatókról vezetett nyilvántartásába bejegyzett.
A kijelölési engedély jogosultja a szolgáltatás nyújtásához a szám használatára számhasználót számhasználati
jogviszony keretében feljogosíthat.”.
(6) Az R1. 1. melléklet 2.8. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„2.8. Elektronikus hírközlési szolgáltató hálózatához rendelt számok
A 17c(d)(e) formátumú, elektronikus hírközlési szolgáltató hálózatához rendelt szám olyan szolgáltató számára
jelölhetõ ki, amelyet helyhez kötött telefonszolgáltatás, vagy mobil rádiótelefon-szolgáltatás, vagy nomadikus
beszédcélú szolgáltatás nyújtására a hatóság az elektronikus hírközlési szolgáltatókról vezetett nyilvántartásába
bejegyzett.
A kijelölési engedély jogosultja a szolgáltatás nyújtásához a szám használatára számhasználót számhasználati
jogviszony keretében feljogosíthat.”.
(7) Az R1. 2. melléklet 1.2. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„1.2. Azonosító használat
Mobil hálózati kód jelölhetõ ki azon szolgáltatók számára, amelyeket a hatóság mobil rádiótelefon-szolgáltatás
nyújtására az elektronikus hírközlési szolgáltatókról vezetett nyilvántartásba bejegyzett, valamint azon vállalkozás
számára, amelyet a Kormány GSM-R rendszer mûködtetésére és a szolgáltatás nyújtására kijelölt.
Mobil hálózati kód a helyhez kötött telefonhálózatot üzemeltetõ, és azon elõfizetõi hozzáférést nyújtó elektronikus
hírközlési szolgáltató részére is kijelölhetõ, ha a helyhez kötött telefonszolgáltató a mobil szolgáltatókkal
jelzéstechnikailag kompatibilis szolgáltatásokat kíván nyújtani. A mobil hálózati kód kijelölésének feltétele, hogy a
helyhez kötött telefonhálózat szolgáltatója részére legalább egy mobil rádiótelefon-hálózatot saját nevében birtokló
és üzemeltetõ szolgáltató igazolja, hogy hálózataikat összekapcsolták, és kész együttmûködni vele az említett
kompatibilis szolgáltatások közös nyújtásában.
Egy szolgáltató részére indokolt esetben több MNC kód is kijelölhetõ.
A kérelemben meghatározott szolgáltatás nyújtásához az MNC szükségességét és kijelölhetõségét a hatóság állapítja
meg.”.
5. §

(1) Az R1. 2. § 5. pontjában az „elõfizetõi” szövegrész helyébe a „számhasználati” szöveg, a 3. § (3) bekezdésében az „és
hivatalos lapjában teszi közzé” szövegrész helyébe a „közzéteszi” szöveg, a 3. § (3) bekezdés a) pontjában a „konkrét”
szövegrész helyébe a „konkrét,” szöveg, a 3. § (3) bekezdés c) pontjában az „egyes” szövegrész helyébe az „egyes,”
szöveg, a 3. § (3) bekezdés c) pontjában az „adománygyûjtõ szervezet,” szövegrész helyébe az „adománygyûjtõ
szervezet” szöveg, a 3. § (3) bekezdés e) pontjában a „135,” szövegrész helyébe „135” szöveg, a 3. § (3) bekezdés
e) pontjában a „136” szövegrész helyébe a „136 kezdõszámú” szöveg, 3. § (3) bekezdés e) pontjában a „hívásköltséget.”
szövegrész helyébe a „hívásköltséget,” szöveg, az 5. § (1) bekezdésében a „jogszabályoknak” szövegrész helyébe az
„elektronikus hírközlésre vonatkozó szabályoknak” szöveg, az 5. § (1) bekezdésében a „piacfelügyeleti” szövegrész
helyébe a „piacfelügyeleti vagy általános hatósági felügyeleti” szöveg, az 5. § (2) bekezdésében a „felszólítja”
szövegrész helyébe a „felhívja” szöveg, az 5. § (2) bekezdésében a „használatát határozatban megtiltja” szövegrész
helyébe a „használatának megtiltása tárgyában hatósági eljárást indít” szöveg, a 7. § (1) bekezdés g) pontjában a „(2)”
szövegrész helyébe a „(2) és (3)” szöveg, a 9. § (3) bekezdésében a „pihentetett állapotából” szövegrész helyébe
a „korábbi használatából” szöveg, a 9. § (3) bekezdésében a „fel, ami számhasználói panaszokra adhat okot” szövegrész
helyébe „fel.” szöveg, a 10. § (1) bekezdésben az „érvényét veszti” szövegrész helyébe a „megszûnik” szöveg, a 10. §
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(2) bekezdés j) pontjában a „(2)” szövegrész helyébe a „(2) és (3)” szöveg, a 12. § (2) bekezdésében az „egyes számokon”
szövegrész helyébe „egyes hordozott számokon” szöveg, a 12. § (2) bekezdésében a „valamely szolgáltató” szövegrész
helyébe a „valamely más szolgáltató” szöveg, a 13. § (1) bekezdésében a „számmezõre” szövegrész helyébe a
„számmezõ esetén” szöveg, a 13. § (2) bekezdésében az „elõfizetõi szolgáltatást nyújt adott számmezõben”
szövegrész helyébe a „számmezõt át kívánja venni” szöveg, a 13. § (2) bekezdésében a „közösen” szövegrész helyébe a
„kizárólag közösen” szöveg, a 14. §-ban a „megküldi” szövegrész helyébe a „megküldi és a számmezõ átadás adatait a
honlapján közzéteszi” szöveg, a 15. § (4) bekezdésében a „kötelesek” szövegrész helyébe az „– ellenkezõ bizonyításig –
kötelesek” szöveg, az R1. 1. melléklet 1. pontjában a „lentiekben” szövegrész helyébe az „e pontban” szöveg, az R1. 1.
melléklet 1.2.2. pontjában a „nyilvántartásába bejegyzett” szövegrész helyébe a „nyilvántartásába bejegyzett, továbbá
mobil számmezõ köthetõ le és jelölhetõ ki az SHS=31 számozási tartományban azon szolgáltató számára, amelyet a
mobil internet hozzáférési (elérési) szolgáltatás nyújtására a hatóság az elektronikus hírközlési szolgáltatókról vezetett
nyilvántartásába bejegyzett” szöveg, az R1. 1. melléklet 1.2.2. pontjában az „az SHS=31 számozási tartományból”
szövegrész helyébe a „ – legalább egy frekvenciahasználati engedéllyel rendelkezõ szolgáltató hozzájárulásával – az
SHS=31 számozási tartományból” szöveg, az R1. 1. melléklet 1.3.2. pontjában az „elõfizetõi jogviszony” szövegrész
helyébe „számhasználati jogviszony” szöveg, az R1. 1. melléklet 2.4. pontjában a „feljogosíthat” szövegrész helyébe a
„számhasználati jogviszony keretében feljogosíthat” szöveg lép.
6. §

Hatályát veszti az R1. 2. § 5. pontjában a „– a számhasználó azonosítása, illetve szolgáltatás igénybevétele céljából –„
szövegrész, a 3. § (3) bekezdés b) pontja, a 3. § (4) bekezdésben a „A használat feltételeit a (3) bekezdés b) pontja esetén
a hatóság ideiglenes kijelölési határozata tartalmazza.” szövegrész, a 7. § (1) bekezdés b) pontja, a 10. § (2) bekezdés b)
pontja, a 10. § (2) bekezdés e) pontjában a „piacfelügyeleti eljárás során” szövegrész, a 10. § (2) bekezdés g) pontjában a
„piacfelügyeleti eljárás során” szövegrész, 10. § (5) bekezdésében az „abban az esetben” szövegrész, 10. § (5)
bekezdésében az „illetve” szövegrész, a 12. § (1) bekezdésében a „ , piacfelügyeleti eljárás keretében” szövegrész, a 12.
§ (2) bekezdésében a „földrajzi” szövegrész, az R1. 1. melléklet 1.6. pontja, az R1. 4. melléklet 1.1. pontjában az „, a
kérelem kézhezvételétõl számított 90 napon belül” szövegrész.

2. Az elektronikus hírközlõ hálózatok azonosítóinak nemzeti felosztási tervérõl szóló 3/2011. (IX. 26.)
NMHH rendelet módosítása
7. §

(1) Az elektronikus hírközlõ hálózatok azonosítóinak nemzeti felosztási tervérõl szóló 3/2011. (IX. 26.) NMHH rendelet (a
továbbiakban: R2.) 2. §-a a következõ 6–7. pontokkal egészül ki:
„6. Számhasználó: Az elektronikus hírközlõ hálózatok azonosítóival kapcsolatos gazdálkodás rendjérõl szóló
rendeletben meghatározott számhasználó.
7. Számhasználati jogviszony: Az elektronikus hírközlõ hálózatok azonosítóival kapcsolatos gazdálkodás rendjérõl
szóló rendeletben meghatározott számhasználati jogviszony.”.
(2) Az R2. 4. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Ez a rendelet a Közösségen belüli nyilvános mobiltelefon-hálózatok közötti barangolásról (roaming), valamint a
2002/21/EK irányelv módosításáról szóló, 2007. június 27-i 717/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet
végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.”.

8. §

(1) Az R2. 1. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„1. § (1) E rendelet hatálya:
a) az elektronikus hírközlési szolgáltatókra (a továbbiakban: szolgáltatók),
b) azon természetes vagy jogi személyekre, valamint jogi személyiséggel nem rendelkezõ egyéb szervezetekre, akiket
vagy amelyeket a szolgáltatók az azonosítók használatára a közöttük fennálló számhasználati jogviszony alapján
feljogosítanak (a továbbiakban: számhasználók),
c) a páneurópai vasúti digitális nyalábolt rendszer (a továbbiakban: GSM-R rendszer) mûködtetésére és a szolgáltatás
nyújtására a Kormány által kijelölt vállalkozásra,
d) a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóságra (a továbbiakban: hatóság) és
e) az elektronikus hírközlõ hálózatok mûködéséhez, az elektronikus hírközlési szolgáltatások nyújtásához, illetõleg az
elektronikus hírközlõ hálózatok és elektronikus hírközlési szolgáltatások együttmûködéséhez szükséges azonosítókra
terjed ki.

10

MAGYAR KÖZLÖNY

(2)

(3)

(4)

(5)

•

2012. évi 1. szám

(2) E rendeletet a kormányzati célú hírközlési szolgáltatóra és hálózatokra, valamint az ilyen szolgáltató által végzett
elektronikus hírközlési tevékenységre - figyelemmel az Eht. 1. § (2) bekezdésére - a kormányzati célú hálózatokról szóló
kormányrendeletben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.”.
Az R2. 2. § 4. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„4. Emelt díjas, díjkorlátos szolgáltatás: olyan szolgáltatás, amely emelt díjas indított hívás, illetve emelt díjas indított,
vagy fogadott üzenetek útján a beszédcélú elektronikus hírközlõ hálózatból olyan információs vagy
tartalomszolgáltatások elérését teszi lehetõvé, amelyek igénybevétele – tekintettel a szolgáltatott tartalomra és
mérsékelt díjára – nem jelent a kiskorúak védelme érdekében mérlegelendõ kockázatot. Az emelt díjas, díjkorlátos
szolgáltatás igénybevételének díja magában foglalja az információt, tartalmat nyújtó szolgáltatás díját is.”.
Az R2. 4. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A fogadott emelt díjas, díjkorlátos, illetve az emelt díjas, díjkorlátmentes szolgáltatások elérésére vonatkozó, a
jelen rendelet 1. mellékletének 2.8. és 2.9. pontjai szerinti alapértelmezett tiltást a szolgáltató azon meglévõ elõfizetõi
vonatkozásában is köteles berendezni, akik a rendelet hatályba lépését megelõzõ két hónapban nem vettek igénybe
fogadott emelt díjas, díjkorlátmentes, illetve emelt díjas, díjkorlátos szolgáltatást. Az elõfizetõket a tiltás
berendezésérõl, a feloldás lehetõségérõl és annak módjairól tájékoztatni kell. Azon elõfizetõket, akik a rendelet
hatályba lépését megelõzõ két hónapban ilyen szolgáltatást igénybe vettek, a szolgáltató köteles tájékoztatni a
szolgáltatás elérésére vonatkozó tiltás lehetõségérõl és az elõfizetõ kérésére haladéktalanul és díjmentesen a tiltást
berendezni.”.
Az R2. 4. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) E rendelet
a) az elektronikus hírközlõ hálózatok és elektronikus hírközlési szolgáltatások engedélyezésérõl szóló 2002. március 7-i
2002/20/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek;
b) az egyetemes szolgáltatásról, valamint az elektronikus hírközlõ hálózatokhoz és elektronikus hírközlési
szolgáltatásokhoz kapcsolódó felhasználói jogokról szóló 2002. március 7-i 2002/22/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelvnek;
c) a 116-os nemzeti számsík harmonizált közérdekû szolgáltatások harmonizált számai részére történõ fenntartásáról
szóló 2007. február 15-i 2007/116/EK bizottsági határozatának
való megfelelést szolgálja.”.
Az R2. 1. melléklete helyébe e rendelet melléklete lép.

9. §

Az R2. 2. § 3. pontjában a „lehetõvé” szövegrész helyébe a „lehetõvé emelt díjas indított hívás, illetve emelt díjas
indított, vagy fogadott üzenetek útján” szöveg lép.

10. §

Hatályát veszti az R2. 3. § (2) bekezdése.

3. Záró rendelkezések
11. §

Ez a rendelet kihirdetését követõ hónap elsõ napján lép hatályba.

12. §

Ez a rendelet a hatályba lépését követõ napon hatályát veszti.
Szalai Annamária s. k.,
a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnöke
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Melléklet az 1/2012. (I. 3.) NMHH rendelethez
„1. melléklet a 3/2011. (IX. 26.) NMHH rendelethez


A beszédcélú elektronikus hírközlő hálózatok számozási terve
Ez a számozási terv meghatározza a beszédcélú elektronikus hírközlő hálózatokban használatos számok
típusát, a különböző típusú számok felépítését, terjedelmét, a számhasználat feltételeit, az előtéteket és a
tárcsázási eljárásokat.
A számozási terv a Nemzetközi Távközlési Egyesület (International Telecommunication Union, a
továbbiakban: ITU) ITU-T E.164 és E.213 Ajánlása és az MSZ ETS 300 927 szabványa alapján készült.
1. NEMZETKÖZI SZÁMOK FELOSZTÁSA
1.1. Leírás
A nemzetközi szám egy másik ország, globális szolgáltatás vagy nemzetközileg azonosított hálózat (a
továbbiakban: Hálózat) előfizetőjének elérése érdekében tárcsázandó, az ITU-T E.164. Ajánlásban
meghatározott felépítésű szám, amely tartalmazza az országkódot és a hívott előfizető belföldi számát, de
nem tartalmazza a nemzetközi előtétet, sem az adott ország belföldi előtétjét.
1.2. A számok felépítése
A nemzetközi szám formátumai:
a) A földrajzi területek nemzetközi száma:
OS + Belföldi szám
ahol:
OS
a földrajzi terület országkódja.
Az OS egy, kettő vagy három számjegyből áll. Magyarország országkódja: 36.
b) A globális szolgáltatások nemzetközi száma:
OS + GES
OS
a globális szolgáltatás országkódja,
GES
globális előfizetői szám, amely a globális szolgáltatás egy előfizetőjét határozza meg.
Az OS három számjegyből áll. A GES legfeljebb tizenkét számjegyű lehet.
ahol:

c) A Hálózatok nemzetközi száma:
OS + AK + ES
OS
a Hálózat országkódja,
AK
Hálózat azonosító kód,
ES
előfizetői szám, amely a Hálózat egy előfizetőjét határozza meg.
Az OS három számjegyből áll és a Hálózatok egy csoportját azonosítja. Az AK egy, kettő, három vagy négy
számjegyből áll. Az adott Hálózatot az OS és AK együtt azonosítják.
ahol:

1.3. A számok használatának adminisztrációja
Az országkódot minden esetben az ITU határozza meg.
A globális előfizetői számot a szolgáltató kérésére az ITU jelöli ki.
A Hálózat azonosító kódot az ITU, a Hálózat előfizetői számait a Hálózat szolgáltatója jelöli ki.
1.4. A használat feltételei
A nemzetközi hívás lehetőségét a szolgáltató az előfizetője kérésére köteles letiltani.

2. BELFÖLDI SZÁMOK FELOSZTÁSA ÉS MEGHATÁROZÁSA
2.1. A belföldi számok felosztása
2.1.1. Leírás
A belföldi szám egy magyarországi előfizetői hozzáférési pont vagy szolgáltatás elérése érdekében
tárcsázandó szám, amely tartalmazza a belföldi rendeltetési számot és az előfizetői számot, de nem
tartalmazza a belföldi előtétet.
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2.1.2. A számok felépítése
A belföldi szám két részből áll:
BRS + ES
belföldi rendeltetési szám, amely egy földrajzilag vagy más módon elkülönülten kezelt
hálózathoz vagy szolgáltatáshoz tartozó számozási tartományt határoz meg,
ES
előfizetői szám, amely egy BRS által meghatározott számozási tartományban egy
előfizetői hozzáférési pont vagy egy szolgáltatás hívására vagy elérésére szolgál.
A belföldi szám hossza 8 vagy 9 számjegy. Egy számozási tartományban a belföldi szám hossza azonos.
A belföldi rendeltetési szám típusai:
ahol:

BRS

KS

körzetszám, amely az ország egy földrajzilag elkülönített területéhez (a továbbiakban:
földrajzi számozási terület) tartozó, helyhez kötött felhasználású számozási tartományt
határoz meg,
SHS
szolgáltatás- vagy hálózatkijelölő szám, amely nem földrajzi alapon elkülönülten kezelt
szolgáltatáshoz vagy hálózathoz tartozó számozási tartományt határoz meg.
A belföldi szám típusa KS esetén földrajzi szám, SHS esetén nem-földrajzi szám.
2.1.3. A körzetszámok felosztása
A körzetszám egy- vagy kétjegyű szám.
A körzetszámok és a földrajzi számozási területek összerendelését az alábbi táblázat tartalmazza:
KS
1
22
23
24
25
26
27
28
29
32
33
34
35
36
37
42
44
45
46
47
48
49
52
53
54
55
56
57
59
62
63
66
68
69

Földrajzi számozási terület
Budapest
Székesfehérvár
Biatorbágy
Szigetszentmiklós
Dunaújváros
Szentendre
Vác
Gödöllő
Monor
Salgótarján
Esztergom
Tatabánya
Balassagyarmat
Eger
Gyöngyös
Nyíregyháza
Mátészalka
Kisvárda
Miskolc
Szerencs
Ózd
Mezőkövesd
Debrecen
Cegléd
Berettyóújfalu
teszt-körzet
Szolnok
Jászberény
Karcag
Szeged
Szentes
Békéscsaba
Orosháza
Mohács
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72
73
74
75
76
77
78
79
82
83
84
85
87
88
89
92
93
94
95
96
99

Pécs
Szigetvár
Szekszárd
Paks
Kecskemét
Kiskunhalas
Kiskőrös
Baja
Kaposvár
Keszthely
Siófok
Marcali
Tapolca
Veszprém
Pápa
Zalaegerszeg
Nagykanizsa
Szombathely
Sárvár
Győr
Sopron

Az egyes földrajzi számozási területekhez tartozó települések felsorolását, az érintett szolgáltatókkal
történt egyeztetés után, a hatóság a honlapján teszi közzé.
2.1.4. A szolgáltatás- vagy hálózatkijelölő számok felosztása
A szolgáltatás- vagy hálózatkijelölő szám kétjegyű.
Az SHS-ek és a szolgáltatások, vagy hálózatok összerendelését az alábbi táblázat tartalmazza:
SHS
20
21
30
31
40
50
51
60
70
80
90
91

Szolgáltatás vagy hálózat
Mobil rádiótelefon szolgáltatás
Nomadikus beszédcélú szolgáltatás
Mobil rádiótelefon szolgáltatás
Mobil rádiótelefon szolgáltatás
Kedvezményes díjazású szolgáltatás
Mobil rádiótelefon szolgáltatás
Internet-hozzáférési szolgáltatás
Mobil rádiótelefon szolgáltatás
Mobil rádiótelefon szolgáltatás
Díjmentes szolgáltatás
Emelt díjas, díjkorlátmentes szolgáltatás
Emelt díjas, díjkorlátos szolgáltatás

2.1.5. Hívószám azonosítás
Az egyes szolgáltatások igénybevétele során, a szolgáltatás igénybevételét kezdeményező azonosítására
szolgáló, a hívott, elért végződtetési ponton megjeleníthető azonosító („A” szám) csak az ANFT-ben
meghatározott módon és formában jeleníthető meg.
Ennek megfelelően, a beszédcélú elektronikus hírközlő hálózatokban hívás és üzenetküldés
kezdeményezésekor a hívó azonosítójaként a számjegyeken és a + karakteren kívül más karakter nem
használható.
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2.2. Földrajzi számok
2.2.1. Leírás
A földrajzi számok helyhez kötött telefonhálózathoz csatlakozó előfizetők azonosítását és elérését teszik
lehetővé.
A földrajzi szám körzetszám része az előfizetői hozzáférési pont helye szerinti földrajzi számozási területet
jelöli ki.
2.2.2. A számok felépítése
A földrajzi szám körzetszámból és előfizetői számból áll.
A szám felépítése egyjegyű körzetszám esetén:
ahol:

A
abc defg

A abc defg
körzetszám
előfizetői szám 200 0000-999 9999 között.

Kétjegyű körzetszám esetén: AB abc def
ahol:

AB
körzetszám
abc def
előfizetői szám 200 000-999 999 között.
A körzetszám a földrajzi számozási területet jelöli ki a 2.1.3. pont táblázata szerint.
2.2.3. A használat feltételei
A földrajzi szám csak a körzetszámhoz tartozó földrajzi számozási területen elhelyezett előfizetői
hozzáférési ponthoz rendelhető.
Földrajzi számon különleges díjazású (a díjmentes, a kedvezményes díjazású, az emelt díjas,
díjkorlátmentes és az emelt díjas, díjkorlátos) szolgáltatás, valamint nomadikus beszédcélú szolgáltatás nem
nyújtható.
2.3. Mobil számok (SHS = 20, 30, 31, 50, 60, 70)
2.3.1. Leírás
A mobil számok a mobil rádiótelefon hálózathoz csatlakozó előfizetők azonosítását és elérését teszik
lehetővé.
2.3.2. A számok felépítése
A mobil szám szolgáltatáskijelölő számból és előfizetői számból áll:
ahol:

AB abc defg
AB
mobil rádiótelefon szolgáltatást jelölő SHS,
abc defg előfizetői szám 000 0000-999 9999 között.

2.3.3. A használat feltételei
Amennyiben az Európai Unió általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó kötelező jogi aktusa eltérően
nem rendelkezik, mobil számon különleges díjazású (a díjmentes, a kedvezményes díjazású, az emelt díjas,
díjkorlátmentes és az emelt díjas, díjkorlátos) szolgáltatás nem nyújtható.
2.4. Nomadikus beszédcélú szolgáltatás számai (SHS = 21)
2.4.1. Leírás
A nomadikus számok Magyarország területén a nomadikus beszédcélú szolgáltatást nyújtó elektronikus
hírközlő hálózathoz csatlakozó előfizetők azonosítását és belföldi vagy nemzetközi hívásokkal való elérését
teszik lehetővé. Az előfizetői hozzáférési pont helye változhat, azaz a szolgáltatáshoz való hozzáférés nincs
egy adott hozzáférési ponthoz rendelve, azonban a szolgáltatás igénybevétele közben a hozzáférési pont
nem változtatható.
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2.4.2. A számok felépítése

ahol:

21 abc defg
21
nomadikus beszédcélú szolgáltatást jelölő SHS,
abc defg előfizetői szám 200 0000-999 9999 között.

2.4.3. A használat feltételei
Az előfizetői számokon különleges díjazású (a díjmentes, a kedvezményes díjazású, az emelt díjas,
díjkorlátmentes és az emelt díjas, díjkorlátos) szolgáltatás nem nyújtható.
2.5. Kedvezményes díjazású szolgáltatás számai (ún. kék számok) (SHS = 40)
2.5.1. Leírás
Lehetővé teszi a beszédcélú elektronikus hírközlő hálózatból a 2. § 2. pontban meghatározott
kedvezményes díjazású szolgáltatások elérését.
2.5.2. A számok felépítése
A kedvezményes díjazású szolgáltatás száma szolgáltatás kijelölő számból és előfizetői számból áll:
ahol:

40
abc def

40 abc def
a kedvezményes díjazású szolgáltatást jelölő SHS,
előfizetői szám 100 000-999 999 között.

2.5.3. A használat feltételei
A szolgáltatónak kötelessége, hogy a hálózatából kedvezményes díjazású szolgáltatások elérésére
kezdeményezett hívások hívó által fizetendő, az általános forgalmi adót (a továbbiakban: áfa) tartalmazó
hívásdíját az általános szerződési feltételeiben közzétegye.
A számhasználó kérésére - kereskedelmi okból - a szolgáltatónak korlátoznia kell a kedvezményes díjazású
szolgáltatás nemzetközi hálózatból, valamint meghatározott belföldi KS-sel illetve SHS-sel azonosított
számtartományokból való elérését.
A kedvezményes díjazású szolgáltatás szám számhasználója által kezdeményezett hívásoknál a
kedvezményes díjazású szolgáltatás szám a hívottnál hívószám kijelzés szolgáltatással a hívó
telefonszámaként nem jeleníthető meg.
2.6. Internet-hozzáférési szolgáltatás számai (SHS = 51)
2.6.1. Leírás
Lehetővé teszi internetszolgáltatók telefonhálózaton keresztül történő elérését.
2.6.2. A számok felépítése

ahol:

51
abc
def

51 abc def
internet-hozzáférési szolgáltatást jelölő SHS,
a közreműködő szolgáltatót határozza meg, amely az internetszolgáltatóval a hívások
eljuttatása tárgyában hálózati szerződéses jogviszonyban áll,
a közreműködő szolgáltató hálózatán keresztül elérhető internetszolgáltatót és annak
szolgáltatását azonosítja. A közreműködő szolgáltató saját azonosító tartományából
jelöli ki.

Egy közreműködő szolgáltatóhoz több „abc”, és egy internetszolgáltatóhoz több „def” azonosító tartozhat.
2.6.3. A használat feltételei
Az internetszolgáltatás hívószáma nem tehető közzé a hívó által fizetendő díj és a díjazási feltételek
ismertetése nélkül.
A közreműködő szolgáltató feladatát az internetszolgáltató is elláthatja.
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2.7. Díjmentes szolgáltatás számai (ún. zöld számok) (SHS = 80)
2.7.1. Leírás
A számhasználónak vagy az általa nyújtott szolgáltatásnak a hívó fél részére díjmentes elérését teszi
lehetővé, feltéve, hogy a hívó fél a hívást a részére előfizetői szolgáltatást nyújtó szolgáltató hálózatából
(honos hálózat) kezdeményezi.
2.7.2. A számok felépítése
A díjmentes szolgáltatás száma szolgáltatás kijelölő számból és előfizetői számból áll:
ahol:

80
abc def

80 abc def
a díjmentes szolgáltatást jelölő SHS,
előfizetői szám, amelynek értéke:
000 000-099 999, ha belföldi formában tárcsázható nemzetközi hívószám, ahol a hívás
nemzetközi hívószámon illetve más országban végződik
100 000-999 999, ha belföldi hívószám, ahol a hívás belföldi hívószámon illetve
belföldön végződik.

2.7.3. A használat feltételei
A hívás és üzenetküldés díját a számhasználó fizeti. A hívás és üzenetküldés a hívó fél részére díjmentes,
feltéve, hogy a hívó fél a hívást honos hálózatából, barangolás igénybevétele nélkül kezdeményezi. A
barangolásból adódó többletköltségeket a hívó fél viseli.
A számhasználó kérésére - kereskedelmi okból - a szolgáltatónak korlátoznia kell a díjmentes szolgáltatás
nemzetközi hálózatból, valamint meghatározott belföldi KS-sel illetve SHS-sel azonosított
számtartományokból való elérését.
A díjmentes szolgáltatás szám számhasználója által kezdeményezett hívásoknál a díjmentes szolgáltatás
szám a hívottnál hívószám kijelzés szolgáltatással a hívó telefonszámaként nem jeleníthető meg.
2.8. Emelt díjas, díjkorlátmentes szolgáltatás számai (SHS = 90)
2.8.1. Leírás
Lehetővé teszi a beszédcélú elektronikus hírközlő hálózatból információt, tartalmat nyújtó szolgáltatások
elérését.
2.8.2. A számok felépítése

ahol:

90
abc def

90 abc def
az emelt díjas, díjkorlátmentes szolgáltatást jelölő SHS,
előfizetői szám 100 000-999 999 között.

2.8.3. A használat feltételei
A számhasználó minden esetben köteles az emelt díjas, díjkorlátmentes szolgáltatás hívószámának
közzétételével együtt a hívó fél által fizetendő, áfát tartalmazó díj mértékét is (hívásonkénti vagy percenkénti
díj, vagy az üzenetküldés díja) nyilvánosságra hozni. A szolgáltatás díja mellett fel kell tüntetni, hogy annak
megfizetése indított emelt díjas hívással, vagy üzenetküldéssel történik, valamint fogadott emelt díjas
szolgáltatás esetén azt, hogy maximálisan hány üzenet küldésére kerül sor a szolgáltatás igénybevétele
során. Ugyancsak fel kell tüntetni a számhasználó megnevezését, valamint a szolgáltatáshoz kapcsolódó
ügyfélszolgálat elérhetőségét telefonon, postai és elektronikus úton.
Az emelt díjas, díjkorlátmentes szolgáltatás elérését az előfizetője kérésére a szolgáltató köteles
díjmentesen letiltani. Ennek lehetőségéről az Eht. 144. § (3), illetve (4) bekezdés szerinti módon havonta
tájékoztatni kell minden olyan előfizetőt, aki a letiltás lehetőségével nem élt.
A fogadott emelt díjas, díjkorlátmentes szolgáltatás nyújtására használható számokra vonatkozóan a
szolgáltató minden előfizetőjénél díjmentesen alapértelmezett tiltást köteles berendezni. A tiltás csak az
előfizető nyilatkozatára oldható fel. A szolgáltatónak biztosítania kell, hogy az emelt díjas, díjkorlátmentes
szolgáltatás nyújtására használható számok hívásának, illetve az ilyen számokra küldött, vagy onnan fogadott
üzeneteknek tiltására illetve feloldásra vonatkozó nyilatkozatát az előfizető bármikor ingyenesen
megtehesse, illetve visszavonhassa. Az emelt díjas, díjkorlátmentes szolgáltatás nyújtására használható
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számok hívására, illetve az ilyen számokra küldött, vagy onnan fogadott üzenetekre vonatkozó tiltás illetve
feloldás a szolgáltatás rendelkezésre állásának állapotát jelenti, ezért tiltás feloldására vonatkozó nyilatkozat
megtétele, továbbá a tiltás újbóli beállítására vonatkozó nyilatkozat megtétele nem minősül az előfizetői
szerződés módosításának. Ennek részletes feltételeit a szolgáltató Általános Szerződési Feltételeiben
határozza meg, de a nyilatkozat megtételének és visszavonásának lehetőségét legalább telefonos
ügyfélszolgálatán biztosítania kell. A szolgáltatónak megfelelő intézkedésekkel biztosítania kell, hogy a 18
éven aluli előfizető ne érhessen el olyan emelt díjas, díjkorlátmentes szolgáltatást, amelyen keresztül felnőtt
tartalom férhető hozzá. Ez a korlátozás a 18 éven aluli előfizető esetében még a 18 éven aluli előfizető
törvényes képviselőjének kérésére sem oldható fel. Amennyiben az emelt díjas, díjkorlátmentes szolgáltatás
elérhetőségével, igénybevehetőségével, vagy a szolgáltató által kiszámlázott díjával kapcsolatban az
igénybevevő a számára előfizetői szolgáltatást nyújtó elektronikus hírközlési szolgáltatónál reklamációt
terjeszt elő, az elektronikus hírközlési szolgáltató köteles gondoskodni a reklamáció hatályos
jogszabályoknak megfelelő kivizsgálásáról. Az ilyen vitatott díj meg nem fizetése miatt az igénybevevő
számára elektronikus hírközlési szolgáltatást nyújtó szolgáltató az elektronikus hírközlési szolgáltatás
nyújtását nem korlátozhatja, nem szüneteltetheti, és az előfizetői szerződést erre hivatkozva rendkívüli
felmondással nem szüntetheti meg.
Az emelt díjas, díjkorlátmentes szolgáltatás szám használatára feljogosított számhasználó által
kezdeményezett hívásoknál az emelt díjas, díjkorlátmentes szolgáltatás szám a hívottnál hívószám kijelzés
szolgáltatással a hívó telefonszámaként nem jeleníthető meg.
2.9. Emelt díjas, díjkorlátos szolgáltatás számai (SHS = 91)
2.9.1. Leírás
Lehetővé teszi a beszédcélú elektronikus hírközlő hálózatból a 2. § 4. pontjában meghatározott emelt
díjas, díjkorlátos szolgáltatások elérését.
2.9.2. A számok felépítése

ahol:

91
abc def

91 abc def
SHS az emelt díjas, díjkorlátos szolgáltatás számára,
előfizetői szám 100 000-999 999 között.

2.9.3. A használat feltételei
Emelt díjas, díjkorlátos szolgáltatási számon nem nyújtható felnőtt tartalom. Felnőtt tartalomnak minősül
az a szolgáltatás, amelynek meghatározó eleme a szexualitás vagy az erőszak. A szolgáltatás tartalmára
vonatkozó feltételek betartásáért a számhasználó felel.
Emelt díjas, díjkorlátos szolgáltatási számon azzal a feltétellel nyújtható szolgáltatás, amennyiben a
szolgáltató a hívó fél által fizetendő legmagasabb díjat úgy határozza meg, hogy az ne haladja meg a
hatóság által az érintett szolgáltatókkal történő egyeztetést követően - évente január 31-ig - a hatóság
internetes honlapján közzétett díjat.
A számhasználó minden esetben köteles az emelt díjas, díjkorlátos szolgáltatás hívószámának
közzétételével együtt a hívó fél által fizetendő, az áfát is tartalmazó díj mértékét is (hívásonkénti vagy
percenkénti díj, vagy az üzenetküldés díja) nyilvánosságra hozni. A szolgáltatás díja mellett fel kell tüntetni,
hogy annak megfizetése indított emelt díjas hívással, vagy üzenetküldéssel történik, valamint fogadott emelt
díjas szolgáltatás esetén azt, hogy összesen hány üzenet küldésére kerül sor a szolgáltatás igénybevétele
során. Ugyancsak fel kell tüntetni a számhasználó megnevezését, valamint a szolgáltatáshoz kapcsolódó
ügyfélszolgálat elérhetőségét telefonon, faxon, postai és elektronikus úton. Az emelt díjas, díjkorlátos
szolgáltatás elérését az előfizetője kérésére a szolgáltató köteles díjmentesen letiltani. Ennek lehetőségéről
az Eht. 144. § (3), illetve (4) bekezdés szerinti módon havonta tájékoztatni kell minden olyan előfizetőt, aki a
letiltás lehetőségével nem élt.
A fogadott emelt díjas, díjkorlátos szolgáltatás nyújtására használható számokra vonatkozóan az
elektronikus hírközlési szolgáltató minden előfizetőjénél díjmentesen alapértelmezett tiltást köteles
berendezni. A tiltás csak az előfizető kifejezett és egyértelmű nyilatkozatára oldható fel. A szolgáltatónak
biztosítania kell, hogy az emelt díjas, díjkorlátos szolgáltatás nyújtására használható számok hívásának, illetve
az ilyen számokra küldött, vagy onnan fogadott üzeneteknek tiltására illetve feloldásra vonatkozó
nyilatkozatát az előfizető bármikor ingyenesen megtehesse, illetve visszavonhassa. Az emelt díjas, díjkorlátos
szolgáltatás nyújtására használható számok hívására, illetve az ilyen számokra küldött, vagy onnan fogadott
üzenetekre vonatkozó tiltás illetve feloldás a szolgáltatás rendelkezésre állásának állapotát jelenti, ezért tiltás




18

MAGYAR KÖZLÖNY

•

2012. évi 1. szám


feloldására vonatkozó nyilatkozat megtétele, továbbá a tiltás újbóli beállítására vonatkozó nyilatkozat
megtétele nem minősül az előfizetői szerződés módosításának. Ennek részletes feltételeit a szolgáltató
Általános Szerződési Feltételeiben határozza meg, de a nyilatkozat megtételének és visszavonásának
lehetőségét legalább telefonos ügyfélszolgálatán biztosítania kell. Amennyiben az emelt díjas, díjkorlátos
szolgáltatás elérhetőségével, igénybevehetőségével, vagy a szolgáltató által kiszámlázott díjával
kapcsolatban az igénybevevő a számára előfizetői szolgáltatást nyújtó elektronikus hírközlési szolgáltatónál
reklamációt terjeszt elő, az elektronikus hírközlési szolgáltató köteles gondoskodni a reklamáció hatályos
jogszabályoknak megfelelő kivizsgálásáról. Az ilyen vitatott díj meg nem fizetése miatt az igénybevevő
számára elektronikus hírközlési szolgáltatást nyújtó szolgáltató az elektronikus hírközlési szolgáltatás
nyújtását nem korlátozhatja, nem szüneteltetheti, és az előfizetői szerződést erre hivatkozva rendkívüli
felmondással nem szüntetheti meg.
Az emelt díjas, díjkorlátos szolgáltatás szám használatára feljogosított számhasználó által kezdeményezett
hívásoknál az emelt díjas, díjkorlátos szolgáltatás szám a hívottnál hívószám kijelzés szolgáltatással a hívó
telefonszámaként nem jeleníthető meg.

3. RÖVID KÓDOK FELOSZTÁSA ÉS MEGHATÁROZÁSA
3.1. A rövid kódok felosztása
3.1.1. Leírás
A rövid kód legfeljebb hatjegyű szám, amelynek struktúrája eltér az ITU-T E.164 Ajánlásban meghatározott
nemzetközi és belföldi számok struktúrájától. Rövid kódok kizárólag számjegyeket tartalmazhatnak.
A rövid kódoknak kétféle típusa van: előtét és rövid szám.
Előtét: legfeljebb négyjegyű szám, amelyet a nemzetközi vagy belföldi szám előtt kell tárcsázni, és amely
jelöli a tárcsázott számformátumot (nemzetközi vagy belföldi), vagy a választott közvetítő szolgáltatót, vagy
egy kiegészítő szolgáltatást. Egy hívásban több különböző előtét is alkalmazható.
Rövid szám: legalább három-, legfeljebb hatjegyű nem-földrajzi szám, amelynek hívásával egy szolgáltatás
érhető el. A rövid szám nemzetközi hálózatból nem elérhető.
3.1.2. A rövid kódok felosztása
A rövid kód első számjegye 0 vagy 1.
A rövid kódok és rövid kód tartományok felosztása:
00
06
104
105
107
112
116*
118*
12*
130
131
135*
136*
14*
15*
17*
18*
192
193

nemzetközi előtét (NE)
belföldi előtét (BE)
segélyhívó számok

harmonizált közérdekű szolgáltatások harmonizált számai
telefontudakozó számok
elektronikus hírközlési szolgáltatók ügyfélszolgálati számai
kiegészítő szolgáltatás előtétek
adománygyűjtő számok
különös díjazású országos számok
közvetítő választó előtétek (KVE)
elektronikus hírközlési szolgáltató hálózatához rendelt számok
közérdekű tájékoztató és támogató szolgáltatások számai
telefonos kezelői szolgáltatások számai

A * a számtartományokat jelöli.
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3.2. Nemzetközi és belföldi előtét
3.2.1. Leírás
A nemzetközi előtét tárcsázása nemzetközi számformátumú, a belföldi előtét tárcsázása belföldi
számformátumú szám tárcsázását jelzi.
3.2.2. A használat feltételei
Az előtétek használatát a 4. pont (Tárcsázási eljárások) írja le.
3.3. Segélyhívó számok
3.3.1. Leírás
Háromjegyű rövid számok, amelyek segélyhívó szolgálatok (mentők, tűzoltóság, rendőrség) elérését teszik
lehetővé. A segélyhívó számok hívása a hívó fél részére díjmentes.
3.3.2. Hívószámok
104 mentők
105 tűzoltóság
107 rendőrség
112 egységes európai segélyhívószám
3.3.3. A használat feltételei
A telefonszolgáltató köteles ingyenesen biztosítani, hogy előfizetője vagy a szolgáltatás igénybe vevője
elérhesse a segélyhívó szolgálatokat.
A segélyhívások földrajzi irányítása tekintetében a telefonszolgáltató köteles egyeztetni a segélyhívó
szolgálatokkal.
3.4. Harmonizált közérdekű szolgáltatások harmonizált számai
3.4.1. Leírás
Az Európai Unió által, minden tagállam területén azonos hívószámmal bevezetésre javasolt szolgáltatások,
úgynevezett harmonizált közérdekű szolgáltatások hívószámai, amelyek valamely konkrét közérdekű - az
állampolgárok vagy állampolgári csoportok jólétét és biztonságát szolgáló, vagy a bajba jutott
állampolgárokon segítő - szolgáltatás díjmentes elérését hivatottak lehetővé tenni.
3.4.2. A számok felépítése

ahol:

116
def

116def
a harmonizált közérdekű szolgáltatás elérési kódja,
harmonizált közérdekű szolgáltatás azonosítója.

3.4.3. A használat feltételei
A harmonizált közérdekű szolgáltatások harmonizált számai használatának feltétele, hogy a szolgáltatás
előzetes regisztráció nélkül bárki számára - az ország területén belül bárhonnan - elérhető legyen. A
szolgáltatás időhatárokhoz nem kötött, a szolgáltatás igénybevételének nem előfeltétele fizetési
kötelezettség vagy kötelezettségvállalás, a hívás díját a számhasználó fizeti. A szolgáltatás a tájékoztatás vagy
segítségnyújtás, vagy az állampolgári bejelentés eszköze, vagy ezek tetszőleges kombinációja. A számon
nyújtott szolgáltatás keretében reklám, szórakoztatás, továbbá áru, szolgáltatás értékesítését célzó
üzletszerzési vagy tájékoztatási tevékenység nem folytatható.
Az egyes harmonizált közérdekű szolgáltatások harmonizált számaihoz kapcsolódó - jogszabályon és az
Európai Unió általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó kötelező jogi aktusán alapuló - használati
feltételeket a hatóság a honlapján teszi közzé.
A harmonizált közérdekű szolgáltatások elérhetőségének biztosítása érdekében a 116 kezdetű számhoz
rendelt szervezet felkérése esetén az elektronikus hírközlési szolgáltatót a felkéréstől számított 30 napon
belül szerződéskötési kötelezettség terheli.
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Az elektronikus hírközlési szolgáltatók a hívások illetve üzenetek költségére a rövid számhoz kijelölt
szervezet részére legfeljebb az érintett szolgáltatókkal történő egyeztetést követően a hatóság által
megállapított, és a hatóság honlapján közzétett összeget számíthatják fel.
3.5. Telefontudakozó számok
3.5.1. Leírás
Rövid számok, amelyek előfizetők meghatározott adatairól - az előfizető hozzájárulásától függően felvilágosítást nyújtó tudakozó szolgáltatások elérését teszik lehetővé.
3.5.2. A számok felépítése
118de
118
a tudakozó szolgáltatás elérési kódja,
de
a tudakozó szolgáltatóját azonosítja.
Az egyetemes tudakozó szolgáltatás hívószáma: 11800.
ahol:

3.5.3. A használat feltételei
Az egyetemes tudakozó szolgáltatás nyújtására egyetemes szolgáltató jogosult a 11800 hívószámon,
amelynek elérhetőségét minden telefonhálózatból biztosítani kell. Az egyetemes tudakozó szolgáltatás
nyújtásának feltételeit külön jogszabály tartalmazza.
Az elektronikus hírközlési szolgáltató illetve a számhasználó minden esetben köteles a szolgáltatás
hívószámának közzétételével együtt a hívó fél által fizetendő, áfát tartalmazó díj mértékét (hívásonkénti vagy
percenkénti díj, vagy az üzenetküldés díja), valamint az igénybe vehető kiegészítő szolgáltatások díját is
nyilvánosságra hozni. Emellett közzé kell tenni, hogy a tudakozó mely előfizetők adataira terjed ki, terület,
számtípus illetve szolgáltatók szerint.
3.6. Elektronikus hírközlési szolgáltatók ügyfélszolgálati számai
3.6.1. Leírás
Rövid számok, amelyek az elektronikus hírközlési szolgáltatók ügyfélszolgálatainak országos elérését teszik
lehetővé.
3.6.2. A számok felépítése

ahol:

12
cd

12cd
az elektronikus hírközlési szolgáltatók ügyfélszolgálatainak elérési kódja,
az elektronikus hírközlési szolgáltatót azonosítja.

3.6.3. A használat feltételei
A rövid szám olyan szolgáltató részére jelölhető ki, amelyet a hatóság elektronikus hírközlési szolgáltatás
nyújtására vett nyilvántartásba.
Az elektronikus hírközlési szolgáltató a rövid számot kizárólag az előfizetői és felhasználói bejelentések
intézésére, panaszok kivizsgálására és orvoslására, az előfizetők és felhasználók tájékoztatására, az
ügyfélszolgálat körébe tartozó információ nyújtására használhatja.
3.7. Kiegészítő szolgáltatás előtétek
3.7.1. Leírás
Előtét, amely jogszabályban előírt kiegészítő szolgáltatások igénybevételét teszi lehetővé tárcsás,
impulzusos nyomógombos és hangfrekvenciás hívóműves készülékről egyaránt, olyan rendszerekben,
amelyekben más szabványos megoldás nem alkalmazható.
A hívószámkijelzés hívásonkénti engedélyezése előtét alkalmazása esetén az előfizető az adott hívásra
vonatkozóan feloldhatja az egyébként letiltott hívószámkijelzést. A hívószámkijelzés hívásonkénti letiltása
előtét alkalmazása esetén az előfizető az adott hívásra vonatkozóan letilthatja az egyébként engedélyezett
hívószámkijelzést.
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3.7.2. Előtétek
130
131

hívószám kijelzés hívásonkénti engedélyezése (KEE)
hívószám kijelzés hívásonkénti letiltása (KTE)

3.7.3. A használat feltételei
Az előtétek használatát azokban a hívószám kijelzésre kötelezett hálózatokban kell lehetővé tenni,
amelyekben más szabványos megoldás nem alkalmazható.
3.8. Adománygyűjtő számok
3.8.1. Leírás
Rövid számok, amelyek elérése a hívás illetve üzenetküldés díjából közcélú adományok eljuttatását teszi
lehetővé.
3.8.2. A számok felépítése
Kiemelt adománygyűjtő számok:
1357
135d, d≠7

135d, melynek értéke:
Nemzeti Összefogás Vonala hívószáma
kiemelt adománygyűjtő vonal hívószáma.

Közcélú adománygyűjtő számok:
13600-13609
13610-13699

136de, melynek értéke:
adománygyűjtést közvetítő szervezet hívószáma
közhasznú adománygyűjtő szervezet hívószáma.

3.8.3. A használat feltételei
A 135d kiemelt adománygyűjtő számokon közcélú adománygyűjtésre a Karitatív Tanács tagszervezetei
jogosultak. A 135d rövid számok elérhetőségének biztosítása érdekében a rövid számhoz rendelt szervezet
felkérése esetén az elektronikus hírközlési szolgáltatót a felkéréstől számított 30 napon belül szerződéskötési
kötelezettség terheli.
A 1357 rövid szám a „Nemzeti Összefogás Vonala”, egy kormányhatározatban megjelölt nemzeti
katasztrófa esetén elinduló adományvonal.
A 13600-13609 számokon az a szervezet jogosult adományok közvetítésére közhasznú, vagy kiemelten
közhasznú szervezetek felé, amellyel a hatóság által kijelölt előfizetői számok 60%-ával együttesen
rendelkező hírközlési szolgáltatók megállapodást kötöttek a hívószámok elérhetőségének biztosításáról.
A 13610-13699 számokon az a közhasznú, vagy kiemelten közhasznú szervezet jogosult
adománygyűjtésre, amely legalább egy elektronikus hírközlési szolgáltatóval az adománygyűjtésről
megállapodást kötött.
A hatóság internetes honlapján közzéteszi az adománygyűjtő számokat, a számokhoz tartozó
adománygyűjtő illetve közvetítő szervezet adatait és honlapjának elérhetőségét.
Az adománygyűjtő szervezet köteles honlapján az alábbi adatokat közzétenni:
Ͳ a beérkezett hívásokból és üzenetekből származó adomány teljes összege (a)
Ͳ ebből a telefonszolgáltatók részére átadott díj (b)
Ͳ az adománygyűjtő szervezet által saját működési költségre felhasznált keret (a következő
részletezettséggel: raktározási költség, karbantartási költség, hirdetési költség, bérköltség,
bérjárulékok) (c)
Ͳ a szervezet által a rászorulók megsegítésére felhasználható összeg (d) [d = a – b – c)]
Ͳ adományban részesítettek száma (fő)
Ͳ a gyűjtésből befolyt adomány felhasználása, a tevékenység részletes bemutatása
Az adománygyűjtést közvetítő szervezet a honlapján köteles közzétenni az adománygyűjtő számokon
belül az egyes kódokhoz tartozó adománygyűjtő szervezet adatait és honlapjának elérhetőségét, valamint
köteles gondoskodni az általa közvetített adományok fenti adatainak az adománygyűjtő szervezet általi
közzétételéről.
Az elektronikus hírközlési szolgáltatók az adománygyűjtés hívásonkénti illetve üzenetenkénti költségére
legfeljebb az érintett szolgáltatókkal történő egyeztetést követően a hatóság által a 135d illetve 136de
számtartományokra megállapított és a hatóság honlapján közzétett összeget számíthatják fel. A 135d és
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136de számokra az emelt díjas, díjkorlátos szolgáltatásra előírt, 2. § 4. pont és az 1. melléklet 2.9.3. pont
szerinti feltételeket kell alkalmazni. Amennyiben az előfizető az adománygyűjtő számok elérhetőségének
letiltását kérte, a szolgáltatónak a letiltást díjmentesen biztosítania kell a 135d és 136de rövidszámokra.
3.9. Különös díjazású országos számok
3.9.1. Leírás
Rövid számok, amelyek díjmentes vagy kedvezményes díjazású szolgáltatások országos elérését teszik
lehetővé.
3.9.2. A számok felépítése
Négyjegyű számok:
Ötjegyű számok:

140d, 141d, 142d, 143d, 144d
145de, 146de, 147de, 148de, 149de

3.9.3. A használat feltételei
A számhasználó a szolgáltatás hívószámával együtt köteles közzétenni, hogy a szám elérése a hívó
számára díjmentes vagy kedvezményes díjazású.
A kedvezményes díjazású szolgáltatások hívásdíjára az 1. melléklet 2.5.3. pontjában leírt feltételeket kell
alkalmazni.
3.10. Közvetítő választó előtét
3.10.1. Leírás
Előtét, amellyel a hívó megválaszthatja az adott híváshoz a közvetítő szolgáltatót. A közvetítő szolgáltatót
azonosító előtétet hívásonkénti közvetítő választás esetén a hívó tárcsázza a hívás során, közvetítő
előválasztás esetén a közvetítő szolgáltatót azonosító kódot az előfizetői hozzáférést nyújtó szolgáltató
illeszti be a hívásfelépítést kezdeményező jelzésüzenetbe.
3.10.2. A számok felépítése

ahol:

15cd
a közvetítő választás elérési kódja,
a közvetítő szolgáltatót azonosítja.

15
cd

3.10.3. A használat feltételei
A közvetítő választó előtét használatának feltételeit az elektronikus hírközlési szolgáltatás igénybevétele
során alkalmazható közvetítőválasztásról szóló külön jogszabály rögzíti.
3.11. Elektronikus hírközlési szolgáltató hálózatához rendelt számok
3.11.1. Leírás
A szolgáltató hálózatán belül elérhető szolgáltatások hívószámai.
A hívószámok nem harmonizáltak, az egyes szolgáltatóknál eltérő szolgáltatásokra alkalmazhatók.
3.11.2. A számok felépítése
Három-, négy- vagy ötjegyű számok: 17c
17cd
17cde
3.11.3. A használat feltételei
A 17c(d)(e) formátumú számokon a szolgáltató saját hálózatában saját előfizetői részére nyújtott
szolgáltatásai érhetők el. A szolgáltatás más szolgáltató hálózatából csak abban az esetben érhető el, ha az
adott szolgáltató jogosult ugyanazon rövid szám használatára ugyanannak a szolgáltatásnak az eléréséhez.
A számokon a 2. § 3. pont szerinti emelt díjas, díjkorlátmentes, valamint a 2. § 4. pont szerinti emelt díjas,
díjkorlátos szolgáltatás nem nyújtható. Kedvezményes díjazású szolgáltatás csak a 2. § 2. pontjában és az 1.
melléklet 2.5.3. pontjában előírt feltételek szerint nyújtható.
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3.12. Közérdekű tájékoztató és támogató szolgáltatások számai
3.12.1. Leírás
Közérdekű szolgáltatások országos elérését lehetővé tevő rövid számok.
3.12.2. A számok felépítése
Az egyes szolgáltatásokat három- vagy négyjegyű számok azonosítják:
Háromjegyű számok:
Négyjegyű számok:

180, 185, 186, 187, 188, 189
181d, 182d, 183d, 184d

3.12.3. A használat feltételei
A számokon valamely nagyobb közösség, vagy az egész társadalom érdekét szolgáló támogató vagy
tájékoztató jellegű szolgáltatások nyújthatók.
A hatóság internetes honlapján folyamatosan közzéteszi a kijelölhető számokat és a számokon elérhető
szolgáltatásokat. Az országosan harmonizált számokhoz rendelt közérdekű támogató és tájékoztató
szolgáltatások bevezetése nem kötelező, de alkalmazásuk esetén a közzétett számok csak a megadott
szolgáltatáshoz használhatók.
A számokon emelt díjas, díjkorlátmentes és emelt díjas, díjkorlátos szolgáltatás nem nyújtható. A
szolgáltató minden esetben köteles a szolgáltatás hívószámának közzétételével együtt a hívó fél által
fizetendő, áfát tartalmazó díj mértékét is (hívásonkénti vagy percenkénti díj, vagy az üzenetküldés díja)
nyilvánosságra hozni.
3.13. Telefonos kezelői szolgáltatások számai
3.13.1. Leírás
A hagyományos kezelői szolgáltatásoknak a szolgáltató hálózatából történő elérését lehetővé tevő
harmonizált rövid számok.
3.13.2. Számok
192
193

táviratfeladás
kezelői ébresztés

3.13.3. A használat feltételei
A 19c formátumú számokon nyújtott szolgáltatások kizárólag a szolgáltató hálózatában, saját előfizetői
által érhetők el. A szolgáltatás más szolgáltató hálózatából csak abban az esetben érhető el, ha az adott
szolgáltató jogosult ugyanazon rövid szám használatára.
A 19c formátumú országosan harmonizált számhoz rendelt szolgáltatás bevezetése nem kötelező, de
alkalmazása esetén a fent felsorolt számok csak a megadott szolgáltatásokhoz használhatók.
A hívó fél által fizetendő díj mértékét (áfát is tartalmazó hívásonkénti vagy percenkénti díj) a
szolgáltatónak minden esetben a szolgáltatás számának közzétételével együtt nyilvánosságra kell hoznia.

4. TÁRCSÁZÁSI ELJÁRÁSOK
A tárcsázási eljárások meghatározzák, hogy a beszédcélú elektronikus hírközlő hálózatok számozási
tervében, azaz e melléklet 1-3. pontjában meghatározott azonosítók milyen sorrendben, milyen eljárással
alkalmazhatók hívásfelépítés és üzenetküldés kezdeményezésére a számozási tervben meghatározott
előfizetők és szolgáltatások felé.
A tárcsázási eljárásokban a belföldi előtét (BE) és a nemzetközi előtét (NE) a belföldi és a nemzetközi
számformátumot jelzik, a közvetítő választó előtét (KVE) az adott híváshoz tartozó közvetítő szolgáltató
választását jelzi.
A hívószám kijelzést hívásonként engedélyező előtét (KEE) és a hívószám kijelzést hívásonként letiltó előtét
(KTE) használatával az adott hívásra megváltoztatható a hívószám kijelzési beállítás.




24

MAGYAR KÖZLÖNY

•

2012. évi 1. szám


Az előtét nem része a hívószámnak. Egy híváson belül több előtét is alkalmazható.
Mobil rádiótelefon hálózatokban a nemzetközi előtét (NE) helyett megengedett a + karakter használata is.
A beszédcélú elektronikus hírközlő hálózatokban hívás és üzenetküldés kezdeményezésére a
számjegyeken és a + karakteren kívül más karakter nem használható.
4.1. Nemzetközi számok hívása
A tárcsázási folyamat:
(KVE) - NE - nemzetközi szám
4.2. Belföldi számok hívása
A tárcsázási folyamat:
(KVE) - BE - belföldi szám
vagy
(KVE) - NE - 36 - belföldi szám
Megengedett a földrajzi számozási területen belüli, azonos körzetszámmal rendelkező előfizetői
hozzáférési pontok közötti hívás esetén az előfizetői szám formátumú tárcsázás is:
(KVE) - ES
4.3. Rövid számok hívása
A rövid számok (RS) csak közvetlen formában hívhatók, előtét (BE, NE), vagy belföldi rendeltetési szám (KS
vagy SHS) után nem:
RS
4.4. Hívószám kijelzés előtétek
A KEE vagy a KTE előtétet a tárcsázási folyamat elején kell tárcsázni.

2. melléklet a 3/2011. (IX. 26.) NMHH rendelethez
Nemzetközi mobil előfizető azonosítók felosztási terve
A nemzetközi mobil azonosítót az ITU E.212 Ajánlása és az ETSI TS 100 927 műszaki előírás írja le.
1. Leírás
A mobil rádiótelefon hálózat elektronikus hírközlő végberendezései és előfizetői számára biztosít egyedi
azonosítót. Ez az azonosító a mobil előfizető nemzetközi azonosítója (IMSI).
Nemzetközi mobil előfizetői azonosító külön jogszabályban meghatározott feltételekkel a mobil
szolgáltatást nyújtó hálózatokkal jelzéstechnikailag kompatibilis szolgáltatás nyújtása céljából kijelölhető
helyhez kötött hálózatok, vagy hálózat csoportok - ezen belül azok végberendezései, illetve előfizetői számára is.
2. Az azonosító felépítése
A mobil előfizető nemzetközi azonosítója, IMSI (International Mobile Subscriber Identifier) három
részből áll:
ahol:

MCC

MNC

MCC + MNC + MSIN
(Mobile Country Code) mobil országkód, melynek hossza 3 számjegy, és
egyértelműen meghatározza a mobil előfizető hálózata szerinti országot. A
mobil országkódokat az ITU jelöli ki. Magyarország mobil országkódja: 216.
(Mobile Network Code) mobil hálózati kód, melynek hossza két számjegy. Az
MNC az MCC-vel együtt egyértelműen meghatározza a mobil rádiótelefon
szolgáltatást igénybe vevő végberendezés vagy előfizető honos hálózatát. Az
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MSIN

MNC az MCC-vel együtt, a mobil szolgáltatást nyújtó hálózatokkal
jelzéstechnikailag kompatibilis szolgáltatás nyújtása céljából egyértelműen
azonosíthat helyhez kötött telefonhálózatot vagy hálózat csoportot is. A mobil
hálózati kódot a hatóság jelöli ki. A kijelölés feltételeit külön jogszabály
tartalmazza.
(Mobile Subscriber Identification Number) mobil előfizetői azonosító szám,
mely egy MCC és MNC-vel meghatározott hálózaton belül azonosít egy
előfizetőt.
A mobil előfizetői azonosító számot a szolgáltató jelöli ki.

Az IMSI 0-9 számjegyekből állhat, maximális hossza 15 számjegy lehet.

3. melléklet a 3/2011. (IX. 26.) NMHH rendelethez
Az adathálózatok számozási terve
Az adathálózatok számozási terve az adathálózatok elérésére alkalmazott azonosítók felépítését,
terjedelmét és a kijelölhető azonosítókat határozza meg. A számozási terv nem foglalkozik a hálózatokhoz
tartozó előfizetők [elektronikus hírközlő végberendezések (a továbbiakban: végberendezés): adat-, illetőleg
adatáramköri végberendezések] azonosítóival, ezeket a hálózatokat üzemeltető szolgáltatók osztják ki.
A felosztási terv az ITU-T X.121 Ajánlása alapján készült. Az ITU-T E.164 alapú és X.121 alapú számozási
tervek együttműködését az ITU-T E.166/X.122 Ajánlás szabályozza.
1. Adatátviteli nemzetközi szám
1.1. Leírás
Az adatátviteli nemzetközi szám egy másik országbeli előfizető (adat-végberendezés, illetőleg
adatáramköri végberendezés) elérése érdekében választandó szám, amely tartalmazza az adott ország
azonosítására szolgáló számot, és a hívott előfizetői/adat-végberendezés adatátviteli belföldi számát.
1.2. A számok felépítése
Az adatátviteli nemzetközi szám felépítése:
ahol:

DCC

NN

DCC + NN
(Data Country Code) adatátviteli országhívó szám, amelynek hossza három
számjegy, egy országot határoz meg az adathálózati számozási tervben. A DCCben alkalmazható számjegyeket az ITU-T X.121 Ajánlás adja meg. Az adatátviteli
országhívó számot az ITU jelöli ki. Magyarország adatátviteli országhívó száma:
216.
(National Number) adatátviteli belföldi szám, amely legfeljebb tizenegy
számjegyből áll.
2. Adathálózati azonosító kód

2.1. Leírás
Az adathálózati azonosító kód az adott országot és ezen belül valamely adathálózatot azonosítja.
2.2. A kódok felépítése
Az adathálózati azonosító kód felépítése:
ahol:

DNIC
ND

DNIC = DCC + ND
(Data Network Identification Code) adathálózati azonosító kód
(Network Digit) adatátviteli hálózatkijelölő szám, amely az országon belül egy
adathálózatot határoz meg, és amely egyetlen számjegyből áll.

Az adathálózati azonosító kód maximális hossza négy számjegy lehet.
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3. Adatátviteli belföldi szám
3.1. Leírás
Az adatátviteli belföldi szám egy előfizetőt (adat-, illetve adatáramköri végberendezést) azonosít valamely
országon belül.
3.2. A számok felépítése
Az adatátviteli belföldi szám, NN (National Number) felépítése:
ahol:

NTN

NN = ND + NTN
(Network Terminal Number) adatátviteli előfizetői szám, amely legfeljebb tíz
számjegyből áll, és az adott hálózatban lévő előfizetők (adat-végberendezések,
illetőleg adatáramköri végberendezések) azonosítására szolgál.

4. melléklet a 3/2011. (IX. 26.) NMHH rendelethez
Jelzéspont kódok felosztási terve
A felosztási terv az ITU-T Q.708 Ajánlása alapján készült, figyelembe véve a Q.704 és Q.705 Ajánlásokban
foglaltakat is.
A jelzéshálózatok közötti kapu szerepét betöltő jelzéspontok funkcionálisan egynél több jelzéshálózathoz
tartoznak egyidejűleg. A 7-es jelzésrendszer címzési szabályai szerint egy kapu jelzéspontnak annyi
jelzéspont kódjának kell lennie, ahány jelzéshálózathoz tartozik.
A hazai jelzéshálózat kétszintű, a nemzeti jelzéshálózatok egy nemzeti összekötő jelzéshálózaton át
csatlakoznak egymáshoz.
A jelzéspont kódok számára egy 14 bit terjedelmű mező áll rendelkezésre. Ezt a mezőt az ITU-T a
nemzetközi jelzéspont kódok esetében három részre osztotta, és meghatározta, hogy nemzetközi jelzéspont
kódok esetében az egyes részek mit jelöljenek. A nemzeti jelzéspont kódok esetében a mező felosztására
nincs ITU-T Ajánlás, a felosztás és a részek értelmezése szabadon választható. A 7-es jelzésrendszer a teljes
mezőt együtt kezeli, a részekre osztás és értelmezés csak rendszerezési célokat szolgál. A részletes
ismertetésben a bitmező részeit bittérkép helyett az átszámított decimális szám szemlélteti.
1. Nemzetközi jelzéspont kód
A nemzetközi jelzéshálózat NI (Network Indicator) bit kiosztása: 00
1.1. Leírás
A nemzetközi jelzéspont kód a nemzetközi jelzéshálózat jelzéspontjainak azonosítására szolgál.
1.2. A jelzéspont kód felépítése
A nemzetközi jelzéspont kód (ISPC, International Signalling Point Code) szerkezete:
ahol:

SANC

SPI

ISPC (14 bit) = SANC (3+8 bit) + SPI (3 bit)
(Signalling Area/Network Code) jelzéspont tartomány/hálózat kód, melynek első, 3
bites része földrajzi zónát, a második, 8 bites része területet/országot határoz meg.
A kódot az ITU jelöli ki.
A rendelet hatálybalépésének időpontjáig Magyarország részére kijelölt jelzéspont
tartomány/hálózat kódok: 2+032, 2+212, 4+243 és 6+251.
(Signalling Point Identification) jelzéspont azonosító.
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2. Nemzeti összekötő jelzéshálózati jelzéspont kód
A nemzeti összekötő jelzéshálózat NI bit kiosztása: 11
2.1. Leírás
A nemzeti összekötő jelzéshálózat (NISN, National Interconnecting Signalling Network) kapcsolatot teremt
az egyes szolgáltatók/hálózat üzemeltetők nemzeti jelzéshálózata között.
Magyarországon egyetlen NISN van.
2.2. A jelzéspont kód felépítése
A nemzeti összekötő jelzéshálózati jelzéspont kód, a NISPC (National Interconnecting Signalling Point
Code) szerkezete:
ahol:

NIAA +
NIBB
NICC

NISPC (14 bit) = NIAA (5 bit) + NIBB (4 bit) + NICC (5 bit)
a nemzeti jelzéshálózatot kijelölő kód,
a kapu jelzéspont kijelölő szám egy nemzeti jelzéshálózaton belül.
3. Nemzeti jelzéshálózati jelzéspont kód

A nemzeti jelzéshálózatok NI bit kiosztása: 10
3.1. Leírás
Az egyes szolgáltatók/hálózat üzemeltetők a nemzeti jelzéshálózatukon belül a jelzések irányítására
nemzeti jelzéshálózati jelzéspont kódokat alkalmaznak.
Magyarországon több, egymástól független nemzeti jelzéshálózat van.
3.2. A jelzéspont kód felépítése
A nemzeti jelzéshálózati jelzéspont kód, az NSPC (National Signalling Point Code) szerkezete:
NSPC (14 bit) = tetszőleges”.
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A Kormány tagjainak rendeletei

A belügyminiszter 1/2012. (I. 3.) BM rendelete
az igazságügyi és rendészeti miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és
vizsgakövetelményeinek kiadásáról szóló 15/2008. (VII. 28.) IRM rendelet, valamint az
önkormányzati és területfejlesztési miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai
és vizsgakövetelményeinek kiadásáról szóló 25/2008. (IV. 29.) ÖTM rendelet módosításáról
A szakképzésrõl szóló 1993. évi LXXVI. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek,
valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § d), g), n),
q) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár
feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § n) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró
nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben – a következõket rendelem el.
1. §

(1) Az igazságügyi és rendészeti miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek
kiadásáról szóló 15/2008. (VII. 28.) IRM rendelet (a továbbiakban: R1.) 1. §-a a következõ (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) E rendelet 3/A. számú melléklete tartalmazza a külön jogszabályokban foglalt jogosultságok megfeleltetését az
Országos Képzési Jegyzékrõl és az Országos Képzési Jegyzékbe történõ felvétel és törlés eljárási rendjérõl szóló 1/2006.
(II. 17.) OM rendelettel kiadott Országos Képzési Jegyzékben és az Országos Képzési Jegyzékrõl és az Országos Képzési
Jegyzék módosításának eljárásrendjérõl szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelettel kiadott Országos Képzési
Jegyzékben szereplõ szakképesítések között.”
(2) Az R1. 1. számú melléklete e rendelet 1. melléklete szerint módosul.
(3) Az R1. 2. számú melléklete e rendelet 2. melléklete szerint módosul.
(4) Az R1. e rendelet 3. melléklete szerinti 3/A. számú melléklettel egészül ki.

2. §

Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és
vizsgakövetelményeinek kiadásáról szóló 25/2008. (IV. 29.) ÖTM rendelet (a továbbiakban: R2.) 1. § (2) bekezdésében
a „2–12. melléklet” szövegrész helyébe a „2–12/B. melléklet” szöveg lép.

3. §

(1) Az R2. 1. §-a a következõ (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) E rendelet 14/A. melléklete tartalmazza a külön jogszabályokban foglalt jogosultságok megfeleltetését az
Országos Képzési Jegyzékrõl és az Országos Képzési Jegyzékbe történõ felvétel és törlés eljárási rendjérõl szóló 1/2006.
(II. 17.) OM rendelettel kiadott Országos Képzési Jegyzékben és az Országos Képzési Jegyzékrõl és az Országos Képzési
Jegyzék módosításának eljárásrendjérõl szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelettel kiadott Országos Képzési
Jegyzékben szereplõ szakképesítések között.”
(2) Az R2. 1. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
(3) Az R2. 6. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
(4) Az R2. 11. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
(5) Az R2. e rendelet 7. melléklete szerinti 12/A. melléklettel egészül ki.
(6) Az R2. e rendelet 8. melléklete szerinti 12/B. melléklettel egészül ki.
(7) Az R2. e rendelet 9. melléklete szerinti 14/A. melléklettel egészül ki.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ 8. napon lép hatályba.
Dr. Pintér Sándor s. k.,
belügyminiszter
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1. melléklet az 1/2012. (I. 3.) BM rendelethez

Az R. 1. számú mellékletének 24-49. sorai helyébe a következĘ szöveg lép és az R. 1.
számú melléklete a következĘ 50-53. sorokkal egészül ki:
A

B

1
2

24

Sor- sorszám száma

7.

C

D

E
F
G
H
I
Szakképesítés OKJ-ben szereplĘ adatai
megnevezése

azonosító száma

351. 52 861 01 0000 00 00

25

52 861 01 0100 31 02

26

52 861 01 0100 31 03

27

52 861 01 0001 52 02

28

52 861 01 0001 52 01

29

52 861 01 0001 52 03

30

52 861 01 0001 52 04

Büntetés-végrehajtási
felügyelĘ
Részszakképesítés:
Büntetés-végrehajtási Ęr
Részszakképesítés:
Büntetés-végrehajtási
segédfelügyelĘ
Szakképesítés-ráépülés:
Büntetés-végrehajtási
egészségügyi fĘfelügyelĘ
Szakképesítés-ráépülés:
Büntetés-végrehajtási
fĘfelügyelĘ
Szakképesítés-ráépülés:
Büntetés-végrehajtási
gazdálkodási fĘfelügyelĘ
Szakképesítés-ráépülés:
Büntetés-végrehajtási
igazgatási fĘfelügyelĘ

31

8.

363. 52 861 03 0000 00 00 KözterületfelügyelĘ

32

9.

365. 52 861 04 0000 00 00 Magánnyomozó

33 10. 370. 31 861 03 0000 00 00 ParkolóĘr
34

31 861 03 0100 31 01

35 11. 372. 61 861 01
36
37
38
39

J
Szakmacsoport
elnevezése

Egyéb
szolgáltatások

Egyéb
szolgáltatások
Egyéb
szolgáltatások
Egyéb
szolgáltatások

Részszakképesítés:
DíjbeszedĘ - leolvasó
Rendészeti szervezĘ

Egyéb
szolgáltatások

Szakképesítés-elágazás:
Határrendész-szervezĘ
Szakképesítés-elágazás:
61 861 01 0010 61 02 Katasztrófavédelmi – és
polgári védelmi szervezĘ
Szakképesítés-elágazás:
61 861 01 0010 61 03
RendĘrszervezĘ
Szakképesítés-elágazás:
61 861 01 0010 61 04
TĦzoltószervezĘ
61 861 01 0010 61 01

40 12. 373. 52 861 06

RendĘr

Egyéb
szolgáltatások

30
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41

52 861 06 0100 52 03

42

52 861 06 0100 52 04

43

52 861 06 0100 52 05

44

52 861 06 0010 52 03

45

52 861 06 0010 52 01

46

52 861 06 0010 52 04

47

52 861 06 0010 52 02

48

52 861 06 0001 52 02

49

52 861 06 0001 52 03

50

52 861 06 0001 52 04

51

52 861 06 0001 52 05

52

52 861 06 0001 52 06

53

52 861 06 0001 52 07

Részszakképesítés:
Csapatszolgálati járĘrtárs
Részszakképesítés: JárĘr
Részszakképesítés: ėrjárĘrtárs
Szakképesítés-elágazás:
BĦnügyi-rendĘr
Szakképesítés-elágazás:
Határrendészeti-rendĘr
Szakképesítés-elágazás:
Közlekedési-rendĘr
Szakképesítés-elágazás:
Közrendvédelmi-rendĘr
Szakképesítés-ráépülés:
Baleseti helyszínelĘ
Szakképesítés-ráépülés:
BĦnügyi helyszínelĘ
Szakképesítés-ráépülés:
FĘ határrendész
Szakképesítés-ráépülés:
Körzeti megbízott
Szakképesítés-ráépülés:
Okmányvizsgáló
Szakképesítés-ráépülés:
RendĘr "zászlós"
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2. melléklet az 1/2012. (I. 3.) BM rendelethez

1.)

Az R1. 2. számú mellékletében a Büntetés-végrehajtási felügyelĘ I. szakképesítés
szakmai és vizsgakövetelményei pont helyébe a Büntetés-végrehajtási felügyelĘ
szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei pont lép.
„BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI FELÜGYELė SZAKKÉPESÍTÉS
SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI
I.
ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLė ADATOK

1. A szakképesítés azonosító száma: 52 861 01 0000 00 00
2. A szakképesítés megnevezése: Büntetés-végrehajtási felügyelĘ
3. Szakképesítések köre:
3.1 Részszakképesítés
Azonosítószám:
Megnevezés:
Azonosítószám:
Megnevezés:
3.2 Szakképesítéselágazások

52 861 01 0100 31 02
Büntetés-végrehajtási Ęr
52 861 01 0100 31 03
Büntetés-végrehajtási
segédfelügyelĘ

Nincsenek

3.3 Szakképesítés-ráépülés
Azonosítószám:
Megnevezés:
Azonosítószám:
Megnevezés:
Azonosítószám:
Megnevezés:
Azonosítószám:
Megnevezés:

52 861 01 0001 52 02
Büntetés-végrehajtási egészségügyi
fĘfelügyelĘ
52 861 01 0001 52 01
Büntetés-végrehajtási fĘfelügyelĘ
52 861 01 0001 52 03
Büntetés-végrehajtási gazdálkodási
fĘfelügyelĘ
52 861 01 0001 52 04
Büntetés-végrehajtási igazgatási
fĘfelügyelĘ

4. Hozzárendelt FEOR szám: 5363
5. Képzés maximális idĘtartama:
Szakképesítés/Szakképesítés-ráépülés
megnevezése
Büntetés-végrehajtási felügyelĘ
Büntetés-végrehajtási egészségügyi fĘfelügyelĘ

Szakképzési
évfolyamok száma

Óraszám

-

1215
600
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Büntetés-végrehajtási fĘfelügyelĘ
Büntetés-végrehajtási gazdálkodási fĘfelügyelĘ
Büntetés-végrehajtási igazgatási fĘfelügyelĘ

-

•
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850
600
600

II.
EGYÉB ADATOK
SZAKKÉPESÍTÉS MEGNEVEZÉSE:

Büntetés-végrehajtási felügyelĘ

1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei:
Bemeneti kompetenciák:

-

Iskolai elĘképzettség:

érettségi vizsga

Szakmai elĘképzettség:

-

ElĘírt gyakorlat:

1 év büntetés-végrehajtási
jogviszony

Pályaalkalmassági követelmények:

hivatásos

szolgálati

szükségesek

Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek
2. Elmélet aránya:
3. Gyakorlat aránya:

60 %
40 %

4. Szakmai alapképzés (iskolai rendszerben)
IdĘtartama (évben vagy félévben):

-

5. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges

RÉSZSZAKKÉPESÍTÉS MEGNEVEZÉSE:

Büntetés-végrehajtási Ęr

1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei:
Bemeneti kompetenciák:

-

Iskolai elĘképzettség:

nyolcadik évfolyam elvégzését tanúsító alapfokú iskolai
végzettség

Szakmai elĘképzettség:
ElĘírt gyakorlat:

-

ElérhetĘ tanulmányi pontok száma:

30 pont

Pályaalkalmassági követelmények:

szükségesek

Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek
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2. A képzés maximális idĘtartama:
Szakképzési évfolyamok száma:
Óraszám:
3. Elmélet aránya:
4. Gyakorlat aránya:

645

60 %
40 %

5. Szakmai alapképzés idĘtartama:

-

6. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges

RÉSZSZAKKÉPESÍTÉS MEGNEVEZÉSE:

Büntetés-végrehajtási segédfelügyelĘ

1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei:
Bemeneti kompetenciák:

-

Iskolai elĘképzettség:

nyolcadik évfolyam elvégzését tanúsító alapfokú iskolai
végzettség

Szakmai elĘképzettség:

- eredményes modulzáró vizsga az 52 861 01 0100 31
02 Büntetés-végrehajtási Ęr részszakképesítésben,
amennyiben megszakítás nélkül folytatja tovább a
tanulmányokat a büntetés-végrehajtási segédfelügyelĘ
képzésben
- eredményes szakmai vizsga az 52 861 01 0100 31 02
Büntetés-végrehajtási Ęr részszakképesítésben

ElĘírt gyakorlat:

-

2. A képzés maximális idĘtartama:
Szakképzési évfolyamok száma:
Óraszám:
3. Elmélet aránya:
4. Gyakorlat aránya:

250

60 %
40 %

5. Szakmai alapképzés idĘtartama: 6. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉS MEGNEVEZÉSE:

Büntetés-végrehajtási
egészségügyi fĘfelügyelĘ

1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei:
Szakmai elĘképzettség:

52 861 01 0000 00 00 Büntetés-végrehajtási felügyelĘ

ElĘírt gyakorlat:

-

Pályaalkalmassági követelmények:

szükségesek

Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek
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2. Elmélet aránya: 25 %
3. Gyakorlat aránya: 75 %
4. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: -

SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉS MEGNEVEZÉSE:

Büntetés-végrehajtási
fĘfelügyelĘ

1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei:
Szakmai elĘképzettség:

52 861 01 0000 00 00 Büntetés-végrehajtási felügyelĘ

ElĘírt gyakorlat:

-

Pályaalkalmassági követelmények:

szükségesek

Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek
2. Elmélet aránya:
3. Gyakorlat aránya:

25 %
75 %

4. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: -

SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉS MEGNEVEZÉSE:

Büntetés-végrehajtási
gazdálkodási fĘfelügyelĘ

1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei:
Szakmai elĘképzettség:

52 861 01 0000 00 00 Büntetés-végrehajtási felügyelĘ

ElĘírt gyakorlat:
Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek
2. Elmélet aránya: 25 %
3. Gyakorlat aránya: 75 %
4. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉS MEGNEVEZÉSE:

Büntetés-végrehajtási
igazgatási fĘfelügyelĘ

1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei:
Szakmai elĘképzettség:

52 861 01 0000 00 00 Büntetés-végrehajtási felügyelĘ

ElĘírt gyakorlat:

-

Pályaalkalmassági követelmények:

szükségesek

2012. évi 1. szám
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Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek
2. Elmélet aránya: 25 %
3. Gyakorlat aránya: 75 %
4. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: -

III.
MUNKATERÜLET
1. A szakképesítéssel legjellemzĘbben betölthetĘ munkakör, foglalkozás:

FEOR száma
5363

A munkakör, foglalkozás
FEOR megnevezése
Büntetés- végrehajtási felügyelĘ

2. A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemzĘ leírása:
Ellátja a fogvatartottak Ęrzését, felügyeletét, ellenĘrzését
Végrehajtja a fogvatartottak intézeten kívüli elĘállítását
Végrehajtja a fogvatartottak intézeten belüli mozgatását
Részt vesz a fogvatartottak napirendben meghatározott feladatainak
megszervezésében, valamint azok végrehajtásában
Megköveteli a fogvatartottaktól a viselkedési és magatartási szabályokat, szükség
esetén azok betartását kikényszeríti
Megszervezi és végrehajtatja a fogvatartottak díjazás nélküli munkavégzését
Végrehajtja a fogvatartottak elkülönítését, motozását, szükség esetén mozgáskorlátozó
eszközt alkalmaz
Végrehajtja a biztonsági ellenĘrzéseket, részt vesz a biztonsági vizsgálatban-, valamint
szemlén
Megakadályozza a rendkívüli események bekövetkezését, megteszi a szükséges
intézkedéseket a már bekövetkezett rendkívüli események megszakítására,
felszámolására
Szükség esetén kényszerítĘ eszközt alkalmaz
Szolgálat ellátása során végrehajtja a szükséges adminisztrációs feladatokat
3. A szakképesítéssel rokon szakképesítések:
A szakképesítéssel rokon szakképesítések
azonosító száma
megnevezése
52 861 06
RendĘr
52 861 08 0000 00 00
TĦzoltó I.
52 861 05 1000 00 00
Polgári védelmi szakelĘadó
61 861 01
Rendészeti szervezĘ
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IV.
SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK
A szakmai követelménymodulok felsorolása:
3690-11 A rendvédelmi szervek általános feladatai és szabályzói
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Betartja az alaki, öltözködési és az általános megjelenési szabályokat
Egyéni felszerelését, fegyverzetét, ruházatát ellenĘrzi, rendszeresen karbantartja,
kezeli
Alkalmazza a fegyveres-, rendvédelmi szervekre egységes, valamint a saját
szervezetére vonatkozó tĦz-, munka-, baleset-, egészség-, és környezetvédelmi
rendszabályokat
Következetesen betartja a fegyveres-, rendvédelmi szervekre egységesen
vonatkozó általános adatvédelmi-, ügyviteli-, titoktartási szabályokat
Alkalmazza és betartja a fegyveres-, rendvédelmi szervekre általánosan
vonatkozó jogszabályokat, közjogi szervezetszabályozó eszközöket, valamint a rá
vonatkozó egyéb elĘírásokat
Végrehajtja az elöljárójától kapott parancsokat, utasításokat
Betartja a rendészeti szervek tevékenységére vonatkozó egységes közszolgálati
etikai szabályokat
Folyamatosan fejleszti fizikai állóképességét, teljesíti a kötelezĘ fizikai-erĘnléti
felméréseket, részt vesz az elĘírt egészségügyi szĦréseken
ElsĘsegélyt nyújt, szükség esetén orvosi ellátást kezdeményez
Felismeri a káresemény helyszínén lévĘ veszélyeket, ismeri és alkalmazza azok
elhárításának alapvetĘ szabályait, továbbá szükség szerint közremĦködik
elhárításukban
Felvilágosítást, tájékoztatást kér/ad, továbbá jelentést, feljegyzést készít
Eligazításon vesz részt, átveszi/átadja a szolgálatot és szolgálatba lép
Elvégzi az objektum külsĘ és belsĘ biztosítását, Ęrzését
Bevonul szolgálatból, feladat teljesítésbĘl és jelentést tesz elöljárójának
Tisztán és rendben tartja a szolgálati-, pihenĘ körletét, valamint annak
környezetét
A fegyveres-, és rendvédelmi szerveknél egységesen rendszerben lévĘ
fegyverzettechnikai, számítástechnikai- (hardver, szoftver), híradástechnikai-,
biztonsági-berendezéseket kezel, felügyel, használ, alkalmaz
KényszerítĘ eszközt felismer, megkülönböztet
EgyüttmĦködik más fegyveres és rendvédelmi szervek képviselĘivel
Az egységes szabályok szerint díszeleg, díszĘri feladatokat lát el
Szolgálat ellátása közben idegen nyelven is megnyilvánul
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
D Munka-, baleset-, tĦz-, környezetvédelmi-, és egészségügyi általános szabályok
D Adat-, ügykezelésre, ügyvitelre, titokvédelemre vonatkozó elĘírások, titoktartási
szabályok
B Alaki, öltözködési, szabályok, elĘírások
D A hon-, rendvédelem, a rendészet alapvetĘ fogalmai, alapelvei, viszonyai
B A felügyeletet gyakorló minisztérium helye, szerepe, általános rendeltetése,
felépítése
B A szolgálati formákra, a szolgálatteljesítésre vonatkozó alapvetĘ elvárások,
követelmények
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Magatartás szolgálatban, szolgálaton kívül, viselkedési, közszolgálati, etikai
szabályok
A fegyveres-, és rendvédelmi szerveknél a szolgálati jogviszonyra vonatkozó
általános szabályok, jogosultságok, kötelezettségek, valamint juttatások,
járandóságok, karrierlehetĘségek
A szolgálati érintkezés szabályai, a szolgálati feladatok ellátásának egységesen
érvényes rendje
Alkotmányjogi, jogi alapismeretek
Emberi-, polgári-, és kisebbségjogi, közigazgatási, belügyi alapismeretek
A szabálysértésekre vonatkozó általános szabályok
A közigazgatási hatósági eljárás alapjai
Kapcsolódó legáltalánosabb nemzetközi jogi és humanitárius jogforrások
Objektumvédelmi és Ęrzési, személy- és vagyonvédelmi általános szabályok
Fegyverzeti, fegyverbiztonsági, ballisztikai és lĘelméleti alapismeretek
A kényszerítĘ eszköz alkalmazásának és csomag-, ruházat átvizsgálás
végzésének követelményei
AlapvetĘ elsĘsegély-nyújtási, és újraélesztési alapismeretek
Az adott országos hatáskörĦ szerv híradására, összeköttetésére,
adattovábbítására vonatkozó sajátos lehetĘségek és szabályok
Az adott országos hatáskörĦ szervre vonatkozó rendvédelmi technikai eszközök
és berendezések sajátosságai, eszközkezelési és alkalmazási ismeretei
Pszichológiai, intézkedés-lélektani és kommunikációs alapismeretek
Idegen nyelvi kommunikáció

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
3 Rendvédelmi technikai eszközök, egyéni alapfelszerelések kezelése, használata
3 Híradástechnikai eszközök, berendezések használata
3 Laikus elsĘsegélynyújtás teljesítése
2 KényszerítĘ eszközök felismerése, megkülönböztetése
2 Olvasott köznyelvi szöveg megértése
3
Olvasott szakmai nyelvi szöveg megértése
2
Idegen nyelvi kommunikáció
2
Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
2
Szakmai nyelvĦ hallott szöveg megértése
Személyes kompetenciák:
Szabálytudat
Kötelességérzet
Önfegyelem
TerhelhetĘség
Testi erĘ
Mozgás koordinációk
Monotónia-tĦrés
Társas kompetenciák:
EgyüttmĦködés
Empátia
Irányíthatóság
SegítĘkészség
Módszer kompetenciák:
Helyzetfelismerés
Problémamegoldás
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A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
3742-11 Büntetés-végrehajtási Ęr feladatai
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Szolgálatteljesítésre alkalmas állapotban, meghatározott idĘpontban szolgálatra
jelentkezik
A szolgálati feladat ellátásához szükséges fegyverzeti szakanyagokat, technikai
eszközöket átveszi, szolgálati feladat végrehajtását követĘen leadja
Részt vesz a szolgálat átadást-átvételt megelĘzĘ eligazításon, valamint az egyes
biztonsági feladatok végrehajtását megelĘzĘ speciális eligazításon
A szolgálatteljesítési helyet átveszi, átadja, valamint ezen tényeket dokumentálja
JárĘrözési feladatokat lát el
Ellátja a bv. szerv Ęrzését, védelmét
Részt vesz a szabadlevegĘn tartózkodás biztosításában
Részt vesz a látogatás biztosításában
Végrehajtja a fogvatartottak intézeten belüli kísérését
Ellátja az intézeten belüli csoportos programok biztosítását
Intézeten belül ellátja a fogvatartottak Ęrzését, felügyeletét, ellenĘrzését
Amennyiben szükséges a járĘrözés, a szabad levegĘn tartózkodás és a látogatás
biztosítása, az intézeten belüli csoportos foglalkozások, valamint az intézeten
belüli kísérés során végrehajtja a fogvatartottak motozását
A szabad levegĘn tartózkodás és a látogatás biztosítása során végrehajtja a
biztonsági ellenĘrzést
A szabad levegĘn tartózkodás, és a látogatás biztosítása, valamint az intézeten
belüli kísérés során létszámellenĘrzést tart
Szükség esetén saját elhatározásból, vagy parancsra kényszerítĘ eszközt
alkalmaz
Kezeli a rábízott technikai eszközöket-, berendezéséket, valamint gondoskodik
azok megĘrzésérĘl
Jelenti az Ęrhely, valamint a szolgálati hely átadását átvételét
Jelenti a szabadlevegĘn tartózkodás, valamint a látogatás biztosításának
végrehajtását
Jelenti a fogvatartottak kísérése, valamint csoportos programjai biztosításának
végrehajtását
Jelenti a számára meghatározott járĘrözési feladat végrehajtását
Jelenti a biztonságot veszélyeztetĘ körülményeket, valamint a bekövetkezett
rendkívüli eseményeket, továbbá megteszi a tĘle elvárható intézkedéseket
Jelenti a kényszerítĘ eszköz alkalmazását
Javaslatot tesz fogvatartott jutalmazására, valamint fegyelmi felelĘsségre
vonására
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
D A büntetĘjog fogalma, forrásai, valamint a BüntetĘ Törvénykönyv szerkezete
D A büntetĘjogi szankciórendszer
D A bĦncselekmény
D Az alannyá válás feltételei
D A bĦnösség, a bĦncselekmény elkövetĘi
D A fogvatartottak jogi helyzete
B A fogvatartottak ruházati ellátása
D Az elĘzetes letartóztatás
D Az elzárás
D Hivatali bĦncselekmények
D A szolgálati bĦncselekmények
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A biztonság fogalmának értelmezése
A biztonsági rendszer elemei
A biztonsági tevékenység fogalma, területei és tartalma
A biztonsági tevékenységet ellátó személyi állomány
A rendkívüli események fajtái, bekövetkezésének okai
A büntetés-végrehajtási szervek személyi állományának riadóztatása
A szolgálattervezés fogalma, rendje
Rendvédelmi közelharc technikák
Intézkedéstaktikai fogások
A büntetés-végrehajtási jogviszonyból eredĘ szolgálati feladatok végrehajtásának
szabályai

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
3
Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
3
Kommunikáció
4
Tájékozódás
4
Térérzékelés
Személyes kompetenciák:
Állóképesség
Térlátás
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Testi erĘ
TĦrĘképesség
Monotónia-tĦrés
Társas kompetenciák:
Határozottság
Tolerancia
Tömör fogalmazás készsége
KonfliktuskerülĘ készség
Konfliktusmegoldó készség
Módszerkompetenciák:
EmlékezĘképesség (ismeretmegĘrzés)
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Gyakorlatias feladatértelmezés
Figyelem összpontosítás
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
3743-11 Büntetés-végrehajtási segédfelügyelĘ feladatai
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Részt vesz a személyek, valamint gépjármĦvek be-, és kiléptetésével kapcsolatos
feladatok ellátásában, valamint vezeti a rendszeresített szolgálati okmányokat
Ellátja a fogvatartottak intézeten kívüli elĘállítását
Ellátja a fogvatartottak munkáltatását
Ellátja a biztonságtechnikai rendszer központjának kezelését
Végrehajtja a fogvatartottak motozását
Biztonsági ellenĘrzést hajt végre
Részt vesz biztonsági vizsgálaton-, illetve szemlén
Intézeten kívül ellátja a fogvatartottak Ęrzését, felügyeletét, ellenĘrzését
Ellátja az intézeten kívüli csoportos programok biztosítását
Mozgáskorlátozó eszközt alkalmaz
Fegyveres biztosítási feladatokat lát el
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Részt vesz rendkívüli események megszakításában és a következmények
felszámolásában
Jelenti a biztonságot veszélyeztetĘ körülményeket, valamint a bekövetkezett
rendkívüli eseményeket, továbbá megteszi a szükséges intézkedéseket
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
C A szabadságvesztés
D A büntethetĘségi akadályok
D A büntetés-végrehajtást kizáró okok
C A szabadságvesztés büntetés végrehajtásának rendje
B Munkáltatás
D Az elĘzetes letartóztatás
D Elzárás
C Visszaélés minĘsített adattal
C Hivatali bĦncselekmények
D A hivatalos személy elleni bĦncselekmények
C Az igazságszolgáltatás elleni bĦncselekmények
C A szolgálati bĦncselekmények
C A fogva tartás biztonságának értelmezése
C A biztonsági feladatok ellátásához szükséges technikai feltételek
C A biztonsági tevékenység fogalma, területei és tartalma
C A biztonsági tevékenységet ellátó személyi állomány
C A rendkívüli események fajtái, bekövetkezésének okai
C A büntetés-végrehajtási szervek személyi állományának riadóztatása
C A fogvatartottak munkáltatása közbeni Ęrzés, felügyelet, ellenĘrzés
B Az intézeten kívüli elĘállítás közbeni Ęrzés
D A szabadságvesztés végrehajtásának célja, feladata, alapelvei
D A fogvatartottak elhelyezése,napirendje
C A fogvatartottak foglalkoztatásának hatásai a nevelésben
B Rendvédelmi közelharc technikák
B Intézkedés taktikai fogások, eljárások
B A szolgálattervezés fogalma, rendje.
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
3
Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
3
Kommunikáció
4
Tájékozódás
4
Térérzékelés
Személyes kompetenciák:
Térlátás
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Testi erĘ
TĦrĘképesség
Monotónia-tĦrés
Társas kompetenciák:
Határozottság
Tolerancia
Tömör fogalmazás készsége
KonfliktuskerülĘ készség
Konfliktusmegoldó készség.
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Módszerkompetenciák:
EmlékezĘképesség (ismeretmegĘrzés)
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Gyakorlatias feladatértelmezés
Figyelem összpontosítás
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
3744-11 Büntetés-végrehajtási felügyelĘ feladatai
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
A fogvatartottak elhelyezési körletén átadja, illetve átveszi a létszám szerint
fogvatartottakat
A fogvatartottak elhelyezési körletén átadja, illetve átveszi a biztonságtechnikai
berendezéseket, technikai eszközöket, valamint a rendszeresített szolgálati
okmányokat
Végrehajtatja, és betartatja az intézet házirendjét, azon belül a napirendben
meghatározottakat
Végrehajtja a fogvatartottak elĘállításra, szállításra történĘ felkészítését
Megtartja a fogvatartottak számára szükséges eligazításokat
Végrehajtja a fogvatartottak zárkába, lakóhelyiségbe történĘ helyezését, valamint
ennek tényét rögzíti számítógépen a fogvatartotti alrendszerben
Végrehajtja a fogvatartottak elkülönítését, valamint folyamatosan figyelemmel
kíséri ezen fogvatartottak viselkedését
Végrehajtja a fogvatartotti elhelyezési körleten elrendelt zárást
Végrehajtja a fogvatartottak körletrĘl történĘ kiadását, valamint visszavételét,
továbbá elvégzi az ezzel kapcsolatos adminisztrációs feladatokat
KözremĦködik a fogvatartottak nevelésében, valamint folyamatosan kapcsolatot
tart a nevelĘvel
Elrendeli, végrehajtatja, illetve adminisztrálja a díjazás nélküli munkavégzést
Intézkedik annak megakadályozására, hogy a fogvatartott a körletrészt engedély
nélkül elhagyja
Intézkedik annak megakadályozására, hogy a körletrĘl anyagok, felszerelési és
berendezési tárgyak engedély nélkül kikerüljenek
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B A szabadságvesztés
C A feltételes szabadságra bocsátás
C A szándékos bĦncselekmény megvalósulási szakaszai
B A szabadságvesztés büntetés végrehajtásának rendje
C Az enyhébb végrehajtási szabályok
C A fogvatartottak jogi helyzete
C Az elĘzetes letartóztatás
C Elzárás
C A fiatalkorúval szemben alkalmazott szankciók
C A kényszergyógykezelés
D A közélet tisztasága elleni bĦncselekmények
B BelsĘ Ęrzés, felügyelet, ellenĘrzés
B Az egyéb biztonsági feladatok ellátásának szabályai
B A biztonsági intézkedések
A A felügyelĘk szolgálat átadás-átvétele
A A büntetés-végrehajtási szervek személyi állományának riadóztatása
B A szabadságvesztés végrehajtásának célja, feladata, alapelvei
D A fogvatartottak kötelezĘ elkülönítésére vonatkozó szabályok
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Rezsimrendszerek, rezsimek a magyar büntetés-végrehajtásban
Elhelyezés
Házirend, napi rend
A fogvatartottak foglalkoztatásának hatásai a nevelésben
KözmĦvelĘdés, szabadidĘs tevékenység
Családi, társadalmi kapcsolatok támogatása
Jutalmazás, fegyelmi felelĘsségre vonás rendje, szabályai
Az elĘzetesen letartóztatottak kezelése
Az átmeneti csoport
Az enyhébb végrehajtási szabályok alkalmazásának hatásai az elítéltek
nevelésében
A fiatalkorú fogvatartottak speciális kezelése, gondozása
A nĘk helyzetének szabályozása a büntetés-végrehajtásban
Az elítéltek kezelése gyógyító-nevelĘ csoportban
A külföldi elítéltek büntetésének végrehajtása
Drog prevenciós körleten elhelyezett elítéltek speciális kezelése
Rendvédelmi közelharc technikák
Intézkedés taktikai fogások, eljárások
A szolgálati viselkedés lélektana

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
2
ECDL 1. m. IT alapismeretek
2
ECDL 2. m. operációs rendszerek
2
ECDL 3. m. szövegszerkesztés
2
ECDL 4. m. táblázatkezelés
2
ECDL 5. m. adatbázis-kezelés
4
Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4
Kommunikáció
3
Elemi számolási készség
4
Tájékozódás
4
Térérzékelés
3
Helyszínrajzok olvasása, értelmezése
4
Irodatechnikai eszközök használata
Személyes kompetenciák:
Érzelmi stabilitás
TĦrĘképesség
StressztĦrĘ-képesség
Monotónia-tĦrés
Önállóság
SzervezĘkészség
Társas kompetenciák:
Határozottság
Tolerancia
MeggyĘzĘ készség
Tömör fogalmazás készsége
KonfliktuskerülĘ készség
Konfliktusmegoldó készség
Módszerkompetenciák:
InformációgyĦjtés és következtetési képesség
Problémamegoldás, hibaelhárítás
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Gyakorlatias feladatértelmezés
Figyelem összpontosítás
Figyelem megosztás
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
3745-11 Büntetés-végrehajtási egészségügyi fĘfelügyelĘ feladatai
Feladatprofil:
Részt vesz az egészségügyi ellátás valamennyi szintjén a megelĘzĘ, gyógyító,
gondozó és rehabilitációs munka folyamataiban
ElsĘsegélynyújtást biztosít és a szakképzettségének megfelelĘ intézkedést hoz
EgészségnevelĘ feladatokat lát el
Az informatikai eszközöket és módszereket alkalmaz
Dokumentációs feladatokat lát el
Önálló és szakmai csoportban munkát szervez, munkát végez
Interperszonális kapcsolatokat alakít ki és tart fenn
Személyiségét és szakmai felkészültségét folyamatosan, tervszerĦen tudatos
fejleszti
Segítséget nyújt az egészségügyi szolgáltatások elérésében
A beteg (gondozott) sajátos szükségleteit feltárja, az ápolási diagnózist felállítja és
a prioritások alapján szakszerĦen látja el feladatait
EgyüttmĦködik az egészségügyi szolgáltatások tervezésében, fejlesztésében,
lebonyolításában
Megválasztja, alkalmazza az ápolási modelleket
Feltárja és felhasználja az ápolási folyamat megvalósításához szükséges
információkat, erĘforrásokat
Betartja az általános etikai normákat
Megismerteti az egészség megĘrzését szolgáló alapvetĘ tevékenységeket
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
A Az egészség fogalma és kritériumai, valamint az ember szomatikus, pszichés és
szociális állapotának sajátosságai
B Az egyén, a család, a közösség és a társadalom egészségvédelmének és az
egészség helyreállításának alapjai
B Az egészségügyi ellátás szervezeti felépítése, informatikai alapjai, finanszírozási
rendszere,
A Az egészségügyi kockázatot hordozó helyzetek, a baleset-megelĘzési elĘírások
B Az egészségkárosodások etiológiai tényezĘi, megelĘzésük lehetĘségei
B A gyakoribb betegségek diagnosztikájában alkalmazott vizsgáló módszerek
B A gyakoribb betegségek kezelési módozatai, a prevenció, a rehabilitáció
lehetĘségek
B A betegellátás (gondozás) során elĘforduló nosocomialis ártalmak, a megelĘzés
és az elhárítás módjai
A A higiéné szabályai
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
3
ECDL AM4 modul táblázatkezelés - haladó szint
3
A büntetés-végrehajtásnál mĦködĘ alrendszerek
4
Szakmai nyelvĦ hallott szöveg megértése
4
Szakmai nyelvĦ beszédkészség
4
Komplex jelzésrendszerek
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Személyes kompetenciák:
Mozgáskoordináció
Testi ügyesség
Önfegyelem
StressztĦrĘ képesség
TerhelhetĘség
Döntésképesség
Társas kompetenciák:
Határozottság
Irányíthatóság, és irányítási készség
Tolerancia
MeggyĘzĘkészség
Motiváló készség
Konfliktusmegoldó készség
Módszerkompetenciák:
ÁttekintĘ képesség
RendszerezĘ képesség
InformációgyĦjtés és következtetési képesség
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Helyzetfelismerés
Rendszerekben való gondolkodás
Gyakorlatias feladatértelmezés
Körültekintés, elĘvigyázatosság
Figyelem megosztás
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
3746-11 Büntetés-végrehajtási fĘfelügyelĘ feladatai
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Eligazítja
a
büntetés-végrehajtási
felügyelĘket
a
körleten
történĘ
szolgálatellátásról
Irányítja a büntetés-végrehajtási felügyelĘk szolgálati feladatainak ellátását
Megszervezi és irányítja a fogvatartottak napirendben meghatározott feladatainak
végrehajtását
EgyüttmĦködik a nevelĘkkel és folyamatosan tájékoztatást ad a fogvatartottak
hangulatáról, magatartásáról
Megszervezi és ellenĘrzi a körleten végrehajtandó biztonsági ellenĘrzéseket
Kiadja a fogvatartottak létszám és tálalási jelentését
Átveszi és a fogvatartott jelenlétében megvizsgáltatja a beérkezĘ, és a fogvatartott
által küldött csomagokat
Megigényli a körlet tisztántartásához szükséges anyagokat, eszközöket
KözremĦködik a fogvatartottak részére történĘ személyes szükségleti cikkek
vásárlásának lebonyolításában
Intézkedik a fogvatartotti elĘállítás elĘkészítésére
Irányítja a fogvatartottak elkülönítésével kapcsolatos feladatok végrehajtását
Intézkedik a rendkívüli események megelĘzésére, azok bekövetkezése esetén
megteszi az elsĘdleges intézkedéseket, valamint a szükséges jelentéseket
A biztonsági tiszt akadályoztatása esetén az Ęt megilletĘ hatáskörrel és
felelĘsséggel intézkedik
Folyamatos összeköttetést tart a biztonsági tiszttel, valamint a biztonsági
tevékenységet végrehajtó személyi állománnyal
Kezeli a biztonságtechnikai rendszer központját, valamint a fegyverszobát
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KözremĦködik a biztonsági feladatot ellátó személyi állomány eligazításában,
valamint a fegyverzeti szakanyagok kiadásában, visszavételében
Irányítja és szervezi a felügyelĘk napi szolgálatellátását
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B A szankciórendszer
C Totális intézetek jellemzĘi
B EltérĘ bánásmódot igénylĘ fogvatartottak
B A fogvatartott befogadása
A A fogvatartott ellátása
B A szabadítás szabályai
C A szabadságvesztés félbeszakítása
A A büntetés-végrehajtási szervezet biztonsági rendszere
A A biztonsági tevékenységre ható alapelvek
A A biztonsági intézkedések
A A szolgálatszervezés
A Az események csoportosítása
A A rendkívüli esemény megelĘzésére, megszakítására irányuló elsĘdleges
intézkedések
A A riadóztatás részletes szabályai
B A büntetés-végrehajtási nevelés fogalma
B A klasszifikáció fogalma, célja
B A felkészítĘ részleg mĦködése
C A fogvatartott oktatása és szakképzése
C Terápiás foglalkoztatás
A A fogvatartottak jutalmazása
C A végrehajtási fokozat megváltoztatása
C A feltételes szabadságra bocsátás
B Szabadulásra való felkészítés
A A fogvatartottak fegyelmi felelĘssége
A A büntetés-végrehajtási szervezet irányítása, vezetése
A Büntetés-végrehajtási intézetek szolgálati tagozódása, a szakterületek alapvetĘ
feladatai
B Az alakzatok és azok vezetése
B A szolgálati viselkedés lélektana
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
2
ECDL 7. m. információ és kommunikáció
3
ECDL AM4 modul táblázatkezelés - haladó szint
3
A büntetés-végrehajtásnál mĦködĘ alrendszerek
4
Szakmai nyelvĦ hallott szöveg megértése
4
Szakmai nyelvĦ beszédkészség
4
Komplex jelzésrendszerek
Személyes kompetenciák:
Mozgáskoordináció
Testi ügyesség
Önfegyelem
StressztĦrĘ képesség
TerhelhetĘség
Döntésképesség

45

46

MAGYAR KÖZLÖNY

•

2012. évi 1. szám

Társas kompetenciák:
Határozottság
Irányíthatóság, és irányítási készség
Tolerancia
MeggyĘzĘkészség
Motiváló készség
Konfliktusmegoldó készség
Módszerkompetenciák:
ÁttekintĘ képesség
RendszerezĘ képesség
InformációgyĦjtés és következtetési képesség
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Helyzetfelismerés
Rendszerekben való gondolkodás
Gyakorlatias feladatértelmezés
Körültekintés, elĘvigyázatosság
Figyelem megosztás
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
3747-11 Büntetés-végrehajtási gazdálkodási fĘfelügyelĘ feladatai
Feladatprofil:
Alkalmazza a költségvetési szervekre vonatkozó számviteli szabályokat
Alkalmazza a pénzkezelési szabályokat
Önköltséget számol
Részt vesz a selejtezésben
Részt vesz a leltározásban
Raktározási feladatokat lát el
Beszerzések, szolgáltatások igénybevételében részt vesz
Elemi költségvetés összeállításában részt vesz
Költségvetési beszámoló összeállításában közremĦködik
Végrehajtja a személyi állomány ruházati ellátásához kapcsolódó adminisztrációs
feladatokat
Részt vesz a személyi állomány élelmezéséhez kapcsolódó feladatok ellátásában
A gépjármĦ ellátás, forgalmazás, elszámolás rendjének kialakításában,
mĦködtetésében részt vesz
A fogvatartotti letétkezelést végrehajtja
Intézi a fogvatartottak elhelyezését
A fogvatartotti ruházati ellátásához kapcsolatos adminisztrációs feladatokat
végrehajtja
A fogvatartotti élelmezéshez kapcsolódó adminisztrációs feladatokat végrehajtja
Munkáltatja a fogvatartottakat és elvégzi az ehhez kapcsolódó adminisztratív
feladatokat
A fogvatartotti kártérítési ügyeket kezeli
EllenĘrzéseket hajt végre
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
C Az államháztartás rendszere
C Költségvetési gazdálkodás
C Költségvetési szervek
C Kincstári rendszer mĦködése
B Számviteli szabályok
C Önköltségszámítás rendje
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EllenĘrzési rendszer
Beszerzések rendje
Selejtezés szabályai
Leltározás szabályai
Élelmezés szabályai
Munkáltatás szabályai
Fogvatartottak ellátása
Kártérítési felelĘssége a hivatásos állománynak
Kártérítési felelĘssége a fogvatartottaknak
A személyi állomány juttatásai

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
3
ECDL AM4 modul táblázatkezelés - haladó szint
3
A büntetés-végrehajtásnál mĦködĘ alrendszerek
4
Szakmai nyelvĦ hallott szöveg megértése
4
Szakmai nyelvĦ beszédkészség
4
Komplex jelzésrendszerek
Személyes kompetenciák:
Mozgáskoordináció
Testi ügyesség
Önfegyelem
StressztĦrĘ képesség
TerhelhetĘség
Döntésképesség
Társas kompetenciák:
Határozottság
Irányíthatóság, és irányítási készség
Tolerancia
MeggyĘzĘkészség
Motiváló készség
Konfliktusmegoldó készség
Módszerkompetenciák:
ÁttekintĘ képesség
RendszerezĘ képesség
InformációgyĦjtés és következtetési képesség
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Helyzetfelismerés
Rendszerekben való gondolkodás
Gyakorlatias feladatértelmezés
Körültekintés, elĘvigyázatosság
Figyelem megosztás
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
3748-11 Büntetés-végrehajtási igazgatási fĘfelügyelĘ feladatai
Feladatprofil:
Végrehajtja a fogvatartott befogadásával kapcsolatos iratok, valamint adatok
ellenĘrzését, a fogvatartott átvételét
Végrehajtja a befogadással kapcsolatos adminisztratív feladatokat
Kezeli és rendezi az elĘzetes letartóztatással kapcsolatos iratokat, valamint
értesíti az illetékes szerveket
Elvégzi az elĘzetes letartóztatással kapcsolatos adatok manuális és elektronikus
rögzítését a büntetés-végrehajtási nyilvántartásokban
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Intézkedik az elĘzetes letartóztatás megszĦnése esetén a fogvatartott
szabadítására
Kapcsolatot tart fenn a rendelkezési jogkör gyakorlójával, valamint a büntetésvégrehajtási szerv érintett szakterületeivel
Végrehajtja a szabadságvesztés foganatba vételével kapcsolatos számításokat
Kezeli és rendezi a szabadságvesztés végrehajtásával kapcsolatos iratokat,
valamint elvégzi az ehhez kapcsolódó adminisztratív feladatokat
Elvégzi a szabadságvesztés végrehajtásával kapcsolatos adatok manuális és
elektronikus rögzítését a büntetés-végrehajtási nyilvántartásokban
Kezeli a bv. intézetbĘl való engedélyezett, jogszerĦ, határozott idejĦ távozásokkal
kapcsolatos iratokat
Adatrögzítést végez a manuális és elektronikus büntetés-végrehajtási
nyilvántartásokban
Végrehajtja az elbocsájtásokkal és visszafogadásokkal kapcsolatos feladatokat
A rögzített visszaérkezési idĘpont eredménytelen elmúlása esetén intézkedést
kezdeményez
A késedelmesen visszaérkezĘ fogvatartott esetében megállapítja a bv. intézetbĘl
engedély nélkül távolt töltött idĘtartamot
Megindítja, véleményezi, továbbítja, illetĘleg lezárja a fogvatartott kérelmi lap
alapján, számítógépen indított kérelmeit, panaszait
BĦnügyi nyilvántartási adatokkal egészíti ki a más szakterületek által továbbított
kérelmeket, panaszokat
Tanulmányozza, kezeli és rendezi a fogvatartotti kérelmekkel, panaszokkal
kapcsolatos iratokat
Kézbesíti a fogvatartott részére érkezĘ hivatalos iratokat
Intézi a fogvatartottak elĘállításával, szállításával kapcsolatos feladatokat
ElĘkészíti a szabadítás végrehajtását, elĘzetesen összeállítja a szabadulók listáját
és azt továbbítja az illetékes szakterületek részére
Kiállítja a szabadulási igazolást, és azt továbbítja a biztonsági szakterületre
A számítógépes nyilvántartásban rögzíti a szabadulás tényét, valamint passzíválja
a manuális és elektronikus nyilvántartási anyagokat
Tulajdonságprofil
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B A szigorúan titkos minĘsítésĦ nemzeti adat vagy nemzetközi szerzĘdésben e
minĘsítésĦ adatnak megfeleltetett külföldi minĘsített adat és szolgálati titok
megsértése
B A bĦnügyi nyilvántartási szakterület feladata, helye és szerepe a bv. intézet
életében
A A fogvatartottak nyilvántartása
A Forgalmi napló, nyilvántartási szám
A Központi és helyi nyilvántartás
A Adatszolgáltatás a nyilvántartásokból
B A büntetés-végrehajtási szervezet intézményrendszere, az egyes bv. szervek
profilja
A A befogadás (alapjául szolgáló iratok, megtagadása, ideiglenes, megĘrzés)
A A szabadságvesztés foganatba vétele (kezdĘnap, beszámítás, sorrend, utolsó nap
feltételes, félbeszakítás, jogellenesen távol töltött idĘ, foganatba vétel ellenĘrzése)
B Szabadságvesztés félbeszakítása kérelemre, hivatalból, kezdĘ és utolsó nap
megállapítása, egyéb különös szabályok
B Kegyeleti jog gyakorlása a büntetés végrehajtása alatt
B Speciális rezsimcsoportokra vonatkozó szabályok
A A bv. intézet ideiglenes elhagyásának szabályai (rövidtartamú eltávozás,
kimaradás, eltávozás, látogató intézeten kívüli fogadása)
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Pénzbüntetés helyébe lépĘ szabadságvesztés utolsó napjának megállapítása
Büntetés-végrehajtási bíró eljárásával kapcsolatos feladatok
Külön eljárások (kihallgatás, nyomozás, elĘállítás, szállítás, házasságkötés bv.
intézetben)
Nem magyar állampolgárságú, nĘi és fiatalkorú fogvatartottak büntetésének
végrehajtására vonatkozó speciális szabályok
Elzárás végrehajtásának speciális szabályai
Szabadítás szabályai (elĘkészítés, lebonyolítás, értesítések)
Fogvatartott elhalálozását követĘ feladatok végrehajtása

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
3
ECDL AM4 modul táblázatkezelés - haladó szint
3
A büntetés-végrehajtásnál mĦködĘ alrendszerek
4
Szakmai nyelvĦ hallott szöveg megértése
4
Szakmai nyelvĦ beszédkészség
4
Komplex jelzésrendszerek
Személyes kompetenciák:
Mozgáskoordináció
Testi ügyesség
Önfegyelem
StressztĦrĘ képesség
TerhelhetĘség
Döntésképesség
Társas kompetenciák:
Határozottság
Irányíthatóság, és irányítási készség
Tolerancia
MeggyĘzĘkészség
Motiváló készség
Konfliktusmegoldó készség
Módszerkompetenciák:
ÁttekintĘ képesség
RendszerezĘ képesség
InformációgyĦjtés és következtetési képesség
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Helyzetfelismerés
Rendszerekben való gondolkodás
Gyakorlatias feladatértelmezés
Körültekintés, elĘvigyázatosság
Figyelem megosztás
Az 52 861 01 0000 00 00 azonosító számú Büntetés-végrehajtási felügyelĘ megnevezésĦ
szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
azonosítója
3690-11
3742-11
3743-11
3744-11

megnevezése
A rendvédelmi szervek általános feladatai és szabályzói
Büntetés-végrehajtási Ęr feladatai
Büntetés-végrehajtási segédfelügyelĘ feladatai
Büntetés-végrehajtási felügyelĘ feladatai
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Az 52 861 01 0100 31 02 azonosító számú Büntetés-végrehajtási Ęr megnevezésĦ
részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak
azonosítója
3690-11
3742-11

megnevezése
A rendvédelmi szervek általános feladatai és szabályzói
Büntetés-végrehajtási Ęr feladatai

Az 52 861 01 0100 31 03 azonosító számú Büntetés-végrehajtási segédfelügyelĘ megnevezésĦ
részszakképesítés szakmai követelménymoduljának
azonosítója
3690-11
3742-11
3743-11

megnevezése
A rendvédelmi szervek általános feladatai és szabályzói
Büntetés-végrehajtási Ęr feladatai
Büntetés-végrehajtási segédfelügyelĘ feladatai

Az 52 861 01 0001 52 02 azonosító számú Büntetés-végrehajtási egészségügyi fĘfelügyelĘ
megnevezésĦ szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljának
azonosítója
3745-11

megnevezése
Büntetés-végrehajtási egészségügyi fĘfelügyelĘ feladatai

Az 52 861 01 0001 52 01 azonosító számú Büntetés-végrehajtási fĘfelügyelĘ megnevezésĦ
szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljának
azonosítója
3746-11

megnevezése
Büntetés-végrehajtási fĘfelügyelĘ feladatai

Az 52 861 01 0001 52 03 azonosító számú Büntetés-végrehajtási gazdálkodási fĘfelügyelĘ
megnevezésĦ szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljának
azonosítója
3747-11

megnevezése
Büntetés-végrehajtási gazdálkodási fĘfelügyelĘ feladatai

Az 52 861 01 0001 52 04 azonosító számú Büntetés-végrehajtási igazgatási fĘfelügyelĘ
megnevezésĦ szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljának
azonosítója
3748-11

megnevezése
Büntetés-végrehajtási igazgatási fĘfelügyelĘ feladatai
V.
VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

1. A szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
A modulzáró vizsgák eredményes letétele
A képzési programban elĘírt gyakorlat teljesítésérĘl szóló igazolás
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2. A szakmai vizsga részei:
1. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
3690-11 A rendvédelmi szervek általános feladatai és szabályzói
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
A szolgálatteljesítésre vonatkozó általános szabályok
A hozzárendelt jellemzĘ vizsgatevékenység:
írásbeli
IdĘtartama: 45 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Rendészeti alapfeladatok
A hozzárendelt jellemzĘ vizsgatevékenység:
gyakorlati
IdĘtartama: 30 perc (felkészülési idĘ 15 perc, gyakorlati feladat-végrehajtási idĘ 15 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 60%
2. feladat 40%
2. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
3742-11 Büntetés-végrehajtási Ęr feladatai
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
A büntetés-végrehajtási szervezet biztonsági rendszerével kapcsolatos általános
biztonsági szabályok
A hozzárendelt jellemzĘ vizsgatevékenység:
szóbeli
IdĘtartama: 30 perc (felkészülési idĘ 15 perc, válaszadási idĘ 15 perc)
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
A büntetés-végrehajtási szervezet felépítése, valamint a szolgálati feladatok
ellátásával kapcsolatos szabályok ismerete. A fogvatartással kapcsolatos alapvetĘ
büntetĘ (anyagi jogi, eljárásjogi, végrehajtási jogi) jogszabályok és belsĘ szabályok
ismerete és alkalmazása
A hozzárendelt jellemzĘ vizsgatevékenység:
írásbeli
IdĘtartama: 90 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 60%
2. feladat 40%
3. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
3743-11 Büntetés-végrehajtási segédfelügyelĘ feladatai
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
A büntetés-végrehajtási jogviszonnyal kapcsolatos általános jogi, valamint nevelési
ismeretek
A hozzárendelt jellemzĘ vizsgatevékenység:
írásbeli
IdĘtartama: 90 perc
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A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
A büntetés-végrehajtási feladatok intézeten kívüli ellátásával, a biztonsági
intézkedések végrehajtásával, valamint a büntetés-végrehajtási szerv biztonsági
rendszerének kezelésével kapcsolatos szabályok ismerete, alkalmazása
A hozzárendelt jellemzĘ vizsgatevékenység:
gyakorlati
IdĘtartama: 20 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 40%
2. feladat 60%
4. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
3744-11 Büntetés-végrehajtási felügyelĘ feladatai
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
A fogvatartottak elhelyezési körletén végrehajtandó feladatokra
biztonsági-, valamint büntetés-végrehajtási jogi szabályok ismerete
A hozzárendelt jellemzĘ vizsgatevékenység:
írásbeli
IdĘtartama: 90 perc

vonatkozó

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
A fogvatartottakkal való bánásmód általános és speciális szabályai
A hozzárendelt jellemzĘ vizsgatevékenység:
szóbeli
IdĘtartama: 30 perc (felkészülési idĘ, 15 perc, válaszadási idĘ 15 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 40%
2. feladat 60%
5. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
3745-11 Büntetés-végrehajtási egészségügyi fĘfelügyelĘ feladatai
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Az egészségügyi ellátásra vonatkozó állami és büntetés-végrehajtási jogszabályok,
szabályok ismerete
A hozzárendelt jellemzĘ vizsgatevékenység:
írásbeli
IdĘtartama: 90 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Az egészségügyi ellátással kapcsolatos tevékenységek és
adminisztratív feladatok ismerete
A hozzárendelt jellemzĘ vizsgatevékenység:
szóbeli
IdĘtartama: 30 perc (felkészülési idĘ 15 perc, válaszadási idĘ 15 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 50%
2. feladat 50%

az

ezzel

járó
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6. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
3746-11 Büntetés-végrehajtási fĘfelügyelĘ feladatai
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
A büntetés-végrehajtási szerv házirendjében, napirendjében meghatározott
feladatok végrehajtásának irányításával kapcsolatos szabályok ismerete. A
rendkívüli események megelĘzésére, megszakítására, felszámolására teendĘ
intézkedések ismerete
A hozzárendelt jellemzĘ vizsgatevékenység:
írásbeli
IdĘtartama: 90 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
A fogvatartotti csoportokkal való bánásmód irányításával kapcsolatos szabályok
ismerete, valamint az elhelyezési és ellátási szabályok
A hozzárendelt jellemzĘ vizsgatevékenység:
szóbeli
IdĘtartama: 30 perc (felkészülési idĘ 15 perc, válaszadási idĘ 15 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 50%
2. feladat 50%
7. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
3747-11 Büntetés-végrehajtási gazdálkodási fĘfelügyelĘ feladatai
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
A költségvetési gazdálkodásra vonatkozó szabályok a büntetés-végrehajtási
szervezet vonatkozásában
A hozzárendelt jellemzĘ vizsgatevékenység:
írásbeli
IdĘtartama: 90 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
A büntetés-végrehajtási szervezet gazdasági szakterület feladatellátásának szabályai
A hozzárendelt jellemzĘ vizsgatevékenység:
szóbeli
IdĘtartama: 30 perc (felkészülési idĘ 15 perc, válaszadási idĘ 15 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 50%
2. feladat 50%
8. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
3748-11 Büntetés-végrehajtási igazgatási fĘfelügyelĘ feladatai
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
A törvényes fogvatartásra és szabadításra vonatkozó szabályok, és jogszabályok
ismerete
A hozzárendelt jellemzĘ vizsgatevékenység:
írásbeli
IdĘtartama: 90 perc
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A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
A fogvatartottak bĦnügyi nyilvántartásának feladatai és a büntetés-végrehajtás
bĦnügyi adatkezelése
A hozzárendelt jellemzĘ vizsgatevékenység:
szóbeli
IdĘtartama: 30 perc (felkészülési idĘ 15 perc, válaszadási idĘ 15 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 50%
2. feladat 50%
3. A szakmai vizsga értékelése %-osan:
Az 52 861 01 0000 00 00 azonosító számú Büntetés-végrehajtási felügyelĘ megnevezésĦ
szakképesítéshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében
1. vizsgarész: 20
2. vizsgarész: 20
3. vizsgarész: 30
4. vizsgarész: 30
Az 52 861 01 0100 31 02 azonosító számú Büntetés-végrehajtási Ęr megnevezésĦ
részszakképesítéshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében
1. vizsgarész: 40
2. vizsgarész: 60
Az 52 861 01 0100 31 03 azonosító számú Büntetés-végrehajtási segédfelügyelĘ
megnevezésĦ részszakképesítéshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga
egészében
1. vizsgarész: 20
2. vizsgarész: 30
3. vizsgarész: 50
Az 52 861 01 0001 52 02 azonosító számú Büntetés-végrehajtási egészségügyi fĘfelügyelĘ
megnevezésĦ szakképesítés-ráépüléshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga
egészében
5. vizsgarész: 100
Az 52 861 01 0001 52 01 azonosító számú Büntetés-végrehajtási fĘfelügyelĘ
megnevezésĦ szakképesítés-ráépüléshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga
egészében
6. vizsgarész: 100
Az 52 861 01 0001 52 03 azonosító számú Büntetés-végrehajtási gazdálkodási fĘfelügyelĘ
megnevezésĦ szakképesítés-ráépüléshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga
egészében
7. vizsgarész: 100
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Az 52 861 01 0001 52 04 azonosító számú Büntetés-végrehajtási igazgatási fĘfelügyelĘ
megnevezésĦ szakképesítés-ráépüléshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga
egészében
8. vizsgarész: 100
4. A szakmai vizsgarészek alóli felmentés feltételei:
A szakképesítéshez rendelt vizsgarészek valamelyikének korábbi teljesítése.
5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérĘ szempontjai:
A szakképesítés megszerzéséhez a megjelölt követelménymodulok esetében minimum 51%
teljesítményt kell elérni.
A vizsgarész vizsgafeladataihoz rendelt vizsgatevékenységek sorrendjét a vizsgafeladatok
sorszáma határozza meg.
A szakmai vizsgarész értékelésekor a vizsgafeladatonként elért százalékos teljesítmények
súlyozott átlagának %-os értékét egy tizedesre, az általános szabályok szerint kerekítve kell
megállapítani.
A szakmai vizsgarész akkor eredményes, ha a vizsgafeladatonként elért százalékos
teljesítmények súlyozott átlaga legalább 51%.
A szakmai vizsga eredményét a vizsgarészenként elért %-os teljesítmények súlyozott
átlagának %-os értéke alapján, az általános szabályok szerint kerekítve és egész %-ban
kifejezett értékhez rendelt osztályzat alapján kell megállapítani.
Az alábbi osztályzatok akkor állapíthatóak meg, ha valamennyi vizsgarész eredményes,
ebben az esetben a vizsgarészenként elért %-os teljesítmények súlyozott átlaga alapján az
osztályzat a következĘ:
90–100% jeles (5)
77– 89% jó (4)
64– 76% közepes (3)
51– 63% elégséges (2)
Amennyiben a felmentésre okot adó vizsgán, vagy elĘzetes tanulmányok során a vizsgázó
teljesítményét nem %-osan, vagy érdemjeggyel minĘsítették, hanem a dokumentumokból
csak a vizsga eredményes teljesítésének, avagy az elĘzetes tanulmányok folytatásának
ténye állapítható meg, a szakmai vizsga elégséges érdemjegyéhez tartozó maximális %-os
értéket kell a teljesítmény %-ának megállapítása során figyelembe venni.
Sikertelen vizsgarész (ek) a szakmai vizsgaszabályzat szerinti jelentkezési lap kitöltését és a
szakképesítésért felelĘs miniszternek a szakmai vizsga elĘkészítésérĘl szóló jelentés
megküldését követĘen ismételhetĘ (ek) meg.
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VI.
ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

A képzési feladatok
teljesítéséhez szükséges
eszközök és
felszerelések minimuma

Fegyverzet
Lövedékálló mellény
Speciális egyéni felszerelés
és kiegészítĘi
KényszerítĘ eszközök
Mozgást korlátozó
eszközök
Tömegoszlatás speciális
eszközei
Szolgálati jármĦvek
Számítógép és perifériái
(informatikai eszközök)
Híradástechnikai eszközök
Világító berendezés
Videokamera
FényképezĘgép
Nyomtató
Telefon, fax
Figyelést,- látást,tájékozódást segítĘ
eszközök, berendezések
Okmányminták

Büntetésvégrehajtási
fĘfelügyelĘ

Büntetésvégrehajtási Ęr

Büntetésvégrehajtási
segédfelügyelĘ
I.

Büntetésvégrehajtási
felügyelĘ

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

X
X

X
X

X
X

X
X
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VII.
EGYEBEK
A szakmai szervezet szakmai vizsgabizottságban betöltött feladatait a Büntetés-végrehajtási
felügyelĘ szakképesítés tekintetében a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága
látja el.
Beszámíthatósági (szakmai követelménymodul megfeleltethetĘségi) táblázat

Korábbi eredményes szakmai
követelménymodulok
0725-06 Rendészeti alapfeladatok
0726-06 Büntetés-végrehajtási
feladatok
és

Jelen szakmai és vizsgakövetelmények szerint
megfeleltetett szakmai követelménymodulok
3690-11 A rendvédelmi szervek általános
feladatai és szabályzói
3744-11

Büntetés-végrehajtási felügyelĘ
feladatai

3746-11

Büntetés-végrehajtási fĘfelügyelĘ
feladatai

0729-06 Büntetés-végrehajtási
feladatok II.
0727-06 Büntetés-végrehajtási
fĘfelügyelĘ feladatai
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Az R1. 2. számú mellékletében a ParkolóĘr szakképesítés után következĘ Rendészeti
szervezĘ szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei helyébe a következĘ szakmai és
vizsgakövetelmény lép.
„RENDÉSZETI SZERVEZė SZAKKÉPESÍTÉS
SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI
I.
ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLė ADATOK
1. A szakképesítés azonosító száma: 61 861 01
2. A szakképesítés megnevezése: Rendészeti szervezĘ
3. Szakképesítések köre:
3.1 Részszakképesítés

Nincs

3.2 Szakképesítéselágazások
Azonosítószám:
Megnevezés:
Azonosítószám:
Megnevezés:
Azonosítószám:
Megnevezés:
Azonosítószám:
Megnevezés:
3.3 Szakképesítés- ráépülés

61 861 01 0010 61 01
Határrendész-szervezĘ
61 861 01 0010 61 02
Katasztrófavédelmi- és polgári védelmi
szervezĘ
61 861 01 0010 61 03
RendĘrszervezĘ
61 861 01 0010 61 04
TĦzoltószervezĘ

Nincs

4. Hozzárendelt FEOR szám: 3529
5. Képzés maximális idĘtartama:
Szakképesítés megnevezése
Rendészeti szervezĘ

Szakképzési
évfolyamok száma
1

Óraszám
1400
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II.
EGYÉB ADATOK
SZAKKÉPESÍTÉS-ELÁGAZÁS MEGNEVEZÉSE: Határrendész-szervezĘ
1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei:
Bemeneti kompetenciák:

A szakképzĘ intézménybe - a munkáltató által
támogatott szakképesítésre történĘ jelentkezést a
Belügyminisztériumban és a rendvédelmi szerveknél
hivatásos szolgálati állományban, közszolgálati,
közalkalmazotti jogviszonyban, továbbá
munkaviszonyban lévĘ, az állam által elismert felsĘfokú
(egyetemi vagy fĘiskolai) végzettséggel rendelkezĘ
nyújthat be.

Iskolai elĘképzettség:

felsĘfokú iskolai végzettség

Szakmai elĘképzettség:

-

ElĘírt gyakorlat:

-

ElérhetĘ kreditek mennyisége:
Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek
2. Elmélet aránya: 60%
3. Gyakorlat aránya: 40%
4. Szakmai alapképzés (iskolai rendszerben):
IdĘtartama (évben vagy félévben): 5. Szintvizsga (iskolai rendszerben): nem szervezhetĘ
Ha szervezhetĘ, mikor: 6. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges

SZAKKÉPESÍTÉS-ELÁGAZÁS MEGNEVEZÉSE: Katasztrófavédelmi- és polgári védelmi
szervezĘ
1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei:
Bemeneti kompetenciák:

Az Országos Katasztrófavédelmi FĘigazgatóságra - a
munkáltató által támogatott - szakképesítésre történĘ
jelentkezést a Belügyminisztériumban, a rendvédelmi
szerveknél hivatásos szolgálati állományban,
közszolgálati, közalkalmazotti jogviszonyban, továbbá
munkaviszonyban lévĘ, az állam által elismert felsĘfokú
(egyetemi vagy fĘiskolai) végzettséggel rendelkezĘ
nyújthat be.

60

MAGYAR KÖZLÖNY

Iskolai elĘképzettség:

felsĘfokú iskolai végzettség

Szakmai elĘképzettség:

-

ElĘírt gyakorlat:

-

ElérhetĘ kreditek mennyisége:

-
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Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek
2. Elmélet aránya: 60%
3. Gyakorlat aránya: 40%
4. Szakmai alapképzés (iskolai rendszerben):
IdĘtartama (évben vagy félévben): 5. Szintvizsga (iskolai rendszerben): nem szervezhetĘ
Ha szervezhetĘ, mikor: 6. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: nem szükséges

SZAKKÉPESÍTÉS-ELÁGAZÁS MEGNEVEZÉSE: RendĘrszervezĘ
1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei:
Bemeneti kompetenciák:

A szakképzĘ intézménybe - a munkáltató által
támogatott - szakképesítésre történĘ jelentkezést a
Belügyminisztériumban és a rendvédelmi szerveknél
hivatásos szolgálati állományban, közszolgálati,
közalkalmazotti jogviszonyban, továbbá
munkaviszonyban lévĘ, az állam által elismert felsĘfokú
(egyetemi vagy fĘiskolai) végzettséggel rendelkezĘ
nyújthat be.

Iskolai elĘképzettség:

felsĘfokú iskolai végzettség

Szakmai elĘképzettség:

-

ElĘírt gyakorlat:

-

ElérhetĘ kredit mennyisége:
Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek
2. Elmélet aránya: 60%
3. Gyakorlat aránya: 40%
4. Szakmai alapképzés (iskolai rendszerben): IdĘtartama (évben vagy félévben): -
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5. Szintvizsga (iskolai rendszerben): nem szervezhetĘ
Ha szervezhetĘ, mikor: 6. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges

SZAKKÉPESÍTÉS-ELÁGAZÁS MEGNEVEZÉSE: TĦzoltószervezĘ
1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei:
Bemeneti kompetenciák:

Az Országos Katasztrófavédelmi FĘigazgatóságra - a
munkáltató által támogatott - szakképesítésre történĘ
jelentkezést a Belügyminisztériumban, a rendvédelmi
szerveknél hivatásos szolgálati állományban, a
katasztrófavédelem és a tĦzoltóságok állományában,
közszolgálati, közalkalmazotti jogviszonyban, továbbá
munkaviszonyban lévĘ, az állam által elismert felsĘfokú
(egyetemi vagy fĘiskolai) végzettséggel rendelkezĘ
munkatársak nyújthatnak be.

Iskolai elĘképzettség:

felsĘfokú iskolai végzettség

Szakmai elĘképzettség:

-

ElĘírt gyakorlat:

-

ElérhetĘ kreditek mennyisége:

-

Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek
2. Elmélet aránya: 60%
3. Gyakorlat aránya: 40%
4. Szakmai alapképzés (iskolai rendszerben): IdĘtartama (évben vagy félévben): 5. Szintvizsga (iskolai rendszerben): nem szervezhetĘ
Ha szervezhetĘ, mikor: 6. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: nem szükséges
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III.
MUNKATERÜLET
1. A szakképesítéssel legjellemzĘbben betölthetĘ munkakör, foglalkozás:

FEOR száma
3529

A munkakör, foglalkozás
FEOR megnevezése
Egyéb élet- és vagyonvédelmi ügyintézĘk

2. A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemzĘ leírása:
Általános szolgálati feladatokat lát el
Eszközöket kezel, használ
Adminisztratív, ügykezelési feladatokat végez
Kommunikál szervezeten belül és kívül.
Határrendész- szervezĘ:
Határrendészettel kapcsolatos feladatokat végez
Határforgalmat és úti okmányokat ellenĘriz
Fenntartja a határrendet, részt vesz a Frontex által szervezett akciókban
Államigazgatási és rendészeti feladatokat végez
Vezetési, szervezési és ellenĘrzési feladatokat lát el
Elemez és erĘforrásokat biztosít.
Katasztrófavédelmi- és polgári védelmi szervezĘ:
Polgári védelmi feladatokat szervez
Polgári védelmi kirendeltség és irodavezetĘi feladatot végez
Katasztrófavédelmi megelĘzési tevékenységet végez
Mentésszervezési feladatot lát el
Helyreállítási feladatokat szervez
Hatósági feladatot lát el a veszélyes anyagok súlyos balesetei megelĘzése érdekében.
RendĘrszervezĘ:
A közrend és közbiztonság megĘrzésével összefüggĘ feladatokat végez
ėr- és ügyeleti szolgálatot lát el
RendĘri csapaterĘs feladatokat lát el
Közlekedésrendészeti feladatokat lát el
BĦnüldözési feladatokat lát el
Államigazgatási, rendészeti feladatokat lát el
Vezetési, szervezési, ellenĘrzési feladatokat lát el
Személy- és objektumvédelmi feladatokat lát el
Egyéb szolgálati feladatot lát el.
TĦzoltószervezĘ:
TĦzvédelmi ellenĘrzést végez
TĦzvédelmi hatósági tevékenységet végez
Hatósági-, szabálysértési-, és büntetĘeljárás kezdeményezésében vesz részt
Részt vesz a tĦzvizsgálatban
Helyszíni bírságot szab ki
A szervezet képviseletében szakértĘi feladatot lát el
Napi szolgálati feladatokat szervez, irányít
Továbbképzést, gyakorlatokat szervez
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Riasztásban vesz részt
TĦzoltás-vezetĘi feladatot lát el
MĦszaki mentés vezetĘi feladatot lát el
ÜgyeletvezetĘi feladatot lát el.
3. A szakképesítéssel rokon szakképesítések:
A szakképesítéssel rokon szakképesítések
megnevezése
azonosító száma
52 861 01 0000 00 00
Büntetés- végrehajtási felügyelĘ
52 861 05 1000 00 00
Polgári védelmi szakelĘadó
52 861 06
RendĘr
52 861 08 0000 00 00
TĦzoltó I.

IV.
SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK
A szakmai követelménymodulok felsorolása:
3690-11 A rendvédelmi szervek általános feladatai és szabályzói
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Betartja az alaki, öltözködési és az általános megjelenési szabályokat
Egyéni felszerelését, fegyverzetét, ruházatát ellenĘrzi, rendszeresen karbantartja,
kezeli
Alkalmazza a fegyveres-, rendvédelmi szervekre egységes, valamint a saját
szervezetére vonatkozó tĦz-, munka-, baleset-, egészség- és környezetvédelmi
rendszabályokat
Következetesen betartja a fegyveres-, rendvédelmi szervekre egységesen
vonatkozó általános adatvédelmi-, ügyviteli-, titoktartási szabályokat
Alkalmazza és betartja a fegyveres-, rendvédelmi szervekre általánosan
vonatkozó jogszabályokat, közjogi szervezetszabályozó eszközöket, valamint a rá
vonatkozó egyéb elĘírásokat
Végrehajtja az elöljárójától kapott parancsokat, utasításokat
Betartja a rendészeti szervek tevékenységére vonatkozó egységes közszolgálati
etikai szabályokat
Folyamatosan fejleszti fizikai állóképességét, teljesíti a kötelezĘ fizikai-erĘnléti
felméréseket, részt vesz az elĘírt egészségügyi szĦréseken
ElsĘsegélyt nyújt, szükség esetén orvosi ellátást kezdeményez
Felismeri a káresemény helyszínén lévĘ veszélyeket, ismeri és alkalmazza azok
elhárításának alapvetĘ szabályait, továbbá szükség szerint közremĦködik
elhárításukban
Felvilágosítást, tájékoztatást kér/ad, továbbá jelentést, feljegyzést készít
Eligazításon vesz részt, átveszi/átadja a szolgálatot és szolgálatba lép
Elvégzi az objektum külsĘ és belsĘ biztosítását, Ęrzését
Bevonul szolgálatból, feladat teljesítésbĘl és jelentést tesz elöljárójának
Tisztán és rendben tartja a szolgálati-, pihenĘ körletét, valamint annak
környezetét
A fegyveres- és rendvédelmi szerveknél egységesen rendszerben lévĘ
fegyverzettechnikai, számítástechnikai- (hardver, szoftver), híradástechnikai-,
biztonsági-berendezéseket kezel, felügyel, használ, alkalmaz
KényszerítĘ eszközt felismer, megkülönböztet
EgyüttmĦködik más fegyveres és rendvédelmi szervek képviselĘivel
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Az egységes szabályok szerint díszeleg, díszĘri feladatokat lát el
Szolgálat ellátása közben idegen nyelven is megnyilvánul
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
D Munka-, baleset-, tĦz-, környezetvédelmi- és egészségügyi általános szabályok
D Adat-, ügykezelésre, ügyvitelre, titokvédelemre vonatkozó elĘírások, titoktartási
szabályok
B Alaki, öltözködési, szabályok, elĘírások
D A hon-, rendvédelem, a rendészet alapvetĘ fogalmai, alapelvei, viszonyai
B A felügyeletet gyakorló minisztérium helye, szerepe, általános rendeltetése,
felépítése
B A szolgálati formákra, a szolgálatteljesítésre vonatkozó alapvetĘ elvárások,
követelmények
D Magatartás szolgálatban, szolgálaton kívül, viselkedési, közszolgálati, etikai
szabályok
B A fegyveres- és rendvédelmi szerveknél a szolgálati jogviszonyra vonatkozó
általános szabályok, jogosultságok, kötelezettségek, valamint juttatások,
járandóságok, karrierlehetĘségek
D A szolgálati érintkezés szabályai, a szolgálati feladatok ellátásának egységesen
érvényes rendje
D Alkotmányjogi-, jogi alapismeretek
D Emberi-, polgári- és kisebbségjogi, közigazgatási, belügyi alapismeretek
C A szabálysértésekre vonatkozó általános szabályok
D A közigazgatási hatósági eljárás alapjai
D Kapcsolódó legáltalánosabb nemzetközi jogi és humanitárius jogforrások
C Objektumvédelmi és Ęrzési, személy- és vagyonvédelmi általános szabályok
C Fegyverzeti, fegyverbiztonsági, ballisztikai és lĘelméleti alapismeretek
C A kényszerítĘ eszköz alkalmazásának és csomag-, ruházat átvizsgálás
végzésének követelményei
C AlapvetĘ elsĘsegély-nyújtási és újraélesztési alapismeretek
B Az adott országos hatáskörĦ szerv híradására, összeköttetésére,
adattovábbítására vonatkozó sajátos lehetĘségek és szabályok
C Az adott országos hatáskörĦ szervre vonatkozó rendvédelmi technikai eszközök
és berendezések sajátosságai, eszközkezelési és alkalmazási ismeretei
C Pszichológiai, intézkedés-lélektani és kommunikációs alapismeretek
D Idegen nyelvi kommunikáció
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
3
Rendvédelmi technikai eszközök, egyéni alapfelszerelések kezelése, használata
3
Híradástechnikai eszközök, berendezések használata
3
Laikus elsĘsegélynyújtás teljesítése
2
KényszerítĘ eszközök felismerése, megkülönböztetése
2
Olvasott köznyelvi szöveg megértése
3
Olvasott szakmai nyelvi szöveg megértése
2
Idegen nyelvi kommunikáció
2
Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
2
Szakmai nyelvĦ hallott szöveg megértése
Személyes kompetenciák:
Szabálytudat
Kötelességérzet
Önfegyelem
TerhelhetĘség
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Testi erĘ
Mozgás koordinációk
Monotónia-tĦrés
Társas kompetenciák:
EgyüttmĦködés
Empátia
Irányíthatóság
SegítĘkészség
Módszer kompetenciák:
Helyzetfelismerés
Problémamegoldás
A páros szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0774-06 RendĘrszervezĘ, határrendész-szervezĘ közös feladatok
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Fegyverzettechnikai eszközöket
használ
Vezeti a szolgálati okmányokat
Folyamatos és közvetlen kapcsolatot tart a területileg illetékes önkormányzat
vezetĘivel, képviselĘivel és a jegyzĘvel, tájékoztatót tart az önkormányzat részére
Folyamatos és közvetlen kapcsolatot tart fent a területen élĘkkel, illetve az ott
dolgozókkal, az önvédelmi szervezetek tagjaival
Tájékoztatja a sajtót
Intézkedik saját elhatározásából, felkérésre vagy utasításra, melynek során
betartja a jogszerĦség, szakszerĦség, arányosság, objektivitás, biztonság és
eredményesség követelményeit
Felvilágosítást, tájékoztatást kér/ad.
Segítséget, eszközöket vesz igénybe feladatai ellátása érdekében
magányszemélyektĘl, jogi személyiségektĘl és jogi személyiséggel nem
rendelkezĘ szervezetektĘl
Igazoltat, okmányokat, jármĦveket ellenĘriz
Feltartóztatja az intézkedés alá vont személyt
Fokozott ellenĘrzésben vesz részt, átvizsgálja a ruházatot, csomagot, jármĦvet
Személyes szabadságot korlátozó intézkedéseket foganatosít
KényszerítĘ eszközt alkalmaz
BĦnmegelĘzési feladatokat lát el
Helyszíni adatgyĦjtést végez
Személyeket, tárgyakat felkutat, köröz, priorál
Forró nyomon üldözést hajt végre
Ellátja a szemlével kapcsolatos feladatokat
Kihallgatási feladatokat lát el (gyanúsított, tanú)
Krimináltechnikai eljárásokat és eszközöket alkalmaz a nyomok felkutatására,
rögzítésére
Krimináltaktikai, kriminalisztikai és kriminológiai módszereket alkalmaz a
bĦncselekmények felderítése és bizonyítása érdekében
Felderítési, nyomozási tevékenységet végez a hatáskörébe tartozó
bĦncselekményekben
Beszerzi és alkalmazza a bizonyítási eszközöket
BüntetĘeljárási kényszerintézkedéseket alkalmaz
MĦszeres (poligráfos) ellenĘrzést folytat
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Szakvéleményt kér (szaktanácsadó közremĦködését veszi igénybe)
ÉrtékelĘ, elemzĘ tevékenységet végez
Állampolgári panaszokat, bejelentéseket vizsgál
Közigazgatási hatósági feladatokat végez
Szabálysértési hatósági jogkört gyakorol, közremĦködik a szabálysértések
megelĘzésében és felderítésében
Ellátja a külföldiek beutazásával, magyarországi tartózkodásával és
letelepedésével, továbbá a menekültügyi eljárással kapcsolatos hatáskörébe
tartozó feladatokat
Tervezi, szervezi a szolgálat ellátását és a munkafeladatokat, ellenĘrzi, értékeli
annak hatékonyságát, eredményességét
Irányítja, összehangolja, ellenĘrzi beosztottai, munkatársai munkáját
Eligazítja, beszámoltatja, elszámoltatja a beosztotti állományt
EllenĘrzi, értékeli beosztottai adminisztratív ügykezelési tevékenységét
Értékeli a beosztottai teljesítményét
Végzi, illetve közremĦködik a munkatársak ki/továbbképzésében,
vizsgáztatásában
Biztosítja beosztottai járandóságait, a munkavégzés elĘírt körülményeit, feltételeit
Hatásköri, illetékességi szabályok alapján felügyeleti jogkör gyakorlásában vesz
részt
ElĘkészíti és vezeti az értekezleteket, továbbképzéseket, felméréseket
Kockázatelemzést és prognóziskészítést végez, figyelemmel kíséri és értékeli
ennek pontosságát
Tervezi, szervezi és felügyeli és végzi a nyílt és titkos információszerzésre
irányuló tevékenységet
Közlekedési eszközöket használ, vezet
Biztonsági, rendészeti technikai és más speciális eszközöket kezel, használ
Tevékenységét, megállapításait dokumentálja, rögzíti
Jelentést, feljegyzést, feljelentést, jegyzĘkönyvet
készít Helyszínrajzot, helyszínvázlatot készít
Határozatot hoz, kiadmányoz
Nyomozati iratokat készít, kezel.
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
D
A rendvédelem, a rendészet alapelvei, alapvetĘ
fogalmai
D
Az állam- és jogtudományok alapvetĘ fogalmai
D
A magyar alkotmányjog
D
Nemzetközi jogi és humanitárius
jogforrások
D
Emberi-, állampolgári jogok
C
A büntetĘ jogszabályok általános részi, valamint a hatáskörébe tartozó különös
részi rendelkezései 1.
D
A büntetĘeljárás-jog
C
Szabálysértési jogszabályok általános és különös
rendelkezései
D
Közigazgatási ismeretek, a közigazgatási hatósági eljárás
C
Idegenrendészeti, menekültügyi és toloncolási alapfogalmak, eljárási szabályok
C
Szociológiai, pszichológiai intézkedés-lélektan, kommunikációs és etikai
ismeretek
C
Kriminalisztika, kriminológia
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A vezetékes és vezeték nélküli adattovábbítás,
hírközlés
Fegyverzettechnika, ballisztika és lĘelmélet
Adat-, ügykezelésre, titokvédelemre vonatkozó elĘírások
Objektum-, személy- és vagyonvédelmi és Ęrzési
szabályok
Szolgálat ellátási feladatok rendkívüli viszonyok között
Katasztrófa és a tĦz elleni védekezésre, károk felszámolására vonatkozó
alapismeretek
A személyi szabadságot korlátozó és nem korlátozó szolgálati kötelezettségek
végrehajtása, az ezekrĘl készített jelentések alaki és tartalmi
követelményei
KényszerítĘ eszközök és ezek alkalmazásának követelményei
Közlekedési alapismeretek
A közúti közlekedés hatósági igazgatása
Hatáskörébe tartozó bĦncselekmények nyomozása
A körözési tevékenység eszközei, alapvetĘ
módszerei
Vezetési, szervezési ismeretek
BĦnügyi operatív ismeretek

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
3
Információforrások kezelése
3
Helyszínrajzok olvasása, értelmezése
4
Testi erĘ, állóképesség
4
Híradástechnikai berendezések, eszközök használata
5
KényszerítĘ eszközök alkalmazása, használata
3
Olvasott köznyelvi szöveg megértése
3
Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
4
Köznyelvi beszédkészség
3
Olvasott szakmai szöveg megértése
3
Szakmai nyelvĦ hallott szöveg megértése
4
Szakmai nyelvĦ beszédkészség
Személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Elhivatottság,
elkötelezettség
Érzelmi stabilitás,
kiegyensúlyozottság
FejlĘdĘképesség, önfejlesztés
Kitartás
Megbízhatóság
Monotónia-tĦrés
Önállóság
Önfegyelem
StressztĦrĘ képesség
SzervezĘkészség
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
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Társas kompetenciák:
Adekvát
metakommunikáció
Empatikus készség
Határozottság
Irányíthatóság
Konfliktusmegoldó
készség KözérthetĘség
Módszerkompetenciák:
EmlékezĘképesség
(ismeretmegĘrzés)
Figyelemmegosztás
Helyzetfelismerés
RendszerezĘ képesség
Az elágazás szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0775-06 RendĘrszervezĘ saját feladatok
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Adatokat kezel, rögzít, számítógépes nyilvántartásokat, ügyfeldolgozó
rendszereket vezet
Az intézkedés megtételében akadályozó tárgyat eltávolítja, vagy az akadályt más
módon elhárítja
Biztosítási feladatokat hajt végre közlekedési baleset, bĦncselekmény, rendkívüli
esemény, rendezvény helyszínén
Intézkedik bĦncselekmény vagy szabálysértés megelĘzésére, megszakítására,
felderítésére
Intézkedéseivel összefüggésben kép- és hangfelvételét készít, rögzít
Szervezi az Ęrzési, objektum-védelemi, létesítmény védelmi feladatok ellátását
Sajátos védelmi eszközökkel és módszerekkel gondoskodik a védett személyek
élete, testi épsége biztonságáról
Útvonal-ellenĘrzési, útvonal-biztosítási, programhely-biztosítási, lakásbiztosítási
feladatokat lát el személyvédelem során
Ellátja a Védelmi Program végrehajtásából adódó feladatokat, a
büntetĘeljárásban részt vevĘ személyek védelmét
Ügyeletesi, ügyeletes tiszti, ügyeletvezetĘi szolgálatot lát el
Szervezi, tervezi, ellenĘrzi, irányítja a rendĘri csapaterĘs feladatok végrehajtását
Ellátja a rendkívüli állapot, a szükségállapot és veszélyhelyzet esetén a
hatáskörébe utalt feladatokat, közremĦködik a katasztrófahelyzet elhárításában
Ellátja a veszélyeztetett személyek védelmét
Rendezvények biztosítását szervezi
Békefenntartó tevékenységet lát el
Terrorelhárító tevékenységet végez
Alparancsnoki, törzsvezetési, egyszemélyi vezetési feladatokat teljesít
Forgalmat irányít
Folyamatosan figyelemmel kíséri a forgalomszervezési kérdéseket, intézkedik
azok hiányosságainak megszüntetésére
Szünetelteti, korlátozza a közúti forgalmat
EllenĘrzi a közúti jelzések, fényjelzĘkészülékek meglétét, állapotát, szükség
esetén intézkedik azok javítására, cseréjére
EllenĘrzi a jármĦvezetĘ vezetésre képes állapotát, a gépjármĦ közlekedéssel
összefüggĘ okmányait, a jármĦ közlekedésbiztonsági állapotát
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Jogszabályban meghatározott esetekben elveszi, bevonja a jármĦvezetĘ vezetĘi
engedélyét, a jármĦ hatósági engedélyét, jelzését
A közlekedés biztonságának veszélyeztetése esetén megtiltja a forgalomban való
további részvételt
MĦszeres ellenĘrzéseket hajt végre
MegelĘzi a közlekedési szabálysértések elkövetését, intézkedik a
szabálysértĘkkel szemben
BalesethelyszínelĘi, balesetvizsgálói feladatokat lát el
Vízi rendészeti feladatokat lát el
Légi rendészeti ellenĘrzési tevékenységet folytat
Ellátja a közlekedési hatósági feladatokkal kapcsolatos teendĘket
Ellátja a közbiztonságra veszélyes egyes eszközök és anyagok elĘállításával,
forgalmazásával és felhasználásával kapcsolatos hatósági feladatokat
Ellátja a személy- és vagyonvédelmi, valamint magánnyomozói tevékenység
engedélyezésével, ellenĘrzésével összefüggĘ feladatokat
Folyamatos és közvetlen kapcsolatot tart a területileg illetékes önkormányzat
vezetĘivel, képviselĘivel és a jegyzĘvel, tájékoztatót tart az önkormányzat részére
Támogatást, segítséget nyújt az állami és helyi önkormányzati szervek hivatalos
eljárásainak zavartalan lefolytatásához
KözremĦködik a közbiztonságot fenyegetĘ veszélyhelyzet elhárításában
Ideiglenes intézkedést hajt végre a gondoskodásra szorulók, Ęrizetlenül maradó
vagyontárgyak megóvására
Eljár haláleseteknél, talált tárgyaknál, elhagyott robbanó-, sugárzó- és mérgezĘ
anyag, állati tetem és sérült állat találása esetén
Ellátja, ápolja a szolgálati állatokat
Díszeleg
Felügyeleti szolgálatot lát el
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
D A bĦnügyi tudományok rendszere, alapvetĘ fogalmak
C A büntetĘ jogszabályok általános részei, valamint a hatáskörébe tartozó különös
részi rendelkezései
D A büntetĘeljárási jog
C Kriminalisztika, kriminológia
D Közrendvédelem
C Igazgatásrendészet
C Csapatszolgálat
C Közlekedés (forgalomszervezés, irányítás, ellenĘrzés)
C Szociológia, pszichológia, intézkedés-lélektan, kommunikáció, etika
C BĦnügyi operatív ismeretek
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
3 Információforrások kezelése
3 Helyszínrajzok olvasása, értelmezése
4 Testi erĘ, állóképesség
4 Híradástechnikai berendezések, eszközök használata
5 KényszerítĘ eszközök alkalmazása, használata
3 Olvasott köznyelvi szöveg megértése
3 Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
4 Köznyelvi beszédkészség
3 Olvasott szakmai szöveg megértése
3 Szakmai nyelvĦ hallott szöveg megértése
4 Szakmai nyelvĦ beszédkészség
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Személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Elhivatottság, elkötelezettség
Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság
FejlĘdĘképesség, önfejlesztés
Kitartás
Megbízhatóság
Monotónia-tĦrés
Önállóság
Önfegyelem
StressztĦrĘ képesség
SzervezĘkészség
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Társas kompetenciák:
Adekvát metakommunikáció
Empatikus készség
Határozottság
Irányíthatóság
Konfliktusmegoldó készség
KözérthetĘség
Módszerkompetenciák:
EmlékezĘképesség (ismeretmegĘrzés)
Figyelemmegosztás
Helyzetfelismerés
RendszerezĘ képesség
Körültekintés, elĘvigyázatosság
A szakképesítés-elágazás szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0776-06 Határrendész-szervezĘ saját feladatok
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Kezeli a hazai és a schengeni adatbázist
Tervezi, szervezi és vezeti a helyi szintĦ szerv tevékenységét, mĦködését alapés megerĘsített szolgálati módban, valamint különleges helyzetek megoldásában
Szervezi, összehangolja és vezeti a helyi szintĦ mobil erĘk alkalmazását, a
mélységi ellenĘrzés megvalósítását
Tervezi és vezeti adott szintĦ határrendészeti szerv minĘsített idĘszaki és
különleges feladatait, továbbá ezek teljesítését
Szervezi a helyi szintĦ szerv adott idĘszaki határĘrizetét, határforgalomellenĘrzését, a határrend fenntartását
Tervezi és szervezi a hatáskörébe utalt igazgatási, idegenrendészeti,
menekültügyi feladatok teljesítését
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
C Határrendészeti általános ismeretek
C HatárĘrizeti ismeretek
C Határforgalom ellenĘrzési ismeretek
C Idegenrendészet, menekültügy, szabálysértés
C HatárĘrségi bĦnügyi-felderítés (operatív)
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A szint megjelölésével a szakmai készségek:
3 Információforrások kezelése
3 Helyszínrajzok olvasása, értelmezése
4 Híradástechnikai berendezések, eszközök használata
5 KényszerítĘ eszközök alkalmazása, használata
3 Olvasott köznyelvi szöveg megértése
4 Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
4 Köznyelvi beszédkészség
3 Olvasott szakmai szöveg megértése
3 Szakmai nyelvĦ hallott szöveg megértése
4 Szakmai nyelvĦ beszédkészség
Személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Elhivatottság, elkötelezettség
Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság
FejlĘdĘképesség, önfejlesztés
Kitartás
Megbízhatóság
Monotónia-tĦrés
Önállóság
Önfegyelem
StressztĦrĘ képesség
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Testi erĘ
Társas kompetenciák:
Adekvát metakommunikáció
Empatikus készség
Irányíthatóság
Konfliktusmegoldó készség
KözérthetĘség
Módszerkompetenciák:
EmlékezĘképesség (ismeretmegĘrzés)
Figyelemmegosztás
Helyzetfelismerés
Ismeretek helyén való alkalmazása
Körültekintés, elĘvigyázatosság
A szakképesítés-elágazás szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
3749-11 Katasztrófavédelmi- és polgári védelmi szervezĘ saját feladatok
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Informálódik és kommunikál
Veszélyazonosítást és veszélyelemzést végez
Terveket készít
Szervezeteket hoz létre és mĦködtet
Döntés elĘkészítést végez
Részt vesz a szabályozásban
VédelemszervezĘi tevékenységet végez
Veszélykezelésben vesz részt
Kapcsolatot tart és együttmĦködik
Részt vesz a készletképzésben és a készletgazdálkodásban
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Életvédelmi létesítményeket kezel
Oktat, felkészít, tovább képezi magát
Adatkezelést és adminisztrációs feladatokat végez
EllenĘrzést végez
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
C
Közigazgatás, védelmi igazgatás
E
BüntetĘjogi és szabálysértési jogi alapfogalmak
E
A polgári jog alapelvei
E
Nemzetközi jogi alapelvek
E
A hadviselés alapvetĘ nemzetközi szabályai
C
Válságok, konfliktusok, háborúk
C
BékemĦveletek
C
Terrorcselekmény, terrorfenyegetettség
C
A polgári javak védelmének nemzetközi szabályai
C
A kulturális javak védelmének nemzetközi szabályai
C
A minĘsített idĘszakok rendszere, sajátosságai
C
MinĘsített idĘszakokban bevezethetĘ rendkívüli intézkedések
C
Befogadó nemzeti támogatás polgári védelmi feladatai
C
A védelmi igazgatás szervezete és mĦködése
C
A polgári védelem lényege és jogi szabályozása
C
A magánszemélyek (állampolgárok) polgári védelmi kötelezettségei
C
A közigazgatási és más állami szervek polgári védelmi kötelezettségei
C
Ágazati polgári védelmi feladatok
C
A polgári szervek polgári védelmi kötelezettségei
B
A települések polgári védelmi besorolása és annak védelmi követelményei
C
A területi polgári védelmi szervezetek
C
A települési polgári védelmi szervezetek
C
A munkahelyi polgári védelmi szervezetek
C
A polgári védelmi szervezetek létrehozása, felkészítése, megalakítása és
alkalmazása
C
A polgári védelmi tervezés rendszere és folyamata
C
A katasztrófavédelmi tervezés rendszere és folyamata
C
MinĘsített idĘszaki tervezés rendszere
C
A tervek naprakészen tartása
C
A lakosság felkészítése
C
A polgári védelmi szervezetek felkészítése
C
A munkavállalók felkészítése
D
Polgári védelmi hatósági jogkörök és gyakorlásuk
D
A polgári védelmi szakhatóság jogkör
C
A védelmi felkészítés alanyai, idĘszakai, feladatai
D
Az ország-mozgósítás rendszere, szervei, eszközrendszere
C
A gazdaságmozgósítás felkészülési feladatai
C
A gazdasági és anyagi szolgáltatási kötelezettségek
C
A védelmi célú tartalékok
C
A riasztás, értesítés fogalma, alapelvei, eszközei, módszerei
C
A riasztás végrehajtása katasztrófariadó, légiriadó esetén
C
A polgári védelmi szervezetek riasztása, alkalmazási készenlétbe helyezése
C
A lakosság riasztása, tájékoztatása
C
A katasztrófák elleni védekezés elvei, szervei, feladatai
D
Katasztrófa elleni védekezés központi és területi szervei, feladatai
C
A parancsnoki és törzsmunka alapja, tartalma
C
A korszerĦ vezetési ismeretek alkalmazása a parancsnoki munkában
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Vezetési és munkaokmányok
Tereptan, térképismeret
Térképvezetés
Az írott és grafikus, valamint az elektronikus okmányok fajtái, készítésük rendje
Ügyvitel
Adatvédelem
Titokvédelem
A katasztrófavédelem híradó rendszere
A híradás és hírforgalmazás elvei, szabályai
A katasztrófavédelem ügyeleti rendszere
A katasztrófavédelmi munka sajátos pénzügyi-gazdálkodási elĘírásai
A helyreállítás- újjáépítés során alkalmazandó pénzügyi elĘírások
Munkavédelem
TĦzvédelem
Környezetvédelem
Vagyonvédelem
A lakosság és az anyagi javak védelmének alapjai
Az egyéni védelem
A helyi védelem
A távolsági védelem
Egészségügyi ellátás, járványvédelem, állat és növényvédelem
A mĦszaki védelem feladatai és módjai
A közmĦvek általános mĦszaki védelme
A kritikus infrastruktúra védelme, ideiglenes helyreállítása
Az életvédelmi létesítmények létesítése és fenntartása
A radioaktív szennyezĘdést elĘidézĘ okok és azok hatásai
Járványtani alapfogalmak
Vegyivédelmi és toxikológiai alapfogalmak
A RBV kárterület jellemzĘi
A terep és meteorológiai tényezĘk módosító hatása
A létfenntartáshoz szükséges anyagi javak védelmének elvei és feladatai
A kulturális javak védelme
A mentés fogalma, irányításának feladatai a kárhelyen
Az ágazatok polgári védelmi feladatai
A mĦszaki felderítés módszerei, eszközei
Az RBV felderítés módszerei és eszközei
A romok alóli mentés elvei, feladatai
A mentéshez szükséges feltételek és szükségeszközök
A kommunikáció elvei, területei, szerepe
Veszélyhelyzeti kommunikáció
A tömegpszichológia alapelvei
A pánikhelyzet elkerüléséhez szükséges fontos teendĘk
A veszélyhelyzeti segítségnyújtás közremĦködĘi
A rendkívüli idĘszak logisztikai biztosításának rendje
A vegyi és sugármentesítés és fertĘtlenítés elvei, feladatai, módszerei
Katasztrófa fogalmának értelmezése, a csoportosítás lehetĘségei
Magyarország katasztrófa-veszélyeztetettsége
A katasztrófa elleni védelem szervezeti és irányítási rendszere
A katasztrófavédelemben együttmĦködĘ szervek
A katasztrófa elleni védelem területei, feladatai
A katasztrófavédelmi monitoring-rendszer szerkezete és mĦködése
A veszélyes anyagok tulajdonságai
A kémiai biztonság követelményei
A veszélyes anyagok azonosítása
A veszélyes anyagok szállítása
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A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezés rendszere
Az adatbázisok használata
Az elméleti és gyakorlati oktatás módszertana
Gyakorlatok szervezésének elvei, módszerei

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
4
Információforrások kezelése
3
A katasztrófavédelmi tervezés során használt egyezményes jelek értelmezése
3
Információs és adatrögzítĘ eszközök használata
4
Hírközlési eszközök használata
4
Térképek használata
3
Kéziszerszámok használata
2
Elemi szintĦ számítógép használat
3
Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
3
Köznyelvi beszédkészség
5
Olvasott szakmai szöveg megértése
4
Szakmai nyelvezetĦ íráskészség, fogalmazás írásban
3
Szakmai nyelvĦ beszédkészség
4
Oktatástechnikai eszközök használata
3
Mennyiségérzék
4
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
4
Testi erĘ
5
Tájékozódás
4
Térérzékelés
3
Az alkalmazott híreszközök kezelése
1
Idegen nyelvĦ olvasott szöveg megértése
3
Folyamatábrák olvasása, értelmezése
2
Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
5
Szakfelszerelések használata
Személyes kompetenciák:
FelelĘsségtudat
SzervezĘkészség
Megbízhatóság
Pontosság
Állóképesség
Döntésképesség
Elhivatottság, elkötelezettség
Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság
FejlĘdĘképesség, önfejlesztés
Kitartás
Monotónia-tĦrés
Önállóság
Önfegyelem
StressztĦrĘ képesség
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Társas kompetenciák:
KapcsolatteremtĘ képesség
KezdeményezĘkészség
MeggyĘzĘkészség
Fogalmazó készség
Prezentációs készség
EgyüttmĦködési készség
Adekvát metakommunikáció
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Empatikus készség
Irányíthatóság
Konfliktusmegoldó készség
KözérthetĘség
Módszerkompetenciák:
Problémafeltárás
Problémaelemzés
Problémamegoldás
Hibaelhárítás
Helyzetfelismerés
Gyakorlatias feladatértelmezés
Körültekintés
ElĘvigyázatosság
EmlékezĘképesség (ismeretmegĘrzés)
Figyelemmegosztás
Ismeretek helyén való alkalmazása
A szakképesítés-elágazás szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
3750-11 TĦzoltószervezĘ saját feladatok
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Elemzi a tĦzvédelmi jogszabályokat
TĦzvédelmi iratokat és egyéb iratok tĦzvédelmi tartalmát értékeli
TĦzvédelem helyi szabályzóit elemzi, értékeli
TĦzvédelmi hatósági ügyintézĘi feladatokat lát el
Hivatalos iratokat (beadványokat, átiratokat, döntéseket, tervdokumentációt,)
értelmez, értékel, elemez, hivatalos leveleket, iratokat készít
Ügyfeleket, hatóságokat, szakértĘket, szervezeteket tájékoztat, értesít, informál,
hallgat meg, kiadmányoz
TĦzvédelmi hatósági, szakhatósági, engedélyezési eljárást készít elĘ, folytat le
Építészeti rajzot olvas
Építési terméket, szerkezeteket, építési módokat értékel, értelmez
TervezĘvel konzultál
TĦzvédelmi ellenĘrzést tervez, elĘkészít és végrehajt
Helyszínbejárást tart
TĦzvédelmi szabálytalanságot dokumentál
Elemzi és értékeli a beépített tĦzvédelmi berendezések alkalmazhatóságát
A tapasztalatokat értékeli, dokumentálja
SzakértĘi vizsgálatot végez
Intézkedésre javaslatot tesz, kiadmányt elĘkészít
Szakhatósági állásfoglalást kiadmányozásra elĘkészít
Elkészíti, jog – és szakszerĦen megfogalmazott határozat tervezetét
Szabályszegés esetén, hatósági bírságolási, szabálysértési és bĦntetĘ eljárást
kezdeményez, folytat le, szankcionál, egyéb hatósági szankcionálást
kezdeményez
Felügyeli és ellenĘrzi a tĦzoltóságok szaktevékenységét
Megszervezi a munkát, biztosítja a feladatok elvégzésének feltételeit, kiadja a
szükséges feladatokat, parancsokat, utasításokat, azok végrehajtását felügyeli és
koordinálja
Motiválja a tĦzoltókat a feladatok ellátására
Fenntartja a szolgálati rendet és fegyelmet, ellenĘrzi és értékeli a tĦzoltók
munkáját és teljesítményét, a feladatok ellátását, napirendi tevékenységet irányít,
ellenĘriz
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Képzési tematikát állít össze
Foglalkozás és gyakorlattervet készít
Foglalkozást, gyakorlatot készít elĘ, levezet, értékel
Szolgálatvezénylést készít
Szolgálatváltást levezet
EllenĘrzi a beavatkozások technikai eszközeinek készenléti állapotát
Szolgálati okmányokat vezet, tĦzoltással, kárelhárítással, szolgálat ellátásával
kapcsolatos terveket, szabályzókat, készít, felülvizsgál, módosít, karbantartja a
Riasztási és Segítségnyújtási Tervet, TĦzoltási és MĦszaki Mentési Tervet
TĦzjelzést értékel, riasztási fokozatot határoz meg
Irányítja a felderítést és a beavatkozást
Hírforgalmat szervez, végez, jelentĘ szolgálatot mĦködtet
Meghatározza a tĦzoltás irányításának módját
Létrehozza a tĦzoltás szervezetét
Meghatározza a beavatkozás módját és taktikáját
Meghatározza a felállítás helyét, a tĦz megközelítésének módját, a használandó
oltóanyagot, a szükséges védĘeszközöket, azok alkalmazási módját és
lehetĘségeit
Meghatározza a beavatkozás eszközeit, gépeit, jármĦveit, anyagait
Intézkedik a kárhelyszín biztosításáról
VédĘövezetet, zárt területet jelöl ki
Szükség szerint kommunikál a társ- és hírközlĘ szervekkel
Irányítja a rábízott tĦzoltók munkáját
Folyamatosan értékeli a rendelkezésre álló információkat
Kárhelyszínt értékel, felderít, beavatkozási módot határoz meg.
Gondoskodik az állomány, a felszerelés és a környezet mentesítésérĘl
Lefolytatja a tĦzvizsgálat helyszíni szemléjét
TĦzvizsgálati dokumentáció készítésében közremĦködik
Helyszíni bírságot szab ki
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
C
Vezetési, szervezési ismeretek a tĦzoltóságnál
E
Kommunikáció, felvilágosítás és tájékoztatás
C
Parancsnoki munka sajátosságai
E
Etikai normák a rendvédelem területén
C
Veszélyes anyagok, technológiák
C
Veszélyesanyag-ismeret
C
Veszélyes körülményeket okozó technológiák jellemzése
B
Szerelési ismeretek
C
Az egyes gépjármĦveken málházott felszerelések elhelyezése
E
Szerelési, mentési gyakorlatok
E
Szakfelszerelések szerelése, használata
C
Égés- és oltáselmélet
C
Az égés fajtái és sajátosságai
C
Az oltóanyag-ellátás
C
TĦzterjedés- és oltóanyag-számítások
C
A tĦzoltás, mĦszaki mentés feladatai
B
A tĦzoltás, mĦszaki mentés szabályozása
B
A tĦzoltás, mentés erĘ-eszköz számítása
B
TĦzoltás és mĦszaki mentés megszervezése
B
A tĦzoltás szervezete, feladatrendszere
A
TĦzoltás-vezetĘi tevékenység
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TĦzoltási feladatok szabadban, zárt térben
TĦzoltási feladatok veszélyes hatások, körülmények között
MĦszaki mentési feladatok
TĦzoltói állomány felkészítése
A beosztotti állomány irányítása, laktanyai és kárhelyi körülmények között
Képzés, továbbképzés módszerei
Gyakorlatok rendszere, megtartásuk rendje
A katasztrófa elleni védelem alapjai
Katasztrófavédelem feladata, szabályozása
Katasztrófaesemények jellemzése
Súlyos ipari balesetek elleni védekezés feladatai
Védelmi tervezés rendszere
Rendészeti szervek katasztrófavédelmi feladatai
A tĦzoltóság katasztrófa-elhárítási feladatai
Katasztrófavédelmi szervek készenlétbe helyezésének rendje, riasztás
MinĘsített idĘszakok jellemzĘi
TĦzoltóság radiológiai, biológiai, vegyi védelmi feladatai
Alapismeretek az államról és a jogról
Közigazgatási eljárási ismeretek
BüntetĘjogi és szabálysértési jogi ismeretek
Polgári jog
TĦzvédelmi igazgatás
A tĦzvédelem helyi szabályozása
A tĦzvédelmi oktatás, szakvizsga
SzakértĘi tevékenység
A tĦzvizsgálat eljárási szabályai, okmányai
A tĦzvizsgálat lefolytatás
Építészeti ismeretek
Az építési termékek, épületszerkezetek, építmények tĦzvédelmi jellemzĘi és
módosításuk
TĦzvédelmi megfelelĘség vizsgálata
A tervezés, kivitelezés tĦzvédelmi feladatai, vonatkozásai
A tĦzvédelem által igényelt dokumentációk, tervdokumentáció elemzése,
ellenĘrzése
A tĦzvédelmi hatósági tevékenység
A tĦzvédelemben alkalmazott szankciók
TĦzvédelmi szakhatósági tevékenység
Létesítés tĦzvédelme
A tĦzvédelmi berendezések létesítése, használata és üzemeltetése
A tĦzvédelmi mĦszaki számítások és méretezések
A használat tĦzvédelme
Az építmények használatbavételének feltételei
TĦzoltó szakfelszerelések, gépek felépítésének és mĦködésének technikai
jellegzetességei, mĦszaki paraméterei
A védĘeszközök fajtái, mĦszaki sajátosságai
TĦzoltó-technikai eszközök használatának, alkalmazhatóságának mĦszaki és
biztonságtechnikai vonatkozású szabályrendszere
TĦzvédelmi technikai eszközök, mĦszaki követelményei, készenléti állapota
A beépített tĦzvédelmi berendezések mĦszaki jellegzetességei, a telepítés
szabályai
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A 61 861 01 0010 61 01 azonosító számú Határrendész-szervezĘ megnevezésĦ
szakképesítés-elágazás szakmai követelménymoduljainak
azonosítója
megnevezése
0776-06
Határrendész-szervezĘ saját feladatok
0774-06
RendĘrszervezĘ, határrendész-szervezĘ közös feladatok
3690-11
A rendvédelmi szervek általános feladatai és szabályzói
A 61 861 01 0010 61 02 azonosító számú Katasztrófavédelmi- és polgári védelmi szervezĘ
megnevezésĦ szakképesítés-elágazás szakmai követelménymoduljainak
azonosítója
megnevezése
3749-11
Katasztrófavédelmi- és polgári védelmi szervezĘ saját feladatok
3690-11
A rendvédelmi szervek általános feladatai és szabályzói
A 61 861 01 0010 61 03 azonosító számú RendĘrszervezĘ megnevezésĦ szakképesítéselágazás szakmai követelménymoduljainak
azonosítója
megnevezése
0775-06
RendĘrszervezĘ saját feladatok
0774-06
RendĘrszervezĘ, határrendész-szervezĘ közös feladatok
3690-11
A rendvédelmi szervek általános feladatai és szabályzói
A 61 861 01 0010 61 04 azonosító számú TĦzoltószervezĘ megnevezésĦ elágazás szakmai
követelménymoduljainak
azonosítója
megnevezése
3750-11
TĦzoltószervezĘ saját feladatok
3690-11
A rendvédelmi szervek általános feladatai és szabályzói
V.
VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK
1. A szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
A modulzáró vizsga eredményes letétele.
A képzési programban elĘírt gyakorlat teljesítésérĘl szóló igazolás.
A 3690-11 azonosító számú A rendvédelmi szervek általános feladatai és szabályozói
követelménymodul elĘírásai alapján megvalósított jelenléti oktatásban való részvételrĘl szóló
igazolás.
A hiányzási óraszám nem haladhatja meg a Képzési Programban rögzített összóraszám
15%-át.
Határrendész-szervezĘ
Szakmai vizsgára az a képzésben résztvevĘ bocsátható, aki a határrendész-szervezĘ
szakképzésnek - a szakképzést végzĘ által kidolgozott - képzési programjában elĘírt
tanulmányi kötelezettségeinek eleget tesz, továbbá a képzési programban elĘírt idĘtartamú
és formájú területi szakmai gyakorlatot - a számára meghatározott rendvédelmi szervnél eredményesen teljesíti.
Katasztrófavédelmi- és polgári védelmi szervezĘ
Szakmai vizsgára az a képzésben résztvevĘ bocsátható, aki a Katasztrófa- és polgári
védelmi szervezĘ szakképzésnek - a szakképzést végzĘ által kidolgozott - képzési
programjában elĘírt tanulmányi kötelezettségeinek eleget tesz.
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RendĘrszervezĘ
Szakmai vizsgára az a képzésben résztvevĘ bocsátható, aki a rendĘrszervezĘ
szakképzésnek - a szakképzést végzĘ által kidolgozott - képzési programjában elĘírt
tanulmányi kötelezettségeinek eleget tesz, továbbá a képzési programban elĘírt idĘtartamú
és formájú területi szakmai gyakorlatot - a számára meghatározott rendvédelmi szervnél eredményesen teljesíti
TĦzoltószervezĘ
Szakmai vizsgára az a képzésben résztvevĘ bocsátható, aki a TĦzoltószervezĘ
szakképzésnek - a szakképzést végzĘ által kidolgozott - képzési programjában elĘírt
tanulmányi kötelezettségeinek eleget tesz.
2. A szakmai vizsga részei:
1. vizsgarész
A hozzárendelt közös szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
3690-11 A rendvédelmi szervek általános feladatai és szabályzói
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
A szolgálatteljesítésre vonatkozó általános szabályok
A hozzárendelt jellemzĘ vizsgatevékenység:
írásbeli
IdĘtartama: 45 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Rendészeti alapfeladatok
A hozzárendelt jellemzĘ vizsgatevékenység:
gyakorlati
IdĘtartama: 30 perc (felkészülési idĘ 15 perc, gyakorlati feladat-végrehajtás 15 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 60%
2. feladat 40%
2. vizsgarész
A hozzárendelt páros szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0774-06 RendĘrszervezĘ, határrendész-szervezĘ közös feladatok
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Állam tudományok
A hozzárendelt jellemzĘ vizsgatevékenység:
szóbeli
IdĘtartama: 30 perc (15 perc felkészülési idĘ, 15 perc válaszadási idĘ)
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
BĦnügyi tudományok 1
A hozzárendelt jellemzĘ vizsgatevékenység:
gyakorlati
IdĘtartama: 30 perc
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Rendvédelmi szakmai feladatok
A hozzárendelt jellemzĘ vizsgatevékenység:
gyakorlati
IdĘtartama: 30 perc
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A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 30%
2. feladat 30%
3. feladat 40%
3. vizsgarész
A hozzárendelt elágazás szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0775-06 RendĘrszervezĘ saját feladatok
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
BĦnügyi tudományok 2
A hozzárendelt jellemzĘ vizsgatevékenység:
szóbeli
IdĘtartama: 30 perc (15 perc felkészülési idĘ, 15 perc válaszadási idĘ)
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
RendĘri ismeretek
A hozzárendelt jellemzĘ vizsgatevékenység:
gyakorlati
IdĘtartama: 30 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 50%
2. feladat 50%
4. vizsgarész
A hozzárendelt elágazás szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0776-06 Határrendész-szervezĘ saját feladatok
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Határrendészeti, határĘrizeti, határforgalmi feladatok
A hozzárendelt jellemzĘ vizsgatevékenység:
gyakorlati
IdĘtartama: 30 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Idegenrendészeti, menekültügyi, szabálysértési feladatok
A hozzárendelt jellemzĘ vizsgatevékenység:
gyakorlati
IdĘtartama: 30 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 60%
2. feladat 40%
5. vizsgarész
A hozzárendelt elágazás szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
3749-11 Katasztrófavédelmi- és polgári védelmi szervezĘ saját feladatok
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Védelmi igazgatási, polgári védelmi ismeretek
A hozzárendelt jellemzĘ vizsgatevékenység:
írásbeli
IdĘtartama: 120 perc
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A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
A katasztrófa elleni védekezés megszervezése
A hozzárendelt jellemzĘ vizsgatevékenység:
gyakorlati
IdĘtartama: 180 perc
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Polgári védelmi szervezetek
A hozzárendelt jellemzĘ vizsgatevékenység:
szóbeli
IdĘtartama: 45 perc (felkészülési idĘ 30 perc, válaszadási idĘ 15 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat: 20%
2. feladat: 50%
3. feladat: 30%
6. vizsgarész
A hozzárendelt elágazás szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
3750-11 TĦzoltószervezĘ saját feladatok
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
TĦzmegelĘzési feladatok
A hozzárendelt jellemzĘ vizsgatevékenység:
szóbeli
IdĘtartama: 30 perc (15 perc felkészülési idĘ, 15 perc válaszadási idĘ)
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
TĦzoltási és mĦszaki mentési feladatok
A hozzárendelt jellemzĘ vizsgatevékenység:
szóbeli
IdĘtartama: 30 perc (15 perc felkészülési idĘ, 15 perc válaszadási idĘ)
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
TĦzoltás-vezetés
A hozzárendelt jellemzĘ vizsgatevékenység:
gyakorlati
IdĘtartama: 90 perc
A hozzárendelt 4. vizsgafeladat:
TĦzoltó mĦszaki feladatok
A hozzárendelt jellemzĘ vizsgatevékenység:
szóbeli
IdĘtartama: 30 perc (15 perc felkészülési idĘ, 15 perc válaszadási idĘ)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 40%
2. feladat 20%
3. feladat 20%
4. feladat 20%
3. A szakmai vizsga értékelése %-osan:
A 61 861 01 0010 61 01 azonosító számú, Határrendész-szervezĘ megnevezésĦ
elágazáshoz rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében
1. vizsgarész: 20
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2. vizsgarész: 40
3. vizsgarész: 40
A 61 861 01 0010 61 02 azonosító számú, Katasztrófa- és polgári védelmi szervezĘ
megnevezésĦ elágazáshoz rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében
1. vizsgarész: 20
5. vizsgarész: 80
A 61 861 01 0010 61 03 azonosító számú, RendĘrszervezĘ megnevezésĦ elágazáshoz
rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében
1. vizsgarész: 20
2. vizsgarész: 40
4. vizsgarész: 40
A 61 861 01 0010 61 04 azonosító számú, TĦzoltószervezĘ megnevezésĦ elágazáshoz
rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében
1. vizsgarész: 20
6. vizsgarész: 80
4. A szakmai vizsgarészek alóli felmentés feltételei
A szakképesítéshez, szakképesítés- elágazáshoz rendelt vizsgarészek valamelyikének
korábbi teljesítése.
5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérĘ szempontjai
Határrendész-szervezĘ:RendĘr szervezĘ:Katasztrófa- és polgári védelmi, valamint TĦzoltószervezĘ:
a) Ha a vizsgabizottság a gyakorlati vizsgafeladatok, illetve ezek értékelési útmutatóinak
jóváhagyását megelĘzĘen azokat módosította, vagy a vizsgaszervezĘvel módosíttatta, illetve
átdolgoztatta, akkor e tényt a vizsgajegyzĘkönyvben rögzíteni kell.
b) Az 5. illetve 6. vizsgarész akkor tekinthetĘ eredményesnek, ha a vizsgázó a vizsgarész
minden egyes vizsgafeladatát 50%-ot meghaladó eredménnyel teljesítette.
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TĦzoltógépjármĦvek
TĦzoltó szakfelszerelések
Híradóeszközök (rádiók)
MĦszaki gyakorlópálya
RBV gyakorlópálya
TĦzoltási gyakorlópálya
VédĘeszközök (védĘruhák, légzésvédĘk)
TĦzvizsgáló eszközök
TĦz szimulációs eszközök
MĦszaki mentés eszközei
Vegyi mentés eszközei
(Szak)tantermek, oktatástechnika
Munkaokmányok, nyilvántartások
Számítástechnikai eszközök, szoftverek
TĦzoltósporteszközök, mászóház
VízbĘl mentési eszközök, tanuszoda
KülsĘ gyakorlati helyszínek
Szakmai jegyzetek, tankönyvek
SugárfelderítĘ mĦszerek
Vegyi felderítĘ mĦszerek
Biológiai mintavevĘk
Meteorológiai felderítĘ eszközök
MentesítĘ eszközök és anyagok
Térképek, rajzeszközök
ElsĘsegélynyújtás, újraélesztés eszközei
Fegyverzet
Lövedékálló mellény
Speciális egyéni felszerelés és kiegészítĘi
KényszerítĘ eszközök
Tömegoszlatás speciális eszközei
Szolgálati jármĦvek
Számítógép és perifériái (informatikai eszközök)
Híradástechnikai eszközök
MérĘeszközök
Világító berendezés

X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

Határrendész-szervezĘ

RendĘrszervezĘ

TĦzoltószervezĘ

A képzési feladatok teljesítéséhez szükséges
eszközök és felszerelések minimuma

Katasztrófavédelmi - és
polgári védelmi szervezĘ

VI.
ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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Forgalom elterelĘ eszközök
Videokamera
FényképezĘgép
ForgalomellenĘrzĘ berendezések
Nyomtató
Telefon, fax
JárĘr,- Ęr felszerelés.
Figyelést,- látást,- tájékozódást segítĘ eszközök,
berendezések
Okmányminták
Határforgalom-ellenĘrzést szolgáló eszközök,
berendezések

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X

X

X

X

X

•

2012. évi 1. szám

X
X
X

X

VII.
EGYEBEK
A RendĘr,- és a Határrendész-szervezĘ szakképesítések csak a vonatkozó jogszabályban
elĘírt beosztási kategóriába tartozó, meghatározott körĦ és szintĦ tiszti beosztások
betöltésére jogosíthatnak. E két szakképesítés-elágazás esetében a szakmai szervezet
szakmai vizsgabizottságban betöltött feladatait az Országos RendĘr-fĘkapitányság látja el.
A Rendészeti szervezĘ szakképesítés Katasztrófavédelmi- és polgári védelmi szervezĘ
szakképesítés-elágazása tekintetében (OKJ szám: 61 861 01 0010 61 02) a szakmai
szervezet szakmai vizsgabizottságban betöltött feladatait a Belügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi FĘigazgatóság látja el.
A Rendészeti szervezĘ szakképesítés TĦzoltószervezĘ szakképesítés-elágazása
tekintetében (OKJ szám: 61 861 01 0010 61 04) a szakmai szervezet szakmai
vizsgabizottságban betöltött feladatait a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi
FĘigazgatóság látja el.
„A képzésben résztvevĘk részére az egyéni védĘfelszereléseket a beiskolázó biztosítja.”
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3. melléklet az 1/2012. (I. 3.) BM rendelethez
„3/A. számú melléklet a 15/2008. (VII. 28.) IRM rendelethez

Külön jogszabályokban foglalt jogosultságok megfeleltetése az Országos Képzési
JegyzékrĘl és az Országos Képzési Jegyzékbe történĘ felvétel és törlés eljárási
rendjérĘl szóló 1/2006. (II. 17.) OM rendelettel kiadott Országos Képzési Jegyzékben és
az Országos Képzési JegyzékrĘl és az Országos Képzési Jegyzék módosításának
eljárásrendjérĘl szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelettel kiadott Országos Képzési
Jegyzékben szereplĘ szakképesítések között
A
1

2
3
4
5
6
7
8

B
C
Sorszám Szakképesítés 133/2010. (IV. 22.)
Korm. rendelettel kiadott Országos
Képzési
Jegyzékben
szereplĘ
azonosító száma és megnevezése
1
52 861 01 0000 00 00 Büntetésvégrehajtási felügyelĘ
52 861 01 0001 52 02 Büntetés2
végrehajtási egészségügyi
fĘfelügyelĘ
52 861 01 0001 52 01 Büntetésvégrehajtási fĘfelügyelĘ
52 861 0001 52 03 Büntetésvégrehajtási gazdálkodási
fĘfelügyelĘ
52 861 01 0001 52 04 Büntetésvégrehajtási igazgatási fĘfelügyelĘ
3
52 861 06 0010 52 01
Határrendészeti-rendĘr
52 861 06 0010 52 03 BĦnügyi4
rendĘr

9
10
11

5

12
13
14
15
16
17

6

52 861 06 0010 52 04 KözlekedésirendĘr
52 861 06 0010 52 02
Közrendvédelmi-rendĘr
52 861 06 0001 52 02 Baleseti
helyszínelĘ
52 861 06 0001 52 03 BĦnügyi
helyszínelĘ
52 861 06 0001 52 04 FĘ
határrendész
52 861 06 0001 52 05 Körzeti
megbízott
52 861 06 0001 52 06
Okmányvizsgáló
52 861 06 0001 52 07 RendĘr
"zászlós"
61 861 01 0010 61 01
Határrendész-szervezĘ

D
Az 1/2006. (II. 17.) OM rendelet
szerinti egyenértékĦ szakképesítés
azonosító száma és megnevezése
52 861 01 0000 00 00 Büntetésvégrehajtási felügyelĘ I.
52 861 01 0001 52 01 Büntetésvégrehajtási fĘfelügyelĘ

52 861 06 0010 52 01 HatárrendészetirendĘr
52 861 06 0010 52 02
Közrendvédelmi-rendĘr

52 861 06 0010 52 01 HatárrendészetirendĘr
52 861 06 0010 52 02
Közrendvédelmi-rendĘr

61 861 01 0010 61 01 HatárrendészszervezĘ
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18

7

19

8

20

9

61 861 01 0010 61 02
Katasztrófavédelmi- és polgári
védelmi szervezĘ
61 861 01 0010 61 03
RendĘrszervezĘ
61 861 01 0010 61 04
TĦzoltószervezĘ
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61 861 01 0010 61 02
Katasztrófavédelmi- és polgári védelmi
szervezĘ
61 861 01 0010 61 03 RendĘrszervezĘ
61 861 01 0010 61 04 TĦzoltószervezĘ
„
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4. melléklet az 1/2012. (I. 3.) BM rendelethez
„1. melléklet a 25/2008. (IV. 29.) ÖTM rendelethez

Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések
felsorolása
Sorszám

Szakképesítés 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendeletben
szereplĘ adatai
azonosító szám
megnevezés

1-2.*
3.

52

341

03

0000
0001

00
54

00
01

IngatlanközvetítĘ
Szakképesítés-ráépülés:
Ingatlanvagyon-értékelĘ és -közvetítĘ

4.*
5.

52

861

04

0000
0001

00
54

00
01

6.

52

861

05

1000
0001

00
54

00
01

7.

52

813

01
0100

33

01

0010

52

01

0010

52

02

0001

54

01

Polgári védelmi elĘadó
Szakképesítés-ráépülés:
Polgári védelmi fĘelĘadó
Polgári védelmi szakelĘadó
Szakképesítés-ráépülés:
Katasztrófa- és polgári védelmi fĘelĘadó
SportedzĘ (sportág megjelölésével)
Részszakképesítés:
Sportoktató (sportág megjelölésével)
Szakképesítés-elágazás:
Fittness-wellness asszisztens
Szakképesítés-elágazás:
SportedzĘ (sportág megjelölésével)
Szakképesítés-ráépülés:
Rekreációs mozgásprogram-vezetĘ
(a szakirány megjelölésével)
SportszervezĘ, -menedzser
TársasházkezelĘ
Szakképesítés-ráépülés:
IngatlankezelĘ
Temetkezési szolgáltató
Részszakképesítés:
Temetkezési asszisztens
Részszakképesítés:
TemetĘi munkás
TĦzoltó I.
Részszakképesítés:
TĦzoltó II.
Szakképesítés-ráépülés:
TĦzoltó szerparancsnok
TĦzoltó technikus
TĦzvédelmi elĘadó
Szakképesítés-ráépülés:
TĦzvédelmi fĘelĘadó
„

8.
9.

52
52

813
814

02
01

0000
0000
0001

00
00
54

00
00
01

10.

51

853

01

0000
0100

00
33

00
01

0100

21

01

0000
0100

00
31

00
01

0001

54

01

0000
0000
0001

00
00
54

00
00
01

11.

12.
13.

52

54
52

861

861
861

08

02
07
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5. melléklet az 1/2012. (I. 3.) BM rendelethez
„6. melléklet a 25/2008. (IV. 29.) ÖTM rendelethez

POLGÁRI VÉDELMI ELėADÓ SZAKKÉPESÍTÉS
SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI
I.
AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLė ADATOK
1. A szakképesítés azonosító száma: 52 861 05 0000 00 00
2. A szakképesítés megnevezése: Polgári védelmi elĘadó
3. Szakképesítések köre:
3.1
Részszakképesítés

Nincs

3.2

Szakképesítéselágazások

Nincsenek

3.3.

Szakképesítés- ráépülés
Azonosítószám
Megnevezés

52 861 05 0001 54 01
Polgári védelmi
fĘelĘadó

4. Hozzárendelt FEOR szám: 3524
5. Képzés maximális idĘtartama:
Szakképesítés/ Szakképesítés-ráépülés
megnevezése
Polgári védelmi elĘadó
Polgári védelmi fĘelĘadó

Szakképzési
évfolyamok száma

Óraszám

-

350
250

II.
EGYÉB ADATOK
SZAKKÉPESÍTÉS MEGNEVEZÉSE:

Polgári védelmi elĘadó

1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei:
Bemeneti kompetenciák:

-

Iskolai elĘképzettség:
Szakmai elĘképzettség:

érettségi vizsga
-

ElĘírt gyakorlat:

-

ElérhetĘ kreditek mennyisége:

-

Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek
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Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek
2. Elmélet aránya:
3. Gyakorlat aránya:

60%
40%

4. Szakmai alapképzés (iskolai rendszerben):
IdĘtartama (évben vagy félévben):

-

5. Szintvizsga (iskolai rendszerben):
Ha szervezhetĘ, mikor:

nem szervezhetĘ
-

6. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: nem szükséges

SZAKKÉPESÍTÉS- RÁÉPÜLÉS MEGNEVEZÉSE: Polgári védelmi fĘelĘadó
1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei:
Szakmai elĘképzettség:
ElĘírt gyakorlat:

52 861 05 0000 00 00 Polgári védelmi elĘadó
-

ElérhetĘ kreditek mennyisége: Pályaalkalmassági követelmények:

nem szükségesek

Szakmai alkalmassági követelmények:

nem szükségesek

2. Elmélet aránya:
60%
3. Gyakorlat aránya:
40%
4. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: nem szükséges
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III.
MUNKATERÜLET
1.

A szakképesítéssel legjellemzĘbben betölthetĘ munkakör, foglalkozás:

FEOR száma
3524

A munkakör, foglalkozás
FEOR megnevezése
Egyéb személy- és vagyonvédelmi foglalkozású

2. A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemzĘ leírása:
Informálódik és kommunikál
Veszélyazonosítást és veszélyelemzést végez
Terveket készít
Szervezeteket hoz létre és mĦködtet
Döntés elĘkészítést végez
Részt vesz szakmai területének szabályozásában
VédelemszervezĘi tevékenységet végez
Veszélykezelésben vesz részt
Kapcsolatot tart és együttmĦködik
Részt vesz a készletképzésben és a készletgazdálkodásban
Életvédelmi létesítményeket kezel
Oktat, felkészít
Szakmailag továbbképzi magát
Adatkezelést és adminisztrációs feladatokat végez
EllenĘrzést végez.
3. A szakképesítéssel rokon szakképesítések:
A szakképesítéssel rokon szakképesítések
azonosító száma
megnevezése
52 861 05 1000 00 00
Polgári védelmi szakelĘadó

IV.
SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
3751-11 A polgári védelmi tevékenység megszervezése és mĦködtetése
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Információt gyĦjt a szakterületet érintĘ szabályozókról
Információt gyĦjt a veszélyforrásokról, a veszélyeztetés mértékérĘl, a
rendelkezésre álló erĘforrásokról
Információt gyĦjt a lakosságról és az anyagi javakról
Információkat szolgáltat a szakterületét érintĘen
Veszélyek (katasztrófa- és fegyveres események) azonosítását végzi
Részt vesz hatásvizsgálatban, kockázatelemzésben
Gondoskodik a tervek naprakészen tartásáról
Térképet készít elĘ, vezet és alkalmaz
ElĘkészíti a polgári védelmi szervezetek alkalmazását
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Gondoskodik a szervezetek alkalmazhatóságának fenntartásáról
Normál (béke) körülmények közötti mĦködésre vonatkozó döntéseket készít elĘ
MinĘsített idĘszaki, helyzeti mĦködésre vonatkozó döntéseket készít elĘ
KözremĦködik az esemény katasztrófává, a terület katasztrófa sújtotta területté
nyilvánításának elĘkészítésében
KözremĦködik hatósági döntések, szakhatósági állásfoglalások elĘkészítésében
ElĘkészíti a kijelölĘ és beosztási határozatokat
Segítségnyújtási, együttmĦködési megállapodásokat készít elĘ
Végzi a jogszabályok követését
Végzi a kapcsolódó jogi szabályozó eszközök véleményezését
KözremĦködik a helyi szabályozók elĘkészítésében
ElĘkészíti a vezetĘ katasztrófavédelmi és polgári védelmi utasításait,
intézkedéseit
ElĘkészíti a minĘsített idĘszaki szervezeti és mĦködési szabályozókat
Elkészíti a rendkívüli intézkedések helyi bevezetésére vonatkozó szabályozókat
Szervezi a riasztást és tájékoztatást, az egyéni védelmet, a helyi védelmet
Szervezi a távolsági védelmet (kimenekítés, kitelepítés, kiürítés, befogadáselhelyezés, visszatelepítés
KözremĦködik a folyamatos ellátás szervezésében, az anyagi javak védelmének
szervezésében
KözremĦködik a logisztikai támogatás szervezésében, a továbbtermelĘ üzemek
biztosításának megszervezésében
KözremĦködik a kritikus infrastruktúra védelmének szervezésében
Az esemény jellegének megfelelĘ helyzetelemzést, pontosítást végez
Veszélykezelési alternatívákat készít elĘ
KözremĦködik az operatív irányításban
Koordinálja a veszélykezelésben résztvevĘ szervek, szervezetek tevékenységét
Szervezi a mindenoldalú biztosítást
KözremĦködik a következmények felszámolásában
Részt vesz a kárfelmérésben és a helyreállításban
Jelentést, tájékoztatást készít az elöljáró szervek számára
Tájékoztatja az alárendelteket, szervezeti egységeket
Kapcsolatot tart és együttmĦködik az önkormányzati szervekkel, a védelmi
igazgatási szervekkel, a rendvédelmi, rendészeti szervekkel
Kapcsolatot tart és együttmĦködik a Magyar Honvédség kijelölt szerveivel, a
közszolgáltatást, közellátást végzĘ szervekkel
Kapcsolatot tart és együttmĦködik a közszolgálati média szervekkel, a karitatív
szervekkel, önkéntesekkel
Megbízás esetén kapcsolatot tart és együttmĦködik nemzetközi szervekkel,
szervezetekkel
KözremĦködik a béke és minĘsített idĘszaki készletek kialakításában, a készletek
elĘírás szerinti tárolási feltételeinek biztosításában
KözremĦködik a tárolt készletek frissítésében, alkalmazhatóságának
biztosításában, a lejárt készletek használatból történĘ kivonásában,
hasznosításában
Nyilvántartásba veszi a védĘlétesítményeket
Javaslatot tesz a védĘlétesítmény minĘsítésére
Szervezi a védĘlétesítmények fenntartását, karbantartását, hasznosítását
KözremĦködik helyi életvédelmi létesítmény kijelölésében
Szervezi a védĘlétesítmény készenlétbe helyezését, üzemeltetését
Szervezi a szükség életvédelmi létesítmény kialakítását
Javaslatot készít elĘ az életvédelmi létesítmény megszüntetésére
KözremĦködik a polgári védelmi szervezetek felkészítésében
KözremĦködik gyakorlatok végrehajtásában
Szakmai tanfolyamon, továbbképzésen, rendezvényen vesz részt
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Fizikai állóképességét fejleszti, karbantartja
Adatokat kér, adatokat szolgáltat
Személyes, közérdekĦ és különleges adatokat kezel
Ügyintézést, ügyiratkezelést folytat
MinĘsített ügyintézést, iratkezelést végez
Elkészíti a szakmai tárgyú leveleket, ügyiratokat
Kezeli a szervezetekkel kapcsolatos dokumentációkat
Kezeli a terveket
Nyilvántartásokat, kimutatásokat, statisztikát készít
Elektronikus adatfeldolgozást, iratkezelést és ügyintézést végez
KözremĦködik hatósági és szakhatósági eljárásban, ellenĘrzésben
Végzi a szakterületi helyi szabályozók megvalósulásának ellenĘrzését
Végzi a hatósági döntések érvényesülésének ellenĘrzését
Részt vesz a veszélyes áru szállítás ellenĘrzésében.
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
C
Közigazgatási, védelmi igazgatás ismeretek
E
BüntetĘjogi és szabálysértési jogi alapfogalmak
E
A polgári jog alapelvei
E
Nemzetközi jogi alapelvek
E
A hadviselés alapvetĘ nemzetközi szabályai
C
Válságok, konfliktusok, háborúk
C
BékemĦveletek
C
Terrorcselekmény, terrorfenyegetettség
C
A polgári javak védelmének nemzetközi szabályai
C
A kulturális javak védelmének nemzetközi szabályai
C
A minĘsített idĘszakok rendszere, sajátosságai
C
MinĘsített idĘszakokban bevezethetĘ rendkívüli intézkedések
C
Befogadó nemzeti támogatás polgári védelmi feladatai
C
A védelmi igazgatás szervezete és mĦködése
C
A polgári védelem lényege és jogi szabályozása
C
A magánszemélyek (állampolgárok) polgári védelmi kötelezettségei
C
A közigazgatási és más állami szervek polgári védelmi kötelezettségei
C
Ágazati polgári védelmi feladatok
C
A polgári szervek polgári védelmi kötelezettségei
B
A települések polgári védelmi besorolása és annak védelmi követelményei
C
A területi polgári védelmi szervezetek
C
A települési polgári védelmi szervezetek
C
A munkahelyi polgári védelmi szervezetek
C
A polgári védelmi szervezetek létrehozása, felkészítése, megalakítása és
alkalmazása
C
A polgári védelmi tervezés rendszere és folyamata
C
A katasztrófavédelmi tervezés rendszere és folyamata
C
MinĘsített idĘszaki tervezés rendszere
C
A tervek naprakészen tartása
C
A lakosság felkészítése
C
A polgári védelmi szervezetek felkészítése
C
A munkavállalók felkészítése
D
Polgári védelmi hatósági jogkörök és gyakorlásuk
D
A polgári védelmi szakhatóság jogkör
C
A védelmi felkészítés alanyai, idĘszakai, feladatai
D
Az ország mozgósítás rendszere, szervei, eszközrendszere
C
A gazdaságmozgósítás felkészülési feladatai
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A gazdasági és anyagi szolgáltatási kötelezettségek
A védelmi célú tartalékok
A riasztás, értesítés fogalma, alapelvei, eszközei, módszerei
A riasztás végrehajtása katasztrófariadó, légiriadó esetén
A polgári védelmi szervezetek riasztása, alkalmazási készenlétbe helyezése
A lakosság riasztása, tájékoztatása
A katasztrófák elleni védekezés elvei, szervei, feladatai
Katasztrófa elleni védekezés központi és területi szervei, feladataik,
A parancsnoki és törzsmunka alapjai, tartalma
A korszerĦ vezetési ismeretek alkalmazása a parancsnoki munkában
Vezetési és munkaokmányok
Tereptan, térképismeret
Térképvezetés
Az írott és grafikus, valamint az elektronikus okmányok fajtái, készítésük rendje
A katasztrófavédelem híradó rendszere
A híradás és hírforgalmazás elvei, szabályai
A katasztrófavédelem ügyeleti rendszere
A katasztrófavédelmi munka sajátos pénzügyi-gazdálkodási elĘírásai
A helyreállítás- újjáépítés során alkalmazandó pénzügyi elĘírások
A lakosság és az anyagi javak védelmének alapjai
Az egyéni védelem
A helyi védelem
A távolsági védelem
Egészségügyi ellátás, járványvédelem, állat és növényvédelem
A mĦszaki védelem feladatai és módjai
A közmĦvek általános mĦszaki védelme
A kritikus infrastruktúra védelme, ideiglenes helyreállítása
Az életvédelmi létesítmények létesítése és fenntartása
A radioaktív szennyezĘdést elĘidézĘ okok és azok hatásai
Járványtani alapfogalmak
Vegyivédelmi és toxikológiai alapfogalmak
A RBV kárterület jellemzĘi
A terep és meteorológiai tényezĘk módosító hatása
A létfenntartáshoz szükséges anyagi javak védelmének elvei és feladatai
A kulturális javak védelme
A mentés fogalma, irányításának feladatai a kárhelyen
Az ágazatok polgári védelmi feladatai
A mĦszaki felderítés módszerei, eszközei
Az RBV felderítés módszerei és eszközei
A romok alóli mentés elvei, feladatai
A mentéshez szükséges feltételek és szükségeszközök
A kommunikáció elvei, területei, szerepe
Veszélyhelyzeti kommunikáció
A tömegpszichológia alapelvei
A pánikhelyzet elkerüléséhez szükséges fontos teendĘk
A veszélyhelyzeti segítségnyújtás közremĦködĘi
A rendkívüli idĘszak logisztikai biztosításának rendje
A vegyi és sugármentesítés és fertĘtlenítés elvei, feladatai, módszerei
Katasztrófa fogalmának értelmezése, a csoportosítás lehetĘségei
Magyarország katasztrófa-veszélyeztetettsége
A katasztrófa elleni védelem szervezeti és irányítási rendszere
A katasztrófavédelemben együttmĦködĘ szervek
A katasztrófa elleni védelem területei, feladatai
A katasztrófavédelmi monitoring-rendszer szerkezete és mĦködése
A veszélyes anyagok tulajdonságai
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A kémiai biztonság követelményei
A veszélyes anyagok azonosítása
A veszélyes anyagok szállítása
A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezés
rendszere
Az adatbázisok használata
Az elméleti és gyakorlati oktatás módszertana
Gyakorlatok szervezésének elvei, módszerei

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
3
Információs és adatrögzítĘ eszközök használata
5
VédĘruhák használata
4
MérĘmĦszerek használata
3
Kéziszerszámok használata
1
Elemi szintĦ számítógép-használat
5
Olvasott szakmai szöveg megértése
3
Szakmai nyelvĦ beszédkészség
3
FelderítĘ és mentesítĘ eszközök használata
Személyes kompetenciák:
Elhivatottság, elkötelezettség
FelelĘsségtudat
SzervezĘkészség
Megbízhatóság
Pontosság
Társas kompetenciák:
KapcsolatteremtĘ képesség
Határozottság
MeggyĘzĘkészség
EgyüttmĦködési készség
Módszerkompetenciák:
Helyzetfelismerés
Gyakorlatias feladatértelmezés
Körültekintés
ElĘvigyázatosság
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
3752-11 Polgári védelmi fĘelĘadói tevékenység
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Veszély elhárítási terveket és általános polgári védelmi terveket készít
Helyreállítási feladatokban vesz részt
Intézkedési és végrehajtási terveket készít
Katasztrófavédelmi felkészítési tevékenységet végez
KözremĦködik a káresemények felszámolásának szervezésében
Koordinálja a megerĘsítĘk és együttmĦködök tevékenységét
Részt vesz a katasztrófa következményeinek felmérésében és felszámolásában
Megbízás esetén kárhely parancsnoki feladatokat lát el
Válság, konfliktushelyzet felszámolásában vesz részt
KözremĦködik a kárenyhítésben
Részt vesz a veszélyes anyagok ártalmatlanításában és a környezet
rekreációjában
Részt vesz a biztonsági elemzés és biztonsági jelentés elkészítésében
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Részt vesz a belsĘ és külsĘ védelmi tervek elkészítésében
KözremĦködik a polgári védelmi szervezet mĦködtetésében
Részt vesz az életvédelmi létesítmények engedélyezésében
KözremĦködik a lakossággal való párbeszédben
KözremĦködik ipari baleset országhatáron átterjedĘ hatásai elleni védekezésben
Ipari katasztrófa elhárítási feladatokat tervez, szervez
Földrengés katasztrófa elhárítási feladatokat tervez, szervez
Nukleáris katasztrófa/baleset-elhárítási feladatokat tervez, szervez
Migrációs katasztrófa elhárítási feladatokat tervez, szervez
Árvíz, belvíz, helyi vízkár katasztrófa elhárítási feladatokat tervez, szervez
Közegészségügyi katasztrófa elhárítási feladatokat tervez, szervez
Közlekedési, szállítási katasztrófa elhárítási feladatokat tervez, szervez
Környezeti katasztrófa elhárítási feladatokat tervez, szervez
Rendkívüli idĘjárásból eredĘ katasztrófa elhárítási feladatokat tervez, szervez
Egyéb (pl. terrorcselekmény, légi jármĦ baleset, stb.) katasztrófa elhárítási
feladatokat tervez, szervez
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek
C
Katasztrófavédelmi tervezés
C
Katasztrófavédelmi felkészítés
C
Kritikus infrastruktúra elemzése
E
Hazai és nemzetközi elĘírások, szerzĘdések elĘírásainak alkalmazása a
káresemények felszámolása során
E
Katasztrófává minĘsítési eljárásban részvétel
C
Logisztikai feladatok tervezése, szervezése, irányítása
E
Karbantartások, felújítások szervezése, tervezése
B
Polgári védelmi szervezetek létrehozása, felkészítése
C
Lakosság riasztása, tájékoztatásának szervezése, tájékoztatók készítése
C
Katasztrófavédelmi koordináció
C
Kárhely parancsnoki feladatok végrehajtása
C
Meteorológiai helyzet, idĘjárás elemzése, értékelése
E
Veszélyazonosítás, veszélyelemezés, hatásvizsgálat
C
Az esemény katasztrófává minĘsítésének, kinyilvánításában való részvétel
C
Egyéni és társadalmi kockázatok értékelése
C
Veszélyes anyagok elĘállításával, tárolásával, szállításával kapcsolatos
ellenĘrzési, hatósági, szakhatósági feladatok
C
A katasztrófák következményeinek felmérése és felszámolása
E
Veszélyazonosítás, veszélyelemzés, hatásvizsgálatában való közremĦködés
E
Biztonsági elemzés és jelentés
E
Védekezésbe bevonható eszközök, gépek, berendezések és azok alkalmazása
E
BelsĘ és külsĘ védelmi tervek készítése, felülvizsgálata
C
Tájékoztatási eszközök és módszerek ismerete
E
Ipari baleset határokon átterjedĘ hatásai elleni védekezés elveinek alkalmazása
C
Az árvizek, belvizek, vízszennyezés elleni védekezés szervezése
C
A földrengések elleni védekezés szervezése, tervezése
C
Rendkívüli idĘjárási katasztrófák elleni védekezés szervezése
C
Az ipari tevékenység veszélyei elleni védekezés szervezése
C
A nukleáris és radiológiai veszélyek elleni védekezés szervezése
C
A közlekedési, szállítási katasztrófák elleni védekezés szervezése
C
A biológiai katasztrófák elleni védekezés szervezése
C
Az urbanizációs katasztrófák elleni védelem szervezése
C
A terrorcselekmények elleni védekezés szervezése
C
Helyreállítási és újjáépítési feladatok

95

96

MAGYAR KÖZLÖNY

•

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
3
A katasztrófavédelmi tervezés során használt egyezményes jelek alkalmazása
3
Információforrások kezelése
3
Helyszínrajzok olvasása, értelmezése
4
Olvasott szakmai szöveg megértése
4
Szakmai nyelvĦ hallott szöveg megértése
4
Szakmai nyelvĦ beszédkészség
Személyes kompetenciák:
TerhelhetĘség
SzervezĘkészség
Pontosság
Döntésképesség
Monotónia-tĦrés
Önállóság
Társas kompetenciák:
Irányítási készség
Kompromisszumkészség
Konfliktusmegoldó készség
Módszerkompetenciák:
ÁttekintĘ képesség
Logikus gondolkodás
RendszerezĘ képesség
Ismeretek helyén való alkalmazása
Rendszerben való gondolkodás.

Az 52 861 05 0000 00 00 azonosító számú Polgári védelmi elĘadó megnevezésĦ
szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
azonosítója
megnevezése
3751-11
A polgári védelmi tevékenység megszervezése és mĦködtetése

Az 54 861 05 0001 54 01 azonosító számú, Polgári védelmi fĘelĘadó
megnevezésĦ szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljának
azonosítója
megnevezése
3752-11
Polgári védelmi fĘelĘadói tevékenység
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V.
VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK
1. A szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Modulzáró vizsga eredményes letétele.
A hiányzási óraszám nem haladhatja meg a Képzési Programban rögzített összóraszám
15%-át.
2. A szakmai vizsga részei:
1. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
3751-11 A polgári védelmi tevékenység megszervezése és mĦködtetése
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Védelmi igazgatási, polgári védelmi ismeretek
A hozzárendelt jellemzĘ vizsgatevékenység:
írásbeli
IdĘtartama: 60 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Lakosság és anyagi javak védelme
A hozzárendelt jellemzĘ vizsgatevékenység:
gyakorlati
IdĘtartama: 180 perc
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Polgári védelmi szervezetek megalakítása, felkészítése, alkalmazása
A hozzárendelt jellemzĘ vizsgatevékenység:
szóbeli
IdĘtartama: 25 perc (felkészülési idĘ 15 perc, válaszadási idĘ 10 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat: 30%
2. feladat: 50%
3. feladat: 20 %
2. vizsgarész
A hozzárendelt ráépülés szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
3752-11 Polgári védelmi fĘelĘadói tevékenység
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
A katasztrófa elleni védekezés megszervezése I.
A hozzárendelt jellemzĘ vizsgatevékenység:
írásbeli
IdĘtartama: 45 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
A katasztrófák elleni védekezés megszervezése II.
A hozzárendelt jellemzĘ vizsgatevékenység:
írásbeli
IdĘtartama: 45 perc
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Ágazati katasztrófa- és polgári védelmi ismeretek
A hozzárendelt jellemzĘ vizsgatevékenység:
szóbeli
IdĘtartama: 45 perc (felkészülési idĘ 15 perc, válaszadási idĘ 30 perc)
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A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat: 20%
2. feladat: 20%
3. feladat: 60 %
3. A szakmai vizsga értékelése %-osan:
Az 52 861 05 0000 00 00 azonosító számú Polgári védelmi elĘadó megnevezésĦ
szakképesítéshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében
1. vizsgarész: 100
Az 52 861 05 0001 54 01 azonosító számú Polgári védelmi fĘelĘadó megnevezésĦ
szakképesítés-ráépüléshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében
2. vizsgarész: 100
4. A szakmai vizsgarészek alóli felmentés feltételei:
A szakképesítéshez rendelt vizsgarészek valamelyikének korábbi teljesítése.
A tanulmányi pontok beszámítása a továbbtanulás és a teljesítményértékelés során vehetĘ
figyelembe.
5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérĘ szempontjai:
a) Ha a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjérĘl szóló 20/2007.
(V. 21.) SZMM rendelet 20. §-ának (1) bekezdése alapján a vizsgabizottság a gyakorlati
vizsgafeladatok, illetve ezek értékelési útmutatóinak jóváhagyását megelĘzĘen azokat
módosította, vagy a vizsgaszervezĘvel módosíttatta, illetve átdolgoztatta, akkor e tényt a
vizsgajegyzĘkönyvben rögzíteni kell.
b) Az 1. vizsgarész 1. számú, a 2. vizsgarész 1. számú írásbeli vizsgafeladatánál a
kijavított és értékelt írásbeli vizsgadolgozatokat és az eredeti írásbeli vizsgafeladat egy
példányát az értékelést végzĘ szakértĘ a %-os értékelési javaslatával legkésĘbb az utolsó
vizsgatevékenység megkezdése elĘtt adja át a vizsgabizottság elnökének.
c) Az 1. vizsgarész akkor tekinthetĘ eredményesnek, ha a vizsgázó a vizsgarész 1., 2. és
3. számú gyakorlati vizsgafeladatát külön-külön 60%-ot meghaladó eredménnyel
teljesítette és a vizsgarész %-os eredménye is meghaladja az 50%-ot.)
d) A 2. vizsgarész akkor tekinthetĘ eredményesnek, ha a vizsgázó a vizsgarész 1. számú
gyakorlati vizsgafeladatát 60%-ot meghaladó eredménnyel teljesítette és a vizsgarész
%-os eredménye is meghaladja az 50%-ot.
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VI.
ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK
A képzési feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök és
felszerelések minimuma
Informatikai eszközök
Szoftverek
Térképek, rajzeszközök
SzĦrĘ, szigetelĘ légzésvédĘk
SzĦrĘ, szigetelĘ bĘrvédĘk
Egyéni sugáradag mérĘk
SugárfelderítĘ mĦszerek
Vegyi felderítĘ mĦszerek
MintavevĘ felszerelés
Meteorológiai felderítĘ eszközök
MentesítĘ eszközök és anyagok
Oxigén koncentráció mérĘk
Építmény és gépészeti makettek
MĦszaki mentĘ gépek, eszközök
Vegyi mentĘ gépek, eszközök
Szállítóeszközök
Falitáblák
Híradó eszközök
Oktatástechnikai eszközök

Polgári
védelmi
elĘadó
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Polgári
védelmi
fĘelĘadó
X
X
X
X

X
X
X
X
X

VII.
EGYEBEK
1.
A szakmai szervezet szakmai vizsgabizottságban betöltött
Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi FĘigazgatóság látja el.

feladatait

a

2.
A képzésben résztvevĘk részére az egyéni védĘfelszereléseket a beiskolázó
biztosítja.
3.
Korábbi eredményes szakmai
követelménymodulok
A polgári
0770-06
védelmi
tevékenység
és
megszervezése
0771-06
modulok együttes
megléte

és
Polgári védelmi
tevékenység
mĦködtetése

Jelen szakmai és vizsgakövetelmények szerint
megfeleltetett szakmai követelménymodulok
A polgári védelmi
tevékenység
3751-11
megszervezése és
mĦködtetése
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0772-06

A
katasztrófavédelmiés polgári védelmi
fĘelĘadói
tevékenység

3752-11
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Polgári védelmi
fĘelĘadói tevékenység

Aki a 2006-ban kiadott, e táblázatban meghatározott követelménymodulokat eredményesen
teljesítette, az mentesül a 2011-ben kiadott e táblázat szerinti megfelelĘ szakmai
követelménymodulok teljesítése alól.
Aki a 2006-ban kiadott, e táblázatban meghatározott követelménymodulokból sikeres
szakmai vizsgát tett, az a jelen szakmai és vizsgakövetelmény szerinti szakmai képzéseket
folytathatja.”
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6. melléklet az 1/2012. (I. 3.) BM rendelethez
„11. melléklet a 25/2008. (IV. 29.) ÖTM rendelethez

TĥZOLTÓ I. SZAKKÉPESÍTÉS
SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI
I.
AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLė ADATOK
1. A szakképesítés azonosító száma: 52 861 08 0000 00 00
2. A szakképesítés megnevezése: TĦzoltó I.
3. Szakképesítések köre:
3.1
Részszakképesítés
Azonosítószám
Megnevezés
3.2

Szakképesítéselágazások

3.3

Szakképesítés- ráépülés

52 861 08 0100 31 01
TĦzoltó II.

Nincsenek

Azonosítószám 52 861 08 0001 54 01
Megnevezés
TĦzoltó
szerparancsnok
4. Hozzárendelt FEOR szám: 5362
5. Képzés maximális idĘtartama:
Szakképesítés/Szakképesítés- ráépülés
megnevezése

Szakképzési
évfolyamok
száma
-

TĦzoltó I.
TĦzoltó szerparancsnok

II.
EGYÉB ADATOK
SZAKKÉPESÍTÉS MEGNEVEZÉSE:

TĦzoltó I.

1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei:
Bemeneti kompetenciák:
Iskolai elĘképzettség:

érettségi vizsga

Szakmai elĘképzettség:

-

ElĘírt gyakorlat:

-

Óraszám

1120
900
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ElérhetĘ kreditek mennyisége: Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek
2. Elmélet aránya:
3. Gyakorlat aránya:

30%
70%

4. Szakmai alapképzés (iskolai rendszerben): IdĘtartama (évben vagy félévben):
5. Szintvizsga (iskolai rendszerben):
Ha szervezhetĘ, mikor:

-

6. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: nem szükséges.
Egyéb bemeneti követelmények:
- a jelentkezĘ legyen tĦzoltóság, illetve hivatásos katasztrófavédelmi szerv tagja, vagy
rendelkezzen a beiskolázó befogadó nyilatkozatával.
- legalább a 18. életév betöltése

RÉSZSZAKKÉPESÍTÉS MEGNEVEZÉSE:

TĦzoltó II.

1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei:
Bemeneti kompetenciák:
Iskolai elĘképzettség:
iskolai végzettség

nyolcadik évfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú

Szakmai elĘképzettség:
ElĘírt gyakorlat:

-

ElérhetĘ kreditek mennyisége:

-

Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek
2. A képzés maximális idĘtartama:
Szakképzési évfolyamok száma:
Óraszám:

800

3. Elmélet aránya: 35%
4. Gyakorlat aránya: 65%
5. Szakmai alapképzés (iskolai rendszerben):
IdĘtartama (évben vagy félévben):

-
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6. Szintvizsga (iskolai rendszerben):
Ha szervezhetĘ, mikor:

-

7. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: nem szükséges
Egyéb bemeneti követelmények:
- a jelentkezĘ legyen tĦzoltóság, illetve hivatásos katasztrófavédelmi szerv tagja, vagy
rendelkezzen a beiskolázó befogadó nyilatkozatával.
- legalább a 18. életév betöltése

SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉS MEGNEVEZÉSE:

TĦzoltó szerparancsnok

1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei:
Szakmai elĘképzettség: 52 861 08 0000 00 00 TĦzoltó I. szakképesítés, vagy a 2011.
december 31-ig megkezdett képzésben szerzett tĦzoltó szakképesítés.
ElĘírt gyakorlat: 2 év tĦzoltói gyakorlat, a szakmai elĘképzettség megszerzését
követĘen.
ElérhetĘ kreditek mennyisége:

-

Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek
2. Elmélet aránya: 60%
3. Gyakorlat aránya: 40%
4. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: nem szükséges

III.
MUNKATERÜLET
1. A szakképesítéssel legjellemzĘbben betölthetĘ munkakör, foglalkozás:

FEOR száma
5362

A munkakör, foglalkozás
FEOR megnevezése
TĦzoltó

2. A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemzĘ leírása:
TĦzoltó II.:
Napirend szerinti tevékenységet végez
Vonulós tĦzoltói szolgálatot lát el
Életmentést végez
TĦzoltási feladatot lát el
MĦszaki mentést végez
Beavatkozás közben tekintettel van a tĦzvizsgálatra
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TĦzoltó I.:
Híradó-ügyeleti szolgálatot lát el
KözremĦködik a felderítési csoport, illetve a mentési csoport munkájában
A káresetnél sürgĘsségi laikus elsĘsegély-nyújtási feladatokat lát el
Különleges tĦzoltási, mĦszaki mentési feladatokat lát el
GépjármĦfecskendĘ-kezelési feladatot lát el
Támogatja a tĦzvizsgálatot
TĦzoltó szerparancsnok:
Gyakorlatot irányít
Riasztást rendel el
TĦzoltásvezetĘi feladatot lát el
MentésvezetĘi feladatot lát el
Készenléti szolgálat ellátása során az irányítói feladatok ellátásában közremĦködik
KözremĦködik tĦzoltási és mĦszaki mentési terv készítése során
Figyelembe veszi a tĦzmegelĘzési szabályokat
TĦzvizsgálathoz adatokat, információkat gyĦjt
TĦzoltás alapvetĘ feltételeit biztosító tĦzmegelĘzési szabályok megsértését felismeri
3. A szakképesítéssel rokon szakképesítések:
A szakképesítéssel rokon szakképesítések
azonosító száma
megnevezése
52 861 01 0000 00 00
Büntetés- végrehajtási felügyelĘ
52 861 05 1000 00 00
Polgári védelmi szakelĘadó
52 861 06
61 861 01

RendĘr
Rendészeti szervezĘ

IV.
SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK
A szakmai követelménymodulok felsorolása:
3690-11 A rendvédelmi szervek általános feladatai és szabályzói
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Betartja az alaki, öltözködési és az általános megjelenési szabályokat
Egyéni felszerelését, fegyverzetét, ruházatát ellenĘrzi, rendszeresen karbantartja,
kezeli
Alkalmazza a fegyveres-, rendvédelmi szervekre egységes, valamint a saját
szervezetére vonatkozó tĦz-, munka-, baleset-, egészség- és környezetvédelmi
rendszabályokat
Következetesen betartja a fegyveres-, rendvédelmi szervekre egységesen
vonatkozó általános adatvédelmi-, ügyviteli-, titoktartási szabályokat
Alkalmazza és betartja a fegyveres-, rendvédelmi szervekre általánosan
vonatkozó jogszabályokat, közjogi szervezetszabályozó eszközöket, valamint a rá
vonatkozó egyéb elĘírásokat
Végrehajtja az elöljárójától kapott parancsokat, utasításokat
Betartja a rendészeti szervek tevékenységére vonatkozó egységes közszolgálati
etikai szabályokat
Folyamatosan fejleszti fizikai állóképességét, teljesíti a kötelezĘ fizikai-erĘnléti
felméréseket, részt vesz az elĘírt egészségügyi szĦréseken
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ElsĘsegélyt nyújt, szükség esetén orvosi ellátást kezdeményez
Felismeri a káresemény helyszínén lévĘ veszélyeket, ismeri és alkalmazza azok
elhárításának alapvetĘ szabályait, továbbá szükség szerint közremĦködik
elhárításukban
Felvilágosítást, tájékoztatást kér/ad, továbbá jelentést, feljegyzést készít
Eligazításon vesz részt, átveszi/átadja a szolgálatot és szolgálatba lép
Elvégzi az objektum külsĘ és belsĘ biztosítását, Ęrzését
Bevonul szolgálatból, feladat teljesítésbĘl és jelentést tesz elöljárójának
Tisztán és rendben tartja a szolgálati-, pihenĘ körletét, valamint annak
környezetét
A fegyveres- és rendvédelmi szerveknél egységesen rendszerben lévĘ
fegyverzettechnikai, számítástechnikai- (hardver, szoftver), híradástechnikai-,
biztonsági-berendezéseket kezel, felügyel, használ, alkalmaz
KényszerítĘ eszközt felismer, megkülönböztet
EgyüttmĦködik más fegyveres és rendvédelmi szervek képviselĘivel
Az egységes szabályok szerint díszeleg, díszĘri feladatokat lát el
Szolgálat ellátása közben idegen nyelven is megnyilvánul
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
D
Munka-, baleset-, tĦz-, környezetvédelmi- és egészségügyi általános szabályok
D
Adat-, ügykezelésre, ügyvitelre, titokvédelemre vonatkozó elĘírások, titoktartási
szabályok
B
Alaki, öltözködési, szabályok, elĘírások
D
A hon-, rendvédelem, a rendészet alapvetĘ fogalmai, alapelvei, viszonyai
B
A felügyeletet gyakorló minisztérium helye, szerepe, általános rendeltetése,
felépítése
B
A szolgálati formákra, a szolgálatteljesítésre vonatkozó alapvetĘ elvárások,
követelmények
D
Magatartás szolgálatban, szolgálaton kívül, viselkedési, közszolgálati, etikai
szabályok
B
A fegyveres- és rendvédelmi szerveknél a szolgálati jogviszonyra vonatkozó
általános szabályok, jogosultságok, kötelezettségek, valamint juttatások, járandóságok,
karrierlehetĘségek
D
A szolgálati érintkezés szabályai, a szolgálati feladatok ellátásának egységesen
érvényes rendje
D
Alkotmányjogi-, jogi alapismeretek
D
Emberi-, polgári- és kisebbségjogi, közigazgatási, belügyi alapismeretek
C
A szabálysértésekre vonatkozó általános szabályok
D
A közigazgatási hatósági eljárás alapjai
D
Kapcsolódó legáltalánosabb nemzetközi jogi és humanitárius jogforrások
C
Objektumvédelmi és Ęrzési, személy- és vagyonvédelmi általános szabályok
C
Fegyverzeti, fegyverbiztonsági, ballisztikai és lĘelméleti alapismeretek
C
A kényszerítĘ eszköz alkalmazásának és csomag-, ruházat átvizsgálás
végzésének követelményei
C
AlapvetĘ elsĘsegély-nyújtási és újraélesztési alapismeretek
B
Az adott országos hatáskörĦ szerv híradására, összeköttetésére,
adattovábbítására vonatkozó sajátos lehetĘségek és szabályok
C
Az adott országos hatáskörĦ szervre vonatkozó rendvédelmi technikai eszközök
és berendezések sajátosságai, eszközkezelési és alkalmazási ismeretei
C
Pszichológiai, intézkedés-lélektani és kommunikációs alapismeretek
D
Idegen nyelvi kommunikáció
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A szint megjelölésével a szakmai készségek:
3
Rendvédelmi technikai eszközök, egyéni alapfelszerelések kezelése, használata
3
Híradástechnikai eszközök, berendezések használata
3
Laikus elsĘsegélynyújtás teljesítése
2
KényszerítĘ eszközök felismerése, megkülönböztetése
2
Olvasott köznyelvi szöveg megértése
3
Olvasott szakmai nyelvi szöveg megértése
2
Idegen nyelvi kommunikáció
2
Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
2
Szakmai nyelvĦ hallott szöveg megértése
Személyes kompetenciák:
Szabálytudat
Kötelességérzet
Önfegyelem
TerhelhetĘség
Testi erĘ
Mozgás koordinációk
Monotónia-tĦrés
Társas kompetenciák:
EgyüttmĦködés
Empátia
Irányíthatóság
SegítĘkészség
Módszer kompetenciák:
Helyzetfelismerés
Problémamegoldás
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
3754-11 TĦzoltó II. feladatok
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
A közmĦvek szerelvényeit felderíti, elzárásukban közremĦködik
A lehetséges és valós veszélyforrásokat beazonosítja
A tĦz továbbterjedését megakadályozza
Anyagi javakat ment
Berendezéseket, felszereléseket ellenĘriz, karbantart
Egyéni felszerelést ellenĘriz
Egyéni védĘfelszereléseket használ
Életjelenségeket vizsgál, életveszélyt felismer
Életmentést végez
Felkészül tĦzoltási és mentési feladatra
Fizikai erĘnlétet fejlesztĘ foglalkozáson vesz részt
Gyakorlatokon vesz részt
Helyszínbiztosításban közremĦködik
Kapuügyeletes szolgálatot lát el
Kárelhárítási, mĦszaki mentési feladatot végez
Káreset jellegének megfelelĘen tĦzoltó jármĦvet, kisgépet, eszközt kezel
Készenlétben áll
Készenléti állapotot visszaállít
Készenléti jármĦveket málház
Tudatos beavatkozással elĘsegíti a tĦzvizsgálatot
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Napi továbbképzésen szakmai ismereteit bĘvíti
Rádióforgalmazást folytat
Vonul a kárhelyre
Saját munkaterületén felderítésben közremĦködik
Sérüléseket felismer, laikus elsĘsegélynyújtás szintjén ellát (vérzéscsillapítás,
kötözés, rögzítés stb.)
Sérültet kiment, mobilizál
Szakfelszereléseket szerel, használ, visszaszerel
Szolgálatot átad, átvesz
TĦzoltás részfeladatait végzi
TĦzoltó gépjármĦvet vezet
Utómunkálatokat végez
Veszélyes anyagot ártalmatlanít, mentesít
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
A
Az egyes gépjármĦveken málházott felszerelések elhelyezése
A
LégzésvédĘ eszközök mĦködése és használata
A
Szakfelszerelések használata
B
VédĘruhák felépítése, használata
B
Egyéb védĘeszközök alkalmazása
B
Szerelési, mentési gyakorlatok
B
A tĦzoltóság kisgépeinek mĦködése és alkalmazása
B
A készenléti szolgálat váltásának rendje
B
A parancsok, utasítások végrehajtásának rendje
B
Az alkalmazott eszközök biztonságtechnikai elĘírásai
B
Egyéb szakfelszerelések és eszközök
B
Kézi szerelésĦ létrák
B
Hordozható tĦzoltó készülékek mĦködése és alkalmazása
B
MĦszaki mentési ismeretek
B
Szívóoldali és nyomóoldali szakfelszerelések
B
TĦzoltási feladatok végrehajtása szabadban, zárt térben
C
ErĘnléti állapot fejlesztése, fizikai felmérés elemeinek teljesítése
C
Pszichikai tĦrĘképesség fejlesztése
C
Sérült kimentése és mobilizálása
C
A tĦzoltó laktanya rendje
C
A tĦzoltóság szolgálati rendje, tagozódása
C
Az alkalmazott híreszközök mĦködése és alkalmazása
C
Hírközpontok feladatrendszere
C
Sérülések felismerése
C
Laikus elsĘsegélynyújtás
C
Szolgálati jogok és kötelezettségek
C
Veszélyforrások felismerése és csoportosítása
D
A gépjármĦfecskendĘk ismerete
D
A tĦzoltás szervezete, feladatrendszere
D
A tĦzoltásra, mĦszaki mentésre, valamint a katasztrófa-elhárításra vonatkozó
szabályozás
D
A tĦzoltó szolgálati viszonyának szabályozása
D
A tĦzoltóság felépítése, szervezete, irányítása
D
Az égés fajtái és a tĦz jellemzése
D
Szivattyú- és motorismeret
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TĦzoltósport
TĦzvédelem megelĘzési feladatai
A speciális tĦzoltó gépjármĦvek ismerete
Katasztrófa-elhárítási ismeretek

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
4
Szakfelszerelések megszerelése, használata
3
TĦzoltó-készülékek kezelése
3
TĦzoltó kisgépek kezelése
3
Testi erĘ
3
Térérzékelés
3
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
3
Tájékozódás
3
Szakmai nyelvĦ hallott szöveg megértése
3
Szakmai nyelvĦ beszédkészség
3
Olvasott köznyelvi szöveg megértése
3
Mennyiségérzék
3
Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3
Köznyelvi beszédkészség
3
Az alkalmazott híreszközök kezelése
2
Kézírás
1
Információforrások kezelése
1
TĦzoltástaktikai jelképek értelmezése
Személyes kompetenciák:
Alkalmazkodóképesség
Állóképesség
Egyensúlyérzékelés
Elhivatottság, elkötelezettség
Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság
FelelĘsségtudat
Kitartás
Kockázatvállalás
Pontosság
SzervezĘkészség
TĦrĘképesség
Társas kompetenciák:
Bajtársiasság
Módszerkompetenciák:
Felfogóképesség
Gyakorlatias feladatértelmezés
Módszeres munkavégzés
Intenzív munkavégzés
Ismeretek helyén való alkalmazása
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
3753-11 TĦzoltó I. feladatok
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Híradó-ügyeleti szolgálatot lát el
TĦzjelzést felvesz, rögzít
Riasztást végrehajt, visszajelzéseket rögzít
Végrehajtja a társszervek, felsĘbb szervek, közmĦszolgáltatók értesítését
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Megkezdi a halaszthatatlan elsĘsegély-nyújtási beavatkozásokat
Megkezdi az újraélesztést
Magasból, illetve mélybĘl mentési feladatokat lát el
VízbĘl, jégrĘl mentési feladatokat lát el
Kommunikál a sérültekkel, károsultakkal
KözremĦködik a veszélyes anyagok azonosításában
Veszélyes anyagok jelenlétében történĘ beavatkozásban vesz részt
KözremĦködik a tĦzvizsgálatban, nyomokat biztosít
FelderítĘ csoport vezetĘjeként vagy tagjaként közremĦködik a felderítésben
Mentési csoport vezetĘjeként vagy tagjaként közremĦködik az életmentésben
Anyagokat és azok tĦzvédelmi tulajdonságait beazonosítja
Omlásveszélyes környezetben munkaterületet biztosít
Födémszerkezetet alátámaszt
Mentésnél munkaárok falat kitámaszt
Szakfelszerelések idĘszakos vizsgálatait végzi, nyilvántartja
Felszerelések selejtezésére javaslatot tesz
Vízeltávolítási feladatokat hajt végre
Szükségáramforrásokat üzemeltet
Munkaterületet megvilágít
Elektromos fogyasztókat biztonságosan kiszolgál
TĦzesetek után füsteltávolítást, frisslevegĘ betáplálást végez
GépjármĦvekre málházott elektromos fogyasztókat üzemeltet
Napi továbbképzésen szakmai ismereteit bĘvíti
GépjármĦfecskendĘvel káresethez vonul
GépjármĦfecskendĘ szivattyút üzemeltet
GépjármĦfecskendĘt és felszereléseit karbantartja
Beavatkozás közben hasznosítja a tĦzoltás alapvetĘ feltételeit tartalmazó
tĦzmegelĘzési szabályokat
TĦzvizsgálatra tekintettel avatkozik be, nyomokat megĘriz, a kötelezĘ
adatgyĦjtésben részt vesz
KözremĦködik a tĦzoltóság készenlétének fokozásában, a felriasztással
kapcsolatos feladatokban
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B
A gépjármĦfecskendĘk málházott technikai eszközeinek ismerete
B
A gépjármĦfecskendĘk tĦzoltó-technikai és gépjármĦ-technikai ismeretei
B
A híradóügyelet szolgálati okmányainak fajtái, vezetésének, kezelésének
szabályai
B
A hírközpontokban rendszeresített távközlési és informatikai eszközök,
szoftverek kezelése
B
A tĦzjelzés felvétele, szabályos rögzítése és jelentése
B
Az alkalmazott híreszközök mĦködése és alkalmazása
B
A traumás sérülések felismerése és elsĘdleges laikus ellátása
C
Hírközpontok feladatrendszere
C
Épületek födémszerkezetének statikai megerĘsítése
C
Mentésnél munkaárok-fala kitámasztása
C
Omlásveszélyes környezetben a biztonságos munkavégzés biztosítása
C
A gyermekek, mozgásukban és cselekvĘképességükben korlátozott személyek
mentésének különös szabályai
C
A híradó-ügyeleti szolgálat váltásának és ellátásának rendje
C
A társszervek, felettes szervek, közmĦszolgáltatók értesítése
C
A visszajelzések szabályos rögzítése, a további riasztás végrehajtása
C
MinĘsített idĘszaki, riasztási feladatok
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A TĦzoltási és mĦszaki mentési tevékenységet segítĘ tervek, valamint az
alaprajzok, térképek és a vízkataszter helyes értelmezése
A káreset helyszínének biztosításával kapcsolatos tĦzoltói feladatok
A magasból, illetve mélybĘl mentés végrehajtása, szakmai fogásai
A sérültekkel, károsultakkal való kommunikáció szabályai
A tömeges balesetek felszámolásának elĘkészítésével, végrehajtásával
kapcsolatos tĦzoltói feladatok,
A tĦzoltóság által használatos, egyszerĦ mentéstechnikai eszközök
alkalmazása
A veszélyes anyagok azonosítása segédanyagok felhasználásával.
A veszélyes anyagok jelenlétében történĘ beavatkozások különleges biztonsági
szabályai, eszközei, szakmai fogásai
A vízbĘl, jégrĘl mentés biztonságos végrehajtása, szakmai fogásai
Kockázat beazonosításának tĦzmegelĘzési szabályai
TĦzoltás feltételeit biztosító tĦzmegelĘzési szabályok
TĦzvizsgálat

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
5
Szakfelszerelések megszerelése
4
TĦzoltó készülékek kezelése
4
Az alkalmazott híreszközök kezelése
4
TĦzoltó kisgépek kezelése
3
Szakmai nyelvĦ íráskészség
3
Szakmai nyelvĦ hallott szöveg megértése
3
Szakmai nyelvĦ beszédkészség
3
Olvasott szakmai szöveg megértése
3
Olvasott köznyelvi szöveg megértése
3
Mennyiségérzék
3
Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3
Köznyelvi íráskészség
3
Köznyelvi beszédkészség
3
Információforrások kezelése
2
TĦzoltástaktikai jelképek értelmezése
Személyes kompetenciák:
Állóképesség
Egyensúlyérzékelés
Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság
TĦrĘképesség
Elhivatottság, elkötelezettség
FelelĘsségtudat
Kitartás
Kockázatvállalás
Pontosság
StressztĦrĘ képesség
SzervezĘkészség
TerhelhetĘség
Testi erĘ
Alkalmazkodóképesség
Társas kompetenciák:
SegítĘkészség
Irányíthatóság
Bajtársiasság
Adekvát metakommunikáció
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Módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Felfogóképesség
Módszeres munkavégzés
Intenzív munkavégzés
Gyakorlatias feladatértelmezés
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
3755-11 TĦzoltó szerparancsnok feladatok
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Felkészül, önképzést folytat
Foglalkozási vázlatot, illetve gyakorlattervet készít
Gyakorlati foglalkozást tart
Értékeli a szakmai tapasztalatokat
TĦzjelzést értékel
Riasztási fokozatot határoz meg
Szükség szerint kommunikál a társszervekkel
Felügyeli, irányítja a mĦszaki mentést
Káresetek során irányítja a rábízott tĦzoltók munkáját
Megválasztja a veszélyes anyagok jelenlétében alkalmazható elsĘdleges
eljárásokat
Veszélyes anyagok adatbázisait kezeli
SzakértĘkkel együttmĦködik
Intézkedik a környezetvédelmi és munkavédelmi szabályok betartása
érdekében
Meghatározza a felállítási helyet
Meghatározza a tĦz megközelítésének módját
Meghatározza a használandó oltóanyagot, szervezi annak ellátását
Meghatározza a szükséges védĘeszközöket
Irányítja a felderítést és a beavatkozást
Folyamatosan értékeli a rendelkezésre álló információkat
Meghatározza a beavatkozás módját és taktikáját
TĦzoltó gépeket kiválaszt és kezel
Irányítja és ellenĘrzi a tĦzoltók napirend szerinti tevékenységét
KözremĦködik a szolgálatszervezési feladatotokban
Koordinálja a híradó-ügyeleti szolgálatot
Adatkommunikációt folytat és speciális szoftvereket kezel
A tevékenységi körébe tartozó tĦzoltó-technikai eszközök karbantartását és
ellenĘrzését felügyeli
KözremĦködik a tĦzoltási és mĦszaki mentési tervek elkészítésében
Információkat számítógépen feldolgoz
Eljárást kezdeményez (szükség esetén)
KözremĦködik katasztrófa-elhárítási feladatokban
Adatokat gyĦjt
Kommunikál az érintettekkel
Helyszínt biztosít, helyszínrajzot készít
Jelentésben rögzíti a helyszínre vonatkozó adatokat
Dokumentál, és statisztikai adatokat rögzít
Beavatkozás során tekintetbe veszi a tĦzoltással összefüggĘ tĦzmegelĘzési
szabályokat
Beavatkozás során alkalmazza a tĦzoltással kapcsolatos létesítési és
használati szabályokat
Építési módokból adódó beavatkozási kockázatot felismer
Az épített környezetbĘl adódó beavatkozási lehetĘségeket értékel.
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Tevékenysége során felmerülĘ tĦzvédelmi szabálysértéseket felismer
TĦzvédelmi szabálytalanság észlelése esetén intézkedést kezdeményez
TĦzvizsgálathoz kapcsolódó kötelezĘ adatgyĦjtést végez
Ismeri a térképek jelöléseit és tud azokból olvasni
Térkép és tájoló használatával tudja meghatározni a helyzetét
Használja a mĦholdas helymeghatározó rendszereket
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
A
Alkalmazott rádióeszközök mĦködése és kezelése
A
MĦszaki mentési ismeretek
A
Szakfelszerelések taktikai alkalmazása
A
TĦzoltási feladatok szabadban, zárt térben
A
TĦzoltásvezetĘi tevékenység, alapirányítási módozattal
B
A készenléti szolgálat váltásának rendje
B
A parancsok, utasítások végrehajtásának rendje
B
A tĦz fogalomrendszere és fejlĘdésének sajátosságai
B
Hírközpontok feladatrendszere
B
Szolgálati jogok és kötelezettségek
B
TĦzoltás és mĦszaki mentés megszervezése
B
Veszélyforrások felismerése és csoportosítása
B
A tĦzoltó-technikai eszközök taktikai alkalmazása
C
A beavatkozásokkal összefüggĘ térképolvasás, térképjelek értelmezése
C
A beosztotti állomány irányítása, laktanyai és kárhelyi körülmények között
C
A tĦzoltás szervezete, feladatrendszere
C
A tĦzoltóság felépítése, szervezete, irányítása
C
A tĦzoltóság szolgálati rendje, tagozódása
C
Az oltóanyag-ellátás
C
Képzés, továbbképzés módszerei
C
Laikus sérültellátás, a sérültek kárhelyi mozgatása és felügyelete
C
Pszichikai tĦrĘképesség fejlesztése
C
Az oltóanyag ellátás tervezése
C
A tĦzoltó gépjármĦvek, berendezések ,gépek és eszközök felépítésének,
mĦködésének és használatának sajátosságai
C
Veszélyes anyagok és technológiák sajátosságai
C
A katasztrófavédelem szervezeti felépítése, szervezete, irányítása
C
Alkalmazott munkavédelem
D
A tĦzoltás, mentés erĘ-eszköz számítása
D
ErĘnléti állapot fejlesztése, fizikai felmérés elemeinek teljesítése
D
Gyakorlatok rendszere, megtartásuk rendje
D
Katasztrófa-elhárítási és együttmĦködési ismeretek
D
TĦz észlelĘ, jelzĘ és beavatkozó rendszerek feladata
D
TĦzoltósport
D
TĦzveszélyességi osztályba sorolás
D
A tĦzvédelemben alkalmazott szankciók
D
A tĦzvizsgálati eljárás szabályai, folyamata
D
Az építési termékek, épületszerkezetek, építmények tĦzvédelmi jellemzĘi
D
Építészeti ismeretek
D
Létesítés és használat tĦzvédelmi szabályai
D
MĦholdas navigációs rendszer alkalmazásával történĘ helymeghatározás
D
TĦzkeletkezés statisztikai okai
D
TĦzvédelmi igazgatás
D
TĦzvédelmi megfelelĘség vizsgálata
E
Közigazgatási eljárási ismeretek
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A szint megjelölésével a szakmai készségek:
5
Térérzékelés
5
Szakfelszerelések alkalmazása
4
TĦzoltástaktikai rajz olvasása, értelmezése
4
Szakmai nyelvĦ hallott szöveg megértése
4
Szakmai nyelvĦ beszédkészség
4
Olvasott szakmai szöveg megértése
4
Mennyiségérzék
4
Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
4
Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
4
Köznyelvi beszédkészség
4
Információforrások kezelése
3
TĦzoltástaktikai rajz készítése
3
Térkép jelölések felismerése, alkalmazása
3
Számolási készség
3
Szakmai nyelvezetĦ íráskészség, fogalmazás írásban
3
Olvasott köznyelvi szöveg megértése
3
Olvasott köznyelvi szöveg megértése
3
Kézírás
3
Idegen nyelvĦ olvasott szöveg megértése
3
Folyamatábrák olvasása, értelmezése
2
Felhasználói szintĦ számítógép-használat
2
Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
Személyes kompetenciák:
Állóképesség
Elhivatottság, elkötelezettség
Kockázatvállalás
Testi erĘ
Társas kompetenciák:
Határozottság
Irányítókészség
Hatékony kérdezés készsége
Kompromisszum-készség
Módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Helyzetfelismerés
Rendszerekben való gondolkodás
Az 52 861 08 0000 00 00 azonosító számú TĦzoltó I. megnevezésĦ szakképesítés
szakmai követelménymoduljainak
Azonosítója
Megnevezése
3753-11
TĦzoltó I. feladatok
3754-11
TĦzoltó II. feladatok
3690-11
A rendvédelmi szervek általános feladatai és szabályzói
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Az 52 861 08 0100 31 01 azonosító számú TĦzoltó II. megnevezésĦ
részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak
Azonosítója
Megnevezése
3754-11
TĦzoltó II. feladatok
3690-11
A rendvédelmi szervek általános feladatai és szabályzói
Az 52 861 08 0001 54 01 azonosító számú TĦzoltó szerparancsnok
szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak
Azonosítója
Megnevezése
3755-11
TĦzoltó szerparancsnok feladatok
V.
VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK
1. A szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Modulzáró vizsga eredményes letétele.
A hiányzási óraszám modulonként nem haladhatja meg a képzési programban rögzített
összóraszám 15%-át.
TĦzoltó II. részszakképesítés esetén kisgépkezelĘi vizsga megléte (a kisgépkezelĘi
vizsgán a képzési programban meghatározott, legalább 3 gépcsaládból egy sikeres
vizsga).
2. A szakmai vizsga részei:
1. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
3690-11 A rendvédelmi szervek általános feladatai és szabályzói
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
A szolgálatteljesítésre vonatkozó általános szabályok
A hozzárendelt jellemzĘ vizsgatevékenység:
írásbeli
IdĘtartama: 45 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Rendészeti alapfeladatok
A hozzárendelt jellemzĘ vizsgatevékenység:
gyakorlati
IdĘtartama: 30 perc (felkészülési idĘ 15 perc, gyakorlati feladat-végrehajtás 15 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 60%
2. feladat 40%
2. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
3754-11 TĦzoltó II. feladatok
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Szakfelszerelések megszerelése, alkalmazása rajkötelékben
A hozzárendelt jellemzĘ vizsgatevékenység:
gyakorlati
IdĘtartama:
30 perc
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A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
A védĘeszközök kezelése, ellenĘrzése, használata és karbantartása
A hírforgalmi eszközök kezelése és rádiókapcsolat megvalósítása
A hozzárendelt jellemzĘ vizsgatevékenység:
gyakorlati
IdĘtartama:
30 perc
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
A készenléti szolgálatot ellátó tĦzoltó I. tĦzoltási, mentési és szolgálati feladatainak,
valamint az alkalmazott technikai eszközök mĦszaki sajátosságainak ismertetése
A hozzárendelt jellemzĘ vizsgatevékenység:
szóbeli
IdĘtartama: 25 perc (felkészülési idĘ 15 perc, válaszadási idĘ 10 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat: 30%
2. feladat: 40%
3. feladat: 30%
3. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
3753-11 TĦzoltó I. feladatok
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
A készenléti szolgálatot ellátó tĦzoltó szolgálati, tĦzoltási és mĦszaki feladatai
A hozzárendelt jellemzĘ vizsgatevékenység:
írásbeli
IdĘtartama: 60 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
A készenléti szolgálatot ellátó tĦzoltó mĦszaki feladatai
A hozzárendelt jellemzĘ vizsgatevékenység:
gyakorlati
IdĘtartama:
30 perc
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
A készenléti szolgálatot ellátó tĦzoltó különleges tĦzoltási, mentési és szolgálati
feladatai
A hozzárendelt jellemzĘ vizsgatevékenység:
szóbeli
IdĘtartama: 25 perc (felkészülési idĘ 15 perc, válaszadási idĘ 10 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat: 20
2. feladat: 30
3. feladat: 50
4. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
3755-11 TĦzoltó szerparancsnok feladatok
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Feltételezett tĦzoltási szituáció felszámolási feladatainak vezetése (a
tĦzvizsgálathoz kapcsolódó kötelezĘ adatgyĦjtési tevékenység végrehajtásával)
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A hozzárendelt jellemzĘ vizsgatevékenység:
gyakorlati
IdĘtartama:
30 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
A tĦzoltást és mĦszaki mentést segítĘ szaktevékenységek ismertetése
A hozzárendelt jellemzĘ vizsgatevékenység:
írásbeli
IdĘtartama: 90 perc
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
A készenléti szolgálat ellátásával összefüggĘ tĦzoltás-és mĦszaki mentés
vezetésének és a technikai eszközök alkalmazásának tĦzoltó szerparancsnoki
feladatai, illetve ezekhez kapcsolódó tĦzmegelĘzési ismeretek
A hozzárendelt jellemzĘ vizsgatevékenység:
szóbeli
IdĘtartama: 25 perc (felkészülési idĘ 15 perc, válaszadási idĘ 10 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat: 45 %
2. feladat: 15 %
3. feladat: 40 %
3. A szakmai vizsga értékelése %-osan:
A 52 861 08 0100 31 01 azonosító számú TĦzoltó II. megnevezésĦ részszakképesítéshez
rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében
1. vizsgarész: 20
2. vizsgarész: 80
Az 52 861 08 0000 00 00 azonosító számú TĦzoltó I. megnevezésĦ szakképesítéshez
rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében
1. vizsgarész: 10
2. vizsgarész: 40
3. vizsgarész: 50
Az 52 861 08 0001 54 01 azonosító számú TĦzoltó szerparancsnok megnevezésĦ
szakképesítés-ráépüléshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében
4. vizsgarész: 100
Az 52 861 08 0000 00 00 azonosító számú TĦzoltó I. szakképesítéshez rendelt vizsgarész
és ennek súlya a vizsga egészében, amennyiben a vizsgázó az 52 861 08 0100 31 01
azonosító számú TĦzoltó II. megnevezésĦ részszakképesítéssel rendelkezik:
3. vizsgarész: 100
4. A szakmai vizsgarészek alóli felmentés feltételei:
A szakképesítéshez rendelt vizsgarészek valamelyikének korábbi teljesítése.
5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérĘ szempontjai:
a) Ha a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjérĘl szóló 20/2007.
(V. 21.) SZMM rendelet 20. §-ának (1) bekezdése alapján a vizsgabizottság a gyakorlati
vizsgafeladatok, illetve ezek értékelési útmutatóinak jóváhagyását megelĘzĘen azokat
módosította, vagy a vizsgaszervezĘvel módosíttatta, illetve átdolgoztatta, akkor e tényt a
vizsgajegyzĘkönyvben rögzíteni kell.
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b) A 2. vizsgarész akkor tekinthetĘ eredményesnek, ha a vizsgázó a vizsgarész 1. és 2.
számú gyakorlati vizsgafeladatát külön-külön 60%-ot meghaladó eredménnyel teljesítette
és a vizsgarész %-os eredménye is meghaladja az 50%-ot.
c) A 4. vizsgarész akkor tekinthetĘ eredményesnek, ha a vizsgázó a vizsgarész 1., 2., és 3.
számú vizsgafeladatát külön-külön 50%-ot meghaladó eredménnyel teljesítette. Bármely
vizsgafeladat 50% vagy az alatti teljesítése esetén a teljes 4. vizsgarészt meg kell
ismételni.
d) Az 1. vizsgarész 1. számú, a 3. vizsgarész 1. számú, valamint a 4. vizsgarész 2. számú
írásbeli vizsgafeladatánál a kijavított és értékelt írásbeli vizsgadolgozatokat és az eredeti
írásbeli vizsgafeladat egy példányát az értékelést végzĘ szakértĘ a %-os értékelési
javaslatával legkésĘbb az utolsó vizsgatevékenység megkezdése elĘtt adja át a
vizsgabizottság elnökének.
A 2. vizsgarész 1. és 2. számú vizsgafeladatának 60% vagy az alatti teljesítése esetén a
teljes 2. vizsgarészt meg kell ismételni.

VI.
ESZKÖZ - ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

A képzési feladatok teljesítéséhez
szükséges eszközök és felszerelések
minimuma
TĦzoltógépjármĦvek
TĦzoltó szakfelszerelések
Híradóeszközök (rádiók)
MĦszaki gyakorló pálya
TĦzoltási gyakorlópálya
VédĘeszközök (védĘruhák légzésvédĘk)
TĦzvizsgálati eszközök
TĦz-szimulációs eszközök, kabinet
MĦszaki mentés eszközei
(Szak)tantermek, oktatástechnika
Munkaokmányok, nyilvántartások
Számítástechnikai eszközök, szoftverek
TĦzoltósporteszközök, mászóház
VízbĘl mentési eszközök, tanuszoda
KülsĘ gyakorlati helyszínek
Szakmai jegyzetek, tankönyvek

TĦzoltó II.

TĦzoltó I.

TĦzoltó
szerparancsnok

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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VII.
EGYEBEK
A szakmai szervezet szakmai vizsgabizottságban betöltött feladatait a Belügyminisztérium
Országos Katasztrófavédelmi FĘigazgatóság látja el.
Korábbi eredményes szakmai
követelménymodulok
0783-06
TĦzoltó feladatok

0783-06

TĦzoltó feladatok

0784-06

TĦzoltó technikusi
feladatok
Katasztrófa- és
tĦzvédelmi
technikus
TĦzoltó (10 hónap
képzési idejĦ)

53891502 OKJ
számú
32891501 OKJ
számú

Jelen szakmai és vizsgakövetelmények szerint
megfeleltetett szakmai követelménymodulok
A rendvédelmi szervek
általános feladatai és
3690-11
szabályzói
és
és
TĦzoltó II. feladatok
3754-11
3753-11
TĦzoltó I. feladatok
érettségi megléte esetén
3755-11
TĦzoltó szerparancsnok
feladatok
3755-11
TĦzoltó szerparancsnok
feladatok
3755-11

TĦzoltó szerparancsnok
feladatok

Aki a 2006-ban kiadott, e táblázatban meghatározott követelménymodulokat eredményesen
teljesítette, az mentesül a 2011-ben kiadott e táblázat szerinti megfelelĘ szakmai
követelménymodulok teljesítése alól.
Aki a 2006-ban kiadott, e táblázatban meghatározott követelménymodulokból sikeres
szakmai vizsgát tett, az a jelen szakmai és vizsgakövetelmény szerinti szakmai képzéseket
folytathatja.
A képzésben résztvevĘk részére az egyéni védĘfelszereléseket a beiskolázó biztosítja.
”
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7. melléklet az 1/2012. (I. 3.) BM rendelethez
„12/A. melléklet a 25/2008. (IV. 29.) ÖTM rendelethez

TĥZOLTÓ TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS
SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI
I.
AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLė ADATOK
1. A szakképesítés azonosító száma: 54 861 02 0000 00 00
2. A szakképesítés megnevezése: TĦzoltó technikus
3. Szakképesítések köre:
3.1
Részszakképesítés

Nincs

3.2

Szakképesítéselágazások

Nincsenek

3.3

Szakképesítésráépülés

Nincs

4. Hozzárendelt FEOR szám: 5362
5. Képzés maximális idĘtartama:
Szakképesítés/Szakképesítés ráépülés megnevezése
TĦzoltó technikus

Szakképzési
évfolyamok száma
-

Óraszám
500

II.
EGYÉB ADATOK
SZAKKÉPESÍTÉS MEGNEVEZÉSE:

TĦzoltó technikus

1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei:
Bemeneti kompetenciák:

-

Iskolai elĘképzettség:

érettségi vizsga

Szakmai elĘképzettség:
szerparancsnok

52 861 08 0001 54 01

TĦzoltó

ElĘírt gyakorlat: a TĦzoltó szerparancsnok szakképesítés ráépülés megszerzését követĘ
2 év szakmai gyakorlat
ElérhetĘ kreditek mennyisége: Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek
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2. Elmélet aránya:50%
3. Gyakorlat aránya:50%
4. Szakmai alapképzés (iskolai rendszerben): IdĘtartama(évben, vagy félévben):
5. Szintvizsga (iskolai rendszerben):
Ha szervezhetĘ, mikor:

-

6. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: nem szükséges
III.
MUNKATERÜLET
1. A szakképesítéssel legjellemzĘbben betölthetĘ munkakör, foglalkozás:

FEOR száma
5362

A munkakör, foglalkozás
FEOR megnevezése
TĦzoltó

2. A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemzĘ leírása:
Képzést, gyakorlatot irányít
Riasztást rendel el
Káresetnél mentés parancsnoki feladatot lát el
TĦzoltás vezetĘi feladatot lát el
Készenléti szolgálat során irányítói feladatokat lát el
MinĘsített idĘszaki logisztikai feladatok ellátásában részt vesz
KözremĦködik tĦzoltási és mĦszaki mentési terv készítésében
Figyelembe veszi a tĦzmegelĘzési szabályokat
TĦzoltó jármĦveket kezel
Megszervezi és felügyeli a tĦzoltótechnikai eszközök javítását, ellenĘrzését és
karbantartását
Felügyeli a hír, és információs- rendszerek mĦködését, mĦködtetését
3. A szakképesítéssel rokon szakképesítések:
A szakképesítéssel rokon szakképesítések
azonosító száma
megnevezése
-
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IV.
SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
3756-11 TĦzoltó technikusi feladatok
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Vezeti a munkavédelmi Ęr naplót
Szolgálati balesetet jelent
Részt vesz munkabalesetek kivizsgálásában
Intézkedik a munkavédelmi szabályok betartása érdekében
Megválasztja a beavatkozáshoz szükséges gépeket, gépi berendezéseket, tĦzoltó
jármĦveket, és kezeli azokat, irányítja a beavatkozásukat.
A rábízott tĦzoltó jármĦvek idĘszakos karbantartási munkálatait elvégzi, irányítja,
felügyeli.
Gondoskodik a rábízott tĦzoltó jármĦvek és eszközök folyamatos készenlétben
tarthatóságáról.
Megszervezi a tĦzoltó jármĦvek és eszközök idĘszakos felülvizsgálatát.
Szervezi, és végrehajtja a tĦzoltó jármĦvek képzése során elvégzendĘ mentori
feladatokat.
Kezeli a kézi és motoros vonóeszközöket
Elvégzi, és irányítja a teherkötözést, és a gépi anyagmozgatást
Hidraulikus mentĘszerszám kiegészítĘ készlettel történĘ beavatkozást hajt végre, és
irányítja azt.
Felügyeli és irányítja a híradó ügyeleti szolgálatot
Szolgálatszervezési feladatokat hajt végre
Irányítja és ellenĘrzi a tĦzoltók napirend szerinti tevékenységét
Irányítja és felügyeli a belsĘ szolgálat tevékenységét
Vizsgálja a szervezet minĘsített idĘszaki felépítését, normatíváit
Felméri a minĘsített idĘszaki feladatok végrehajtásának szükségleteit
Elkészíti és naprakészen tartja a minĘsített idĘszaki szükségleti terveket
Kezeli a minĘsített idĘszaki adatbázisokat
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
A
Szolgálati jogok és kötelezettségek
A
A parancsok, utasítások végrehajtásának rendje
A
A készenléti szolgálat váltásának rendje
A
A tĦz fogalomrendszere és fejlĘdésének sajátosságai
A
TĦzoltás vezetĘi tevékenység, csoportirányítási módozattal
B
A tĦzoltóság felépítése, szervezete, irányítása
B
A munkavédelmi Ęrnapló vezetésének szabályai, elĘírásai
B
A beosztotti állomány irányítása, laktanyai és kárhelyi körülmények között
B
A tĦzoltóság szolgálati rendje, tagozódása
B
Képzés, továbbképzés módszerei
B
Pszichikai tĦrĘképesség fejlesztése
B
Az oltóanyag-ellátás
B
TĦzterjedési és oltóanyag számítások
B
A tĦzoltásra, mĦszaki mentésre, valamint a katasztrófa-elhárításra vonatkozó
szabályozás
B
A tĦzoltás szervezete, feladatrendszere
C
Gyakorlatok rendszere, megtartásuk rendje
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C
C
C
C
A
A
A
A
A
B
B
B
B
B
B
C
C
E
E

Munkavédelmi célellenĘrzés végrehajtása
Munkabaleset kivizsgálása
ErĘnléti állapot fejlesztése, fizikai felmérés elemeinek teljesítése
TĦzoltósport
A tĦzoltó jármĦvek taktikailag helyes megválasztása és felhasználása
A tĦzoltó jármĦvek felállítási helyének megválasztása
A tĦzoltó jármĦvekre málházott tĦzoltó felszerelések helyének meghatározása
A tĦzoltó jármĦvek, azok beépített berendezéseinek, málházott tĦzoltó
felszereléseinek alkalmazáskori veszélyforrásainak ismerete, elhárításának
lehetĘségei
A tĦzoltó jármĦvek alkalmazás biztonság-technikai szabályai
A tĦzoltó jármĦvek karbantartásának lépései, vonatkozó elĘírások tartalma,
karbantartási feladatok jogkörei
A tĦzoltó jármĦvekbe beépített biztonság-technikai berendezések mĦködési
sajátosságai
A tĦzoltó jármĦvek gépjármĦ-technikai mĦködése, mĦködtetése
A tĦzoltó jármĦvekbe beépített mĦszaki mentĘ, balesetelhárító, tĦzoltó
berendezések mĦködése, mĦködtetése
Hír-, és információs központok mĦködésének irányítása és felügyelete
Alkalmazott speciális szoftverek kezelése
MinĘsített idĘszaki tervezés feladatai
Katasztrófa-elhárítási ismeretek
Rendkívüli jogrend szabályozása
MinĘsített idĘszaki alapismeretek

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
2
Számítógép-használat szakmai felhasználási szinten
4
Olvasott köznyelvi szöveg megértése
4
Kézírás
5
Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
5
Köznyelvi beszédkészség
5
Olvasott szakmai szöveg megértése
4
Szakmai nyelvezetĦ íráskészség, fogalmazás írásban
5
Szakmai nyelvĦ hallott szöveg megértése
5
Szakmai nyelvĦ beszédkészség
2
Idegen nyelvĦ olvasott szöveg megértése
4
Információforrások kezelése
5
TĦzoltástaktikai rajz olvasása, értelmezése
4
TĦzoltástaktikai rajz készítése
4
Folyamatábrák olvasása, értelmezése
3
Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
5
TĦzoltástaktikai jelképek értelmezése
5
Veszélyforrások felismerése
4
Hidraulikus kapcsolási rajz értelmezése
4
Számolási készség
4
Mennyiségérzék
5
Térérzékelés
5
Szakfelszerelések alkalmazása
3
Normatáblázatok kezelése
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Személyes kompetenciák:
Elhivatottság, elkötelezettség
FejlĘdĘképesség, önfejlesztés
Önállóság
Pontosság
SzervezĘkészség
Társas kompetenciák:
KapcsolatteremtĘ készség
Udvariasság
KezdeményezĘkészség
MeggyĘzĘkészség
Irányítási készség
Kommunikációs rugalmasság
Módszerkompetenciák:
ÁttekintĘképesség
Logikus gondolkodás
RendszerezĘ képesség
Ismeretek helyükön való alkalmazása
Módszeres munkavégzés
Körültekintés elĘvigyázatosság

Az 54 861 02 0000 00 00 azonosító számú TĦzoltó technikus megnevezésĦ
szakképesítés szakmai követelménymoduljának
azonosítója
megnevezése
3756-11
TĦzoltó technikusi feladatok

V.
VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK
1.

A szakmai vizsgára bocsátás feltételei

Modulzáró vizsga eredményes letétele.
A hiányzási óraszám nem haladhatja meg a Képzési Programban rögzített összóraszám
15%-át.
2. A szakmai vizsga részei
1. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
3756-11 TĦzoltó technikusi feladatok
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
A tĦzoltást és mĦszaki mentés vezetést segítĘ szaktevékenységek.
A hozzárendelt jellemzĘ vizsgatevékenység:
írásbeli
IdĘtartama: 60 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
A készenléti szolgálat ellátásához kapcsolódó mĦszaki, technikai ismeretek.
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A hozzárendelt jellemzĘ vizsgatevékenység:
szóbeli
IdĘtartama: 25 perc (felkészülési idĘ 15 perc, válaszadási idĘ 10 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat: 30%
2. feladat: 70%
3. A szakmai vizsga értékelése %-osan:
Az 54 861 02 0000 00 00 azonosító számú, TĦzoltó technikus megnevezésĦ
szakképesítéshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében
1. vizsgarész: 100
4. A szakmai vizsgarészek alóli felmentés feltételei
A szakképesítéshez rendelt vizsgarészek valamelyikének korábbi teljesítése

5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérĘ szempontjai:
VI.
ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK
A képzési feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök
és felszerelések minimuma
TĦzoltó jármĦvek
TĦzoltó szakfelszerelések
Híradóeszközök (rádiók)
MĦszaki gyakorló pálya
TĦzoltási gyakorlópálya
VédĘeszközök (védĘruhák, légzésvédĘk)
MĦszaki mentés eszközei
(Szak)tantermek, oktatástechnika
Munkaokmányok, nyilvántartások
Számítástechnikai eszközök, szoftverek
KülsĘ gyakorlati helyszínek
Szakmai jegyzetek, tankönyvek

TĦzoltó
technikus
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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VII.
EGYEBEK
A szakmai szervezet szakmai vizsgabizottságban betöltött feladatait a Belügyminisztérium
Országos Katasztrófavédelmi FĘigazgatóság látja el.
A képzésben résztvevĘk részére az egyéni védĘfelszereléseket a beiskolázó biztosítja.
Korábbi eredményes szakmai
követelménymodulok
0784-06
TĦzoltó technikusi
feladatok
53 8915 02 OKJ
Katasztrófa- és
számú
tĦzvédelmi
technikus
32 8915 01 OKJ TĦzoltó (10 hónap
számú
képzési idejĦ)

Jelen szakmai és vizsgakövetelmények szerint
megfeleltetett szakmai követelménymodulok
3756-11
TĦzoltó technikusi
feladatok
3756-11
TĦzoltó technikusi
feladatok
3756-11

TĦzoltó technikusi
feladatok

Aki a 2006-ban kiadott, e táblázatban meghatározott követelménymodulokat eredményesen
teljesítette, az mentesül a 2011-ben kiadott e táblázat szerinti megfelelĘ szakmai
követelménymodulok teljesítése alól.
Aki a 2006-ban kiadott, e táblázatban meghatározott követelménymodulokból sikeres
szakmai vizsgát tett, az a jelen szakmai és vizsgakövetelmény szerinti szakmai képzéseket
folytathatja.
A képzésben résztvevĘk részére az egyéni védĘfelszereléseket a beiskolázó biztosítja.
”
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8. melléklet az 1/2012. (I. 3.) BM rendelethez
„12/B. melléklet a 25/2008. (IV. 29.) ÖTM rendelethez

POLGÁRI VÉDELMI SZAKELėADÓ SZAKKÉPESÍTÉS
SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI
I.
AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLė ADATOK
1. A szakképesítés azonosító száma: 52 861 05 1000 00 00
2. A szakképesítés megnevezése: Polgári védelmi szakelĘadó
3. Szakképesítések köre:
3.1
Részszakképesítés

Nincs

3.2

Szakképesítéselágazások

Nincsenek

3.3

Szakképesítésráépülés
Azonosítószám
Megnevezés

52 861 05 0001 54 01
Katasztrófa- és polgári védelmi fĘelĘadó

4. Hozzárendelt FEOR szám: 3519
5. Képzés maximális idĘtartama:
Szakképzési
évfolyamok
száma
-

Szakképesítés/ Szakképesítés-ráépülés
megnevezése
Polgári védelmi szakelĘadó
Katasztrófa- és polgári védelmi fĘelĘadó

Óraszám
700
250

II.
EGYÉB ADATOK
SZAKKÉPESÍTÉS MEGNEVEZÉSE:

Polgári védelmi szakelĘadó

2. A képzés megkezdésének szükséges feltételei:
Bemeneti kompetenciák:

-

Iskolai elĘképzettség:

érettségi vizsga

Szakmai elĘképzettség:

-

ElĘírt gyakorlat:

-
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Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek
2. Elmélet aránya:
3. Gyakorlat aránya:

60%
40%

4. Szakmai alapképzés (iskolai rendszerben):
IdĘtartama (évben vagy félévben):

-

5. Szintvizsga (iskolai rendszerben):
Ha szervezhetĘ, mikor:

nem szervezhetĘ
-

6. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: nem szükséges

SZAKKÉPESÍTÉS- RÁÉPÜLÉS MEGNEVEZÉSE: Katasztrófa- és polgári védelmi
fĘelĘadó
1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei:
Szakmai elĘképzettség:

52 861 05 1000 00 00 Polgári védelmi szakelĘadó

ElĘírt gyakorlat:

-

ElérhetĘ kreditek mennyisége:

-

Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek
2. Elmélet aránya:
60%
3. Gyakorlat aránya:
40%
4. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: nem szükséges

III.
MUNKATERÜLET
3.

A szakképesítéssel legjellemzĘbben betölthetĘ munkakör, foglalkozás:

A munkakör, foglalkozás
FEOR száma
FEOR megnevezése
3519
Egyéb személy- és vagyonvédelmi foglalkozású
2. A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemzĘ leírása:
Informálódik és kommunikál
Veszélyazonosítást és veszélyelemzést végez
Terveket készít
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Szervezeteket hoz létre és mĦködtet
Döntés elĘkészítést végez
Részt vesz szakmai területének szabályozásában
VédelemszervezĘi tevékenységet végez
Veszélykezelésben vesz részt
Kapcsolatot tart és együttmĦködik
Részt vesz a készletképzésben és a készletgazdálkodásban
Életvédelmi létesítményeket kezel
Oktat, felkészít
Szakmailag továbbképzi magát
Adatkezelést és adminisztrációs feladatokat végez
EllenĘrzést végez.
3. A szakképesítéssel rokon szakképesítések:
A szakképesítéssel rokon szakképesítések
azonosító száma
megnevezése
52 861 01 0000 00 00
Büntetés- végrehajtási felügyelĘ
52 861 06
RendĘr
61 861 01
Rendészeti szervezĘ
52 861 08 0000 00 00
TĦzoltó I.
52 861 05 0000 00 00
Polgári védelmi elĘadó

IV.
SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK
A szakmai követelménymodulok felsorolása:
3690-11 A rendvédelmi szervek általános feladatai és szabályzói
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Betartja az alaki, öltözködési és az általános megjelenési szabályokat
Egyéni felszerelését, fegyverzetét, ruházatát ellenĘrzi, rendszeresen karbantartja,
kezeli
Alkalmazza a fegyveres-, rendvédelmi szervekre egységes, valamint a saját
szervezetére vonatkozó tĦz-, munka-, baleset-, egészség- és környezetvédelmi
rendszabályokat
Következetesen betartja a fegyveres-, rendvédelmi szervekre egységesen
vonatkozó általános adatvédelmi-, ügyviteli-, titoktartási szabályokat
Alkalmazza és betartja a fegyveres-, rendvédelmi szervekre általánosan
vonatkozó jogszabályokat, közjogi szervezetszabályozó eszközöket, valamint a rá
vonatkozó egyéb elĘírásokat
Végrehajtja az elöljárójától kapott parancsokat, utasításokat
Betartja a rendészeti szervek tevékenységére vonatkozó egységes közszolgálati
etikai szabályokat
Folyamatosan fejleszti fizikai állóképességét, teljesíti a kötelezĘ fizikai-erĘnléti
felméréseket, részt vesz az elĘírt egészségügyi szĦréseken
ElsĘsegélyt nyújt, szükség esetén orvosi ellátást kezdeményez
Felismeri a káresemény helyszínén lévĘ veszélyeket, ismeri és alkalmazza azok
elhárításának alapvetĘ szabályait, továbbá szükség szerint közremĦködik
elhárításukban
Felvilágosítást, tájékoztatást kér/ad, továbbá jelentést, feljegyzést készít
Eligazításon vesz részt, átveszi/átadja a szolgálatot és szolgálatba lép
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Elvégzi az objektum külsĘ és belsĘ biztosítását, Ęrzését
Bevonul szolgálatból, feladat teljesítésbĘl és jelentést tesz elöljárójának
Tisztán és rendben tartja a szolgálati-, pihenĘ körletét, valamint annak
környezetét
A fegyveres- és rendvédelmi szerveknél egységesen rendszerben lévĘ
fegyverzettechnikai, számítástechnikai- (hardver, szoftver), híradástechnikai-,
biztonsági-berendezéseket kezel, felügyel, használ, alkalmaz
KényszerítĘ eszközt felismer, megkülönböztet
EgyüttmĦködik más fegyveres és rendvédelmi szervek képviselĘivel
Az egységes szabályok szerint díszeleg, díszĘri feladatokat lát el
Szolgálat ellátása közben idegen nyelven is megnyilvánul
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
D
Munka-, baleset-, tĦz-, környezetvédelmi- és egészségügyi általános szabályok
D
Adat-, ügykezelésre, ügyvitelre, titokvédelemre vonatkozó elĘírások, titoktartási
szabályok
B
Alaki, öltözködési, szabályok, elĘírások
D
A hon-, rendvédelem, a rendészet alapvetĘ fogalmai, alapelvei, viszonyai
B
A felügyeletet gyakorló minisztérium helye, szerepe, általános rendeltetése,
felépítése
B
A szolgálati formákra, a szolgálatteljesítésre vonatkozó alapvetĘ elvárások,
követelmények
D
Magatartás szolgálatban, szolgálaton kívül, viselkedési, közszolgálati, etikai
szabályok
B
A fegyveres- és rendvédelmi szerveknél a szolgálati jogviszonyra vonatkozó
általános szabályok, jogosultságok, kötelezettségek, valamint juttatások,
járandóságok, karrierlehetĘségek
D
A szolgálati érintkezés szabályai, a szolgálati feladatok ellátásának egységesen
érvényes rendje
D
Alkotmányjogi-, jogi alapismeretek
D
Emberi-, polgári- és kisebbségjogi, közigazgatási, belügyi alapismeretek
C
A szabálysértésekre vonatkozó általános szabályok
D
A közigazgatási hatósági eljárás alapjai
D
Kapcsolódó legáltalánosabb nemzetközi jogi és humanitárius jogforrások
C
Objektumvédelmi és Ęrzési, személy- és vagyonvédelmi általános szabályok
C
Fegyverzeti, fegyverbiztonsági, ballisztikai és lĘelméleti alapismeretek
C
A kényszerítĘ eszköz alkalmazásának és csomag-, ruházat átvizsgálás
végzésének követelményei
C
AlapvetĘ elsĘsegély-nyújtási és újraélesztési alapismeretek
B
Az adott országos hatáskörĦ szerv híradására, összeköttetésére,
adattovábbítására vonatkozó sajátos lehetĘségek és szabályok
C
Az adott országos hatáskörĦ szervre vonatkozó rendvédelmi technikai eszközök
és berendezések sajátosságai, eszközkezelési és alkalmazási ismeretei
C
Pszichológiai, intézkedés-lélektani és kommunikációs alapismeretek
D
Idegen nyelvi kommunikáció
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
3
Rendvédelmi technikai eszközök, egyéni alapfelszerelések kezelése, használata
3
Híradástechnikai eszközök, berendezések használata
3
Laikus elsĘsegélynyújtás teljesítése
2
KényszerítĘ eszközök felismerése, megkülönböztetése
2
Olvasott köznyelvi szöveg megértése
3
Olvasott szakmai nyelvi szöveg megértése
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Idegen nyelvi kommunikáció
Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Szakmai nyelvĦ hallott szöveg megértése

Személyes kompetenciák:
Szabálytudat
Kötelességérzet
Önfegyelem
TerhelhetĘség
Testi erĘ
Mozgás koordinációk
Monotónia-tĦrés
Társas kompetenciák:
EgyüttmĦködés
Empátia
Irányíthatóság
SegítĘkészség
Módszer kompetenciák:
Helyzetfelismerés
Problémamegoldás
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
3751-11 A polgári védelmi tevékenység megszervezése és mĦködtetése
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Információt gyĦjt a szakterületet érintĘ szabályozókról
Információt gyĦjt a veszélyforrásokról, a veszélyeztetés mértékérĘl, a
rendelkezésre álló erĘforrásokról
Információt gyĦjt a lakosságról és az anyagi javakról
Információkat szolgáltat a szakterületét érintĘen
Veszélyek (katasztrófa- és fegyveres események) azonosítását végzi
Részt vesz hatásvizsgálatban, kockázatelemzésben
Gondoskodik a tervek naprakészen tartásáról
Térképet készít elĘ, vezet és alkalmaz
ElĘkészíti a polgári védelmi szervezetek alkalmazását
Gondoskodik a szervezetek alkalmazhatóságának fenntartásáról
Normál (béke) körülmények közötti mĦködésre vonatkozó döntéseket készít elĘ
MinĘsített idĘszaki, helyzeti mĦködésre vonatkozó döntéseket készít elĘ
KözremĦködik az esemény katasztrófává, a terület katasztrófa sújtotta területté
nyilvánításának elĘkészítésében
KözremĦködik hatósági döntések, szakhatósági állásfoglalások elĘkészítésében
ElĘkészíti a kijelölĘ és beosztási határozatokat
Segítségnyújtási, együttmĦködési megállapodásokat készít elĘ
Végzi a jogszabályok követését
Végzi a kapcsolódó jogi szabályozó eszközök véleményezését
KözremĦködik a helyi szabályozók elĘkészítésében
ElĘkészíti a vezetĘ katasztrófavédelmi és polgári védelmi utasításait,
intézkedéseit
ElĘkészíti a minĘsített idĘszaki szervezeti és mĦködési szabályozókat
Elkészíti a rendkívüli intézkedések helyi bevezetésére vonatkozó szabályozókat
Szervezi a riasztást és tájékoztatást, az egyéni védelmet, a helyi védelmet
Szervezi a távolsági védelmet (kimenekítés, kitelepítés, kiürítés, befogadáselhelyezés, visszatelepítés
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KözremĦködik a folyamatos ellátás szervezésében, az anyagi javak védelmének
szervezésében
KözremĦködik a logisztikai támogatás szervezésében, a továbbtermelĘ üzemek
biztosításának megszervezésében
KözremĦködik a kritikus infrastruktúra védelmének szervezésében
Az esemény jellegének megfelelĘ helyzetelemzést, pontosítást végez
Veszélykezelési alternatívákat készít elĘ
KözremĦködik az operatív irányításban
Koordinálja a veszélykezelésben résztvevĘ szervek, szervezetek tevékenységét
Szervezi a mindenoldalú biztosítást
KözremĦködik a következmények felszámolásában
Részt vesz a kárfelmérésben és a helyreállításban
Jelentést, tájékoztatást készít az elöljáró szervek számára
Tájékoztatja az alárendelteket, szervezeti egységeket
Kapcsolatot tart és együttmĦködik az önkormányzati szervekkel, a védelmi
igazgatási szervekkel, a rendvédelmi, rendészeti szervekkel
Kapcsolatot tart és együttmĦködik a Magyar Honvédség kijelölt szerveivel, a
közszolgáltatást, közellátást végzĘ szervekkel
Kapcsolatot tart és együttmĦködik a közszolgálati média szervekkel, a karitatív
szervekkel, önkéntesekkel
Megbízás esetén kapcsolatot tart és együttmĦködik nemzetközi szervekkel,
szervezetekkel
KözremĦködik a béke és minĘsített idĘszaki készletek kialakításában, a készletek
elĘírás szerinti tárolási feltételeinek biztosításában
KözremĦködik a tárolt készletek frissítésében, alkalmazhatóságának
biztosításában, a lejárt készletek használatból történĘ kivonásában,
hasznosításában
Nyilvántartásba veszi a védĘlétesítményeket
Javaslatot tesz a védĘlétesítmény minĘsítésére
Szervezi a védĘlétesítmények fenntartását, karbantartását, hasznosítását
KözremĦködik helyi életvédelmi létesítmény kijelölésében
Szervezi a védĘlétesítmény készenlétbe helyezését, üzemeltetését
Szervezi a szükség életvédelmi létesítmény kialakítását
Javaslatot készít elĘ az életvédelmi létesítmény megszüntetésére
KözremĦködik a polgári védelmi szervezetek felkészítésében
KözremĦködik gyakorlatok végrehajtásában
Szakmai tanfolyamon, továbbképzésen, rendezvényen vesz részt
Fizikai állóképességét fejleszti, karbantartja
Adatokat kér, adatokat szolgáltat
Személyes, közérdekĦ és különleges adatokat kezel
Ügyintézést, ügyiratkezelést folytat
MinĘsített ügyintézést, iratkezelést végez
Elkészíti a szakmai tárgyú leveleket, ügyiratokat
Kezeli a szervezetekkel kapcsolatos dokumentációkat
Kezeli a terveket
Nyilvántartásokat, kimutatásokat, statisztikát készít
Elektronikus adatfeldolgozást, iratkezelést és ügyintézést végez
KözremĦködik hatósági és szakhatósági eljárásban, ellenĘrzésben
Végzi a szakterületi helyi szabályozók megvalósulásának ellenĘrzését
Végzi a hatósági döntések érvényesülésének ellenĘrzését
Részt vesz a veszélyes áru szállítás ellenĘrzésében.
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Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
C
Közigazgatási, védelmi igazgatás ismeretek
E
BüntetĘjogi és szabálysértési jogi alapfogalmak
E
A polgári jog alapelvei
E
Nemzetközi jogi alapelvek
E
A hadviselés alapvetĘ nemzetközi szabályai
C
Válságok, konfliktusok, háborúk
C
BékemĦveletek
C
Terrorcselekmény, terrorfenyegetettség
C
A polgári javak védelmének nemzetközi szabályai
C
A kulturális javak védelmének nemzetközi szabályai
C
A minĘsített idĘszakok rendszere, sajátosságai
C
MinĘsített idĘszakokban bevezethetĘ rendkívüli intézkedések
C
Befogadó nemzeti támogatás polgári védelmi feladatai
C
A védelmi igazgatás szervezete és mĦködése
C
A polgári védelem lényege és jogi szabályozása
C
A magánszemélyek (állampolgárok) polgári védelmi kötelezettségei
C
A közigazgatási és más állami szervek polgári védelmi kötelezettségei
C
Ágazati polgári védelmi feladatok
C
A polgári szervek polgári védelmi kötelezettségei
B
A települések polgári védelmi besorolása és annak védelmi követelményei
C
A területi polgári védelmi szervezetek
C
A települési polgári védelmi szervezetek
C
A munkahelyi polgári védelmi szervezetek
C
A polgári védelmi szervezetek létrehozása, felkészítése, megalakítása és
alkalmazása
C
A polgári védelmi tervezés rendszere és folyamata
C
A katasztrófavédelmi tervezés rendszere és folyamata
C
MinĘsített idĘszaki tervezés rendszere
C
A tervek naprakészen tartása
C
A lakosság felkészítése
C
A polgári védelmi szervezetek felkészítése
C
A munkavállalók felkészítése
D
Polgári védelmi hatósági jogkörök és gyakorlásuk
D
A polgári védelmi szakhatóság jogkör
C
A védelmi felkészítés alanyai, idĘszakai, feladatai
D
Az ország mozgósítás rendszere, szervei, eszközrendszere
C
A gazdaságmozgósítás felkészülési feladatai
C
A gazdasági és anyagi szolgáltatási kötelezettségek
C
A védelmi célú tartalékok
C
A riasztás, értesítés fogalma, alapelvei, eszközei, módszerei
C
A riasztás végrehajtása katasztrófariadó, légiriadó esetén
C
A polgári védelmi szervezetek riasztása, alkalmazási készenlétbe helyezése
C
A lakosság riasztása, tájékoztatása
C
A katasztrófák elleni védekezés elvei, szervei, feladatai
D
Katasztrófa elleni védekezés központi és területi szervei, feladataik,
E
A parancsnoki és törzsmunka alapjai, tartalma
E
A korszerĦ vezetési ismeretek alkalmazása a parancsnoki munkában
C
Vezetési és munkaokmányok
C
Tereptan, térképismeret
C
Térképvezetés
C
Az írott és grafikus, valamint az elektronikus okmányok fajtái, készítésük rendje
C
A katasztrófavédelem híradó rendszere
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A híradás és hírforgalmazás elvei, szabályai
A katasztrófavédelem ügyeleti rendszere
A katasztrófavédelmi munka sajátos pénzügyi-gazdálkodási elĘírásai
A helyreállítás- újjáépítés során alkalmazandó pénzügyi elĘírások
A lakosság és az anyagi javak védelmének alapjai
Az egyéni védelem
A helyi védelem
A távolsági védelem
Egészségügyi ellátás, járványvédelem, állat és növényvédelem
A mĦszaki védelem feladatai és módjai
A közmĦvek általános mĦszaki védelme
A kritikus infrastruktúra védelme, ideiglenes helyreállítása
Az életvédelmi létesítmények létesítése és fenntartása
A radioaktív szennyezĘdést elĘidézĘ okok és azok hatásai
Járványtani alapfogalmak
Vegyivédelmi és toxikológiai alapfogalmak
A RBV kárterület jellemzĘi
A terep és meteorológiai tényezĘk módosító hatása
A létfenntartáshoz szükséges anyagi javak védelmének elvei és feladatai
A kulturális javak védelme
A mentés fogalma, irányításának feladatai a kárhelyen
Az ágazatok polgári védelmi feladatai
A mĦszaki felderítés módszerei, eszközei
Az RBV felderítés módszerei és eszközei
A romok alóli mentés elvei, feladatai
A mentéshez szükséges feltételek és szükségeszközök
A kommunikáció elvei, területei, szerepe
Veszélyhelyzeti kommunikáció
A tömegpszichológia alapelvei
A pánikhelyzet elkerüléséhez szükséges fontos teendĘk
A veszélyhelyzeti segítségnyújtás közremĦködĘi
A rendkívüli idĘszak logisztikai biztosításának rendje
A vegyi és sugármentesítés és fertĘtlenítés elvei, feladatai, módszerei
Katasztrófa fogalmának értelmezése, a csoportosítás lehetĘségei
Magyarország katasztrófa-veszélyeztetettsége
A katasztrófa elleni védelem szervezeti és irányítási rendszere
A katasztrófavédelemben együttmĦködĘ szervek
A katasztrófa elleni védelem területei, feladatai
A katasztrófavédelmi monitoring-rendszer szerkezete és mĦködése
A veszélyes anyagok tulajdonságai
A kémiai biztonság követelményei
A veszélyes anyagok azonosítása
A veszélyes anyagok szállítása
A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezés
rendszere
Az adatbázisok használata
Az elméleti és gyakorlati oktatás módszertana
Gyakorlatok szervezésének elvei, módszerei

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
3
Információs és adatrögzítĘ eszközök használata
5
VédĘruhák használata
4
MérĘmĦszerek használata
3
Kéziszerszámok használata
1
Elemi szintĦ számítógép-használat
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Olvasott szakmai szöveg megértése
Szakmai nyelvĦ beszédkészség
FelderítĘ és mentesítĘ eszközök használata

Személyes kompetenciák:
Elhivatottság, elkötelezettség
FelelĘsségtudat
SzervezĘkészség
Megbízhatóság
Pontosság
Társas kompetenciák:
KapcsolatteremtĘ képesség
Határozottság
MeggyĘzĘkészség
EgyüttmĦködési készség
Módszerkompetenciák:
Helyzetfelismerés
Gyakorlatias feladatértelmezés
Körültekintés
ElĘvigyázatosság
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
3757-11 A katasztrófa- és polgári védelmi fĘelĘadói tevékenység
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Részt vesz a természeti és civilizációs katasztrófák megelĘzési tevékenységében
Veszély elhárítási terveket és általános polgári védelmi terveket készít
Szervezi a lakosság, a veszélyeztettek riasztását, tájékoztatását, védekezésre
való felkészítését
KözremĦködik a lakosság katasztrófa- és polgári védelmi felkészítésében
KözremĦködik önkéntes polgári védelmi szervezetek létrehozásában,
felkészítésében, alkalmazásuk megszervezésében
KözremĦködik a polgári védelmi szakalegységek létrehozásában,
felkészítésében, alkalmazásuk megszervezésében
Besorolja a településeket meghatározza a védelmi követelményeket
Létrehozza a polgári védelmi szervezeteket
Biztonsági elemzést és biztonsági jelentést készít
Meghatározza a veszélyeztetettség szintjét
Terveket készít lefedéséhez
Munkatervet készít
Polgári védelmi terveket készít
Veszélyelhárítási (katasztrófavédelmi) terveket készít
BelsĘ védelmi tervet készít
KülsĘ védelmi tervet készít
Értesítési tervet és készenlétbe helyezési tervet készít
Szükségleti tervet készít
Intézkedési tervet készít
Végrehajtási tervet készít
Szállítási tervet készít
Részt vesz a védelmi bizottság tevékenységében
EllenĘrzést végez, szakmai irányítást és felügyeletet gyakorol
KözremĦködik önkormányzatok védelemigazgatási feladatainak megoldásában
Gazdálkodási feladatokat lát el
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Szervezi a katasztrófavédelmi felkészítést
KözremĦködik helyreállítási és újjáépítési feladatokban
KözremĦködik a káresemény felszámolásának szervezésében
Koordinálja a veszélykezelésben résztvevĘk tevékenységét
Megbízás esetén kárhely parancsnoki feladatot lát el
Részt vesz a katasztrófa következményeinek felmérésében és felszámolásában
KözremĦködik a veszélyes anyagok ártalmatlanításának szervezésében
KözremĦködik a veszély - és kockázatelemzésben
Részt vesz a biztonsági elemzés és biztonsági jelentés elkészítésében
Részt vesz a belsĘ és külsĘ védelmi tervek elkészítésében
KözremĦködik a (polgári) védelmi szervezet mĦködtetésében
Szervezeteket hoz létre és mĦködtet lefedéséhez
Kialakítja mĦködéshez, veszélykezeléshez szükséges szervezeti struktúrát
Javaslatot készít elĘ a szervezetek megalakítására
KözremĦködik a polgári védelmi szervezetek megalakításában
KözremĦködik a polgári védelmi szervezetek felkészítésében
KözremĦködik ipari baleset országhatáron átterjedĘ hatásai elleni védekezésben
Ipari katasztrófa elhárítási feladatokat tervez, szervez
Földrengés katasztrófa elhárítási feladatokat tervez, szervez
Nukleáris katasztrófa/baleset-elhárítási feladatokat tervez, szervez
Migrációs katasztrófa elhárítási feladatokat tervez, szervez
KözremĦködik a nemzetközi védekezési szervezetek közötti információcserében
Árvíz, belvíz, helyi vízkár katasztrófa elhárítási feladatokat tervez, szervez
KözremĦködik biológiai (járvány) katasztrófa elhárítási feladatok
megszervezésében
KözremĦködik közlekedési, szállítási katasztrófa elhárítási feladatok
szervezésében
KözremĦködik környezeti katasztrófa elhárítási feladatok tervezésében,
szervezésében
KözremĦködik rendkívüli idĘjárásból eredĘ katasztrófa elhárítási feladatok
tervezésében, szervezésében
KözremĦködik egyéb (pl. terrorcselekmény, légi jármĦ baleset stb.) katasztrófa
elhárítási feladatok tervezésében, szervezésében
KözremĦködik anyagi javak védelmének, kulturális javak biztonságba
helyezésének tervezésében, szervezésében.
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek
B Katasztrófavédelmi tervezés
C Katasztrófavédelmi felkészítés
E Település polgári védelmi besorolásában részvétel
E Veszélyhelyzetet megelĘzĘ idĘszak feladataiban való részvétel
C Logisztikai feladatok tervezése, szervezése, irányítása
E Karbantartások, felújítások szervezése, tervezése
B Polgári védelmi szervezetek létrehozása
B Polgári védelmi szervezetek felkészítése
C Lakosság riasztása, tájékoztatásának szervezése, tájékoztatók készítése
C Védekezésben résztvevĘ szervezetekkel való kapcsolattartás és együttmĦködés
C Polgári védelmi, katasztrófavédelmi gyakorlatok szervezése, végrehajtása
E A kritikus infrastruktúra elemzése, védelmének szervezésében való részvétel
C Meteorológiai helyzet, idĘjárás elemzése, értékelése
E Szakterületre vonatkozó hazai, nemzetközi jogszabályok, szakmai elĘírások
alkalmazása
C Az esemény katasztrófává minĘsítésének, kinyilvánításában való részvétel
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Életvédelmi létesítmények létesítésével, kialakításával kapcsolatos hatósági,
szakhatósági feladatok
Hatósági, szakhatósági eljárási cselekmények, hatósági jellegĦ döntések
elĘkészítése
Veszélyes üzemek ellenĘrzése
Közigazgatási bírságolási eljárás kezdeményezése, szabálysértési, büntetĘ
feljelentések megtétele
Veszélyes anyagok elĘállításával, tárolásával, szállításával kapcsolatos
ellenĘrzési, hatósági, szakhatósági feladatok
A katasztrófák következményeinek felmérése és felszámolása
Veszélyazonosítás, veszélyelemzés, hatásvizsgálatában való közremĦködés
Biztonsági elemzés és jelentés
Védekezésbe bevonható eszközök, gépek, berendezések és azok alkalmazása
Mentesítési feladatok szervezése, végrehajtásának irányítása
Egyéni és társadalmi kockázatok értékelése
BelsĘ és külsĘ védelmi tervek ellenĘrzése, felülvizsgálata
Tájékoztatási eszközök és módszerek ismerete
Ipari baleset határokon átterjedĘ hatásai elleni védekezés elveinek alkalmazása
MinĘsített idĘszaki feladatok megoldása a parancsnoki munka rendszerével
Kárhely parancsnok tevékenységének rendje
Az árvizek, belvizek, vízszennyezés elleni védekezés szervezése
A földrengések elleni védekezés szervezése, tervezése
Rendkívüli idĘjárási katasztrófák elleni védekezés szervezése
Az ipari tevékenység veszélyei elleni védekezés szervezése
A nukleáris és radiológiai veszélyek elleni védekezés szervezése
A közlekedési, szállítási katasztrófák elleni védekezés szervezése
A biológiai katasztrófák elleni védekezés szervezése
Az urbanizációs katasztrófák elleni védelem szervezése
A terrorcselekmények elleni védekezés szervezése
Helyreállítási és újjáépítési feladatok

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
3 A katasztrófavédelmi tervezés során használt egyezményes jelek alkalmazása
3 Információforrások kezelése
3 Helyszínrajzok olvasása, értelmezése
4 Olvasott szakmai szöveg megértése
4 Szakmai nyelvĦ hallott szöveg megértése
4 Szakmai nyelvĦ beszédkészség
Személyes kompetenciák:
FelelĘsségtudat
SzervezĘkészség
Pontosság
Döntésképesség
Monotónia-tĦrés
Önállóság
Társas kompetenciák:
Irányítási készség
Kompromisszumkészség
Konfliktusmegoldó készség
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Módszerkompetenciák:
ÁttekintĘ képesség
Logikus gondolkodás
RendszerezĘ képesség
Ismeretek helyén való alkalmazása
Rendszerben való gondolkodás.

Az 52 861 05 1000 00 00 azonosító számú Polgári védelmi szakelĘadó
megnevezésĦ szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
azonosítója
megnevezése
3751-11
A polgári védelmi tevékenység megszervezése és mĦködtetése
3690-11
A rendvédelmi szervek általános feladatai és szabályzói

Az 52 861 05 0001 54 01 azonosító számú, Katasztrófa- és polgári védelmi
fĘelĘadó megnevezésĦ szakképesítés-ráépülés szakmai
követelménymoduljának
azonosítója
megnevezése
3757-11
A katasztrófa- és polgári védelmi fĘelĘadói tevékenység

V.
VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK
1. A szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Modulzáró vizsga eredményes letétele.
A hiányzási óraszám nem haladhatja meg a Képzési Programban rögzített összóraszám
15%-át.
2. A szakmai vizsga részei:
1. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
3690-11 A rendvédelmi szervek általános feladatai és szabályzói
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
A szolgálatteljesítésre vonatkozó általános szabályok
A hozzárendelt jellemzĘ vizsgatevékenység:
írásbeli
IdĘtartama: 45 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Rendészeti alapfeladatok
A hozzárendelt jellemzĘ vizsgatevékenység:
gyakorlati
IdĘtartama: 30 perc (felkészülési idĘ 15 perc, gyakorlati feladat-végrehajtás 15 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 60%
2. feladat 40%
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2. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
3751-11 A polgári védelmi tevékenység megszervezése és mĦködtetése
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Védelmi igazgatási, polgári védelmi ismeretek
A hozzárendelt jellemzĘ vizsgatevékenység:
írásbeli
IdĘtartama: 60 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Lakosság és anyagi javak védelme
A hozzárendelt jellemzĘ vizsgatevékenység:
gyakorlati
IdĘtartama: 180 perc
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Polgári védelmi szervezetek megalakítása, felkészítése, alkalmazása
A hozzárendelt jellemzĘ vizsgatevékenység:
szóbeli
IdĘtartama: 25 perc (felkészülési idĘ 15 perc, válaszadási idĘ 10 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat: 30%
2. feladat: 50%
3. feladat: 20 %
3. vizsgarész
A hozzárendelt ráépülés szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
3757-11 A katasztrófa- és polgári védelmi fĘelĘadói tevékenység
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
A katasztrófa elleni védekezés megszervezése
A hozzárendelt jellemzĘ vizsgatevékenység:
gyakorlati
IdĘtartama: 180 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Ágazati katasztrófa- és polgári védelmi ismeretek
A hozzárendelt jellemzĘ vizsgatevékenység:
szóbeli
IdĘtartama: 25 perc (felkészülési idĘ 15 perc, válaszadási idĘ 10 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat: 60%
2. feladat: 40%
3. A szakmai vizsga értékelése %-osan:
Az 52 861 05 1000 00 00 azonosító számú Polgári védelmi szakelĘadó megnevezésĦ
szakképesítéshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében
1. vizsgarész: 20
2. vizsgarész: 80
Az 52 861 05 0001 54 01 azonosító számú Katasztrófa- és polgári védelmi fĘelĘadó
megnevezésĦ szakképesítés- ráépüléshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga
egészében
3. vizsgarész: 100
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4. A szakmai vizsgarészek alóli felmentés feltételei:
A szakképesítéshez rendelt vizsgarészek valamelyikének korábbi teljesítése
5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérĘ szempontjai:
a) Ha a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjérĘl szóló 20/2007.
(V. 21.) SZMM rendelet 20. §-ának (1) bekezdése alapján a vizsgabizottság a gyakorlati
vizsgafeladatok, illetve ezek értékelési útmutatóinak jóváhagyását megelĘzĘen azokat
módosította, vagy a vizsgaszervezĘvel módosíttatta, illetve átdolgoztatta, akkor e tényt a
vizsgajegyzĘkönyvben rögzíteni kell.
b) Az 1. vizsgarész 1. számú, a 2. vizsgarész 1. számú írásbeli vizsgafeladatánál a
kijavított és értékelt írásbeli vizsgadolgozatokat és az eredeti írásbeli vizsgafeladat egy
példányát az értékelést végzĘ szakértĘ a %-os értékelési javaslatával legkésĘbb az utolsó
vizsgatevékenység megkezdése elĘtt adja át a vizsgabizottság elnökének.
c) A 2. vizsgarész akkor tekinthetĘ eredményesnek, ha a vizsgázó a vizsgarész 1., 2. és 3.
számú gyakorlati vizsgafeladatát külön-külön 60%-ot meghaladó eredménnyel teljesítette
és a vizsgarész %-os eredménye is meghaladja az 50%-ot.)
d) A 3. vizsgarész akkor tekinthetĘ eredményesnek, ha a vizsgázó a vizsgarész 1. számú
gyakorlati vizsgafeladatát 60%-ot meghaladó eredménnyel teljesítette és a vizsgarész %os eredménye is meghaladja az 50%-ot.
VI.
ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

A képzési feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök és
felszerelések minimuma

Informatikai eszközök
Szoftverek
Térképek, rajzeszközök
SzĦrĘ, szigetelĘ légzésvédĘk
SzĦrĘ, szigetelĘ bĘrvédĘk
Egyéni sugáradag mérĘk
SugárfelderítĘ mĦszerek
Vegyi felderítĘ mĦszerek
MintavevĘ felszerelés
Meteorológiai felderítĘ eszközök
MentesítĘ eszközök és anyagok
Oxigén koncentráció mérĘk
Építmény és gépészeti makettek
MĦszaki mentĘ gépek, eszközök
Vegyi mentĘ gépek, eszközök
Szállítóeszközök
Falitáblák
Híradó eszközök
Oktatástechnikai eszközök

Polgári
Katasztrófa
védelmi
- és
szakelĘadó
polgári

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

védelmi
fĘelĘadó
X
X
X
X

X
X
X
X
X
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VII.
EGYEBEK
A szakmai szervezet szakmai vizsgabizottságban betöltött feladatait a Belügyminisztérium
Országos Katasztrófavédelmi FĘigazgatóság látja el.
A képzésben résztvevĘk részére az egyéni védĘfelszereléseket a beiskolázó biztosítja.
Korábbi eredményes szakmai
követelménymodulok
A polgári
0770-06
védelmi
tevékenység
megszervezése
és
0771-06
modulok együttes
megléte
0772-06

Jelen szakmai és vizsgakövetelmények szerint
megfeleltetett szakmai követelménymodulok
A rendvédelmi szervek
általános feladatai és
3690-11
szabályzói

és

és

és

Polgári védelmi
tevékenység
mĦködtetése

3751-11

A polgári védelmi
tevékenység
megszervezése és
mĦködtetése

A katasztrófa- és
polgári védelmi
fĘelĘadói
tevékenység

3757-11

A katasztrófa- és polgári
védelmi fĘelĘadói
tevékenység

Aki a 2006-ban kiadott, e táblázatban meghatározott követelménymodulokat eredményesen
teljesítette, az mentesül a 2011-ben kiadott e táblázat szerinti megfelelĘ szakmai
követelménymodulok teljesítése alól.
Aki a 2006-ban kiadott, e táblázatban meghatározott követelménymodulokból sikeres
szakmai vizsgát tett, az a jelen szakmai és vizsgakövetelmény szerinti szakmai képzéseket
folytathatja.
”
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9. melléklet az 1/2012. (I. 3.) BM rendelethez
„14/A. melléklet a 25/2008. (IV. 29.) ÖTM rendelethez

Külön jogszabályokban foglalt jogosultságok megfeleltetése az Országos Képzési
JegyzékrĘl és az Országos Képzési Jegyzékbe történĘ felvétel és törlés eljárási
rendjérĘl szóló 1/2006. (II. 17.) OM rendelettel kiadott Országos Képzési Jegyzékben és
az Országos Képzési JegyzékrĘl és az Országos Képzési Jegyzék módosításának
eljárásrendjérĘl szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelettel kiadott Országos Képzési
Jegyzékben szereplĘ szakképesítések között
A
1

2
3
4

B
C
Sorszám Szakképesítés 133/2010. (IV. 22.)
Korm. rendelettel kiadott Országos
Képzési Jegyzékben szereplĘ
azonosító száma és megnevezése
1
52 861 05 0000 00 00 Polgári
védelmi elĘadó
2
52 861 05 0001 54 01 Polgári
védelmi fĘelĘadó
3

5
6
7

4

8

5

D
Az 1/2006. (II. 17.) OM rendelet
szerinti egyenértékĦ szakképesítés
azonosító száma és megnevezése

52 861 05 0000 00 00 Polgári védelmi
elĘadó
52 861
05
0001
54
01
Katasztrófavédelmi és polgári védelmi
fĘelĘadó
01
0010
61
02
52 861 05 1000 00 00 Polgári 61 861
Katasztrófavédelmi – és polgári
védelmi szakelĘadó
52 861 05 0001 54 01 Katasztrófa- védelmi szervezĘ
és polgári védelmi fĘelĘadó
51 861 01 0000 00 00 TĦzoltó
52 861 08 0000 00 00 TĦzoltó I.
52 861 08 0001 54 01 TĦzoltó 51 861 01 0001 54 01 TĦzoltó
technikus
szerparancsnok
54 861 02 0000 00 00 TĦzoltó 51 861 01 0001 54 01 TĦzoltó
technikus
technikus

”

142

MAGYAR KÖZLÖNY

•

2012. évi 1. szám

A nemzeti erõforrás miniszter 1/2012. (I. 3.) NEFMI rendelete
az érettségi vizsga részletes követelményeirõl szóló 40/2002. (V. 24.) OM rendelet,
a nevelési-oktatási intézmények mûködésérõl szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet,
valamint az érettségi vizsga részletes követelményeirõl szóló
40/2002. (V. 24.) OM rendelet módosításáról szóló 22/2009. (IV. 22.) OKM rendelet módosításáról
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 94. § (1) bekezdés h) pontjában,
a 4. § és 13. § tekintetében a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 94. § (1) bekezdésének b), i) pontjában foglalt
felhatalmazás alapján,
az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm.
rendelet 41. § i) pontjában foglalt feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:
1. §

Az érettségi vizsga részletes követelményeirõl szóló 40/2002. (V. 24.) OM rendelet (a továbbiakban: R.) Melléklete az
1. melléklet szerint módosul.

2. §

Az R. Melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

3. §

Az R. Melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

4. §

(1) A nevelési-oktatási intézmények mûködésérõl szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet (a továbbiakban: MKM rendelet)
35. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) Telephely esetén a határozatban külön fel kell tüntetni a telephelyen ellátott feladatokat, a legmagasabb
gyermek- és tanulólétszámot, amelyet a telephelyen a nevelési-oktatási intézmény fogadni képes. Telephelyre
vonatkozó mûködési engedély kiadása elõtt a székhely szerint illetékes kormányhivatal véleményét ki kell kérni.
A telephelyre vonatkozó mûködési engedély kiadása tárgyában hozott határozatot – az ügyfélnek történõ közléssel
egyidejûleg – meg kell küldeni a székhely szerint illetékes kormányhivatalnak.”
(2) Az MKM rendelet 35. § (8) bekezdés nyitó szövegrésze helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(8) A kormányhivatalnak – a közoktatási törvény 80. § (1)–(2) bekezdésében szabályozott – a fenntartói tevékenység
törvényességi ellenõrzése keretében különösen az alábbiakat kell vizsgálnia:”
(3) Az MKM rendelet 35. § (10) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(10) A fenntartó legkésõbb a nevelési-oktatási intézmény tervezett indítása évének május utolsó munkanapjáig,
a közoktatási törvény 102. § (11) bekezdésében meghatározott egyéb átszervezés esetében július utolsó
munkanapjáig nyújthatja be a kormányhivatalhoz az intézmény mûködésének megkezdéséhez szükséges engedély,
illetve az engedély módosítása iránti kérelmet.”

5. §

Az érettségi vizsga részletes követelményeirõl szóló 40/2002. (V. 24.) OM rendelet módosításáról szóló 22/2009.
(IV. 22.) OKM rendelet (a továbbiakban: OKM rendelet) 43. §-a a „FAIPARI ALAPISMERET” szövegrész helyett a „FAIPARI
ALAPISMERETEK” szöveggel lép hatályba.

6. §

Az OKM rendelet 37. §-ában hivatkozott, az OKM rendelet 43. mellékletének az R. Mellékletét módosító rendelkezése
II. A VIZSGA LEÍRÁSA cím EMELT SZINTÛ VIZSGA alcím Az írásbeli feladatlap tartalmi és formai jellemzõi pont tizedik
mondatában a
„4–6” szövegrész helyett
„ 4–5”” szöveggel lép hatályba.

7. §

Az OKM rendelet 39. §-ában hivatkozott, az OKM rendelet 45. számú mellékletének az R. Mellékletét módosító
rendelkezése a 4. melléklet szerint módosul.
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8. §

Az OKM rendelet 43. §-ában hivatkozott, az OKM rendelet 49. számú mellékletének az R. Mellékletét módosító
rendelkezése az 5. melléklet szerint módosul.

9. §

Az OKM rendelet 46. §-ában hivatkozott, az OKM rendelet 52. számú mellékletének az R. Mellékletét módosító
rendelkezése a 6. melléklet szerint módosul.

10. §

Az OKM rendelet 47. §-ában hivatkozott, az OKM rendelet 53. számú mellékletének az R. Mellékletét módosító
rendelkezése a 7. melléklet szerint módosul.

11. §

Az OKM rendelet 49. §-ában hivatkozott, az OKM rendelet 55. számú mellékletének az R. Mellékletét módosító
rendelkezésében a KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK II. VIZSGA LEÍRÁSA cím „KÖZÉPSZINT” alcím
helyett „KÖZÉPSZINTÛ VIZSGA” alcím lép hatályba.

12. §

(1) E rendelet – a (2)–(3) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetést követõ 8. napon lép hatályba.
(2) E rendelet 2. §-a 2013. január 1-jén lép hatályba azzal, hogy a 2. §-sal megállapított vizsgakövetelményeket
a 2012/2013. tanév május-júniusi vizsgaidõszak vizsgáinak megszervezésekor kell elõször alkalmazni.
(3) E rendelet 5–11. §-a 2012. április 1-jén lép hatályba azzal, hogy az 5–11. §-sal megállapított vizsgakövetelményeket
a 2011/2012. tanév május–júniusi vizsgaidõszak vizsgáinak megszervezésekor kell elõször alkalmazni.

13. §

Az MKM rendelet
a) 35. § (3), (6), (9) bekezdésében, a 2. számú mellékletnek A tanuló- és gyermekbalesetek jelentési kötelezettsége
cím 6. és 7. pontjában, a 6. számú melléklet II. A mellékletek cím felvezetõ mondatában, valamint a 8. számú
melléklet 4.6. pontjában a „jegyzõ, fõjegyzõ” szövegrész helyébe a „kormányhivatal” szöveg,
b) a 6. számú melléklet I. pont felvezetõ mondatában az „Önkormányzat jegyzõje, fõjegyzõje” szövegrész helyébe
a „Kormányhivatal” szöveg,
c) a 6. számú melléklet I. 2. pontjában a „jegyzõ, fõjegyzõ hivatala” szövegrész helyébe a „kormányhivatal” szöveg
lép.

14. §

Az R. Mellékletének
a) RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA, II. A VIZSGA LEÍRÁSA cím KÖZÉPSZINTÛ VIZSGA alcím a Gyakorlati vizsga pont
A gyakorlati vizsga értékelése alpont A projektmunka értékelése szakasz Értékelési útmutató rész és az azt követõ
szövegrész, és
b) EMBER- ÉS TÁRSADALOMISMERET, ETIKA címet követõ Az ember- és társadalomismeret, etika érettségi vizsga
sajátosságai alcímet követõ szöveg negyedik mondata és hatodik mondatának utolsó két tagmondata
hatályát veszti.

15. §

Ez a rendelet 2013. május 1. napján hatályát veszti.
Dr. Réthelyi Miklós s. k.,
nemzeti erõforrás miniszter

1. melléklet az 1/2012. (I. 3.) NEFMI rendelethez
1. Az R. Mellékletének INFORMATIKA, II. A VIZSGA LEÍRÁSA cím KÖZÉPSZINTÛ VIZSGA alcím Gyakorlati vizsga Általános
szabályok alpont Lebonyolítás, A vizsga elõkészítése szövegrész helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„– A vizsga során használható gépeket (a tartalékgépeket is) úgy kell elõkészíteni, hogy a vizsgázók a számukra
létrehozott egyedi azonosítóval bejelentkezve tudják elkészítni a munkájukat. A vizsgázó neve és felhasználó
azonosító párosokat a vizsgadokumentációval együtt kell kezelni.
– A feladatok megoldásához szükséges forrásállományokat minden vizsgázó mappájába be kell másolni, amint az a
központból elérhetõvé válik.
– Az internet elérését le kell tiltani a vizsgagépeken a gyakorlati vizsga teljes idejére.”
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2. Az R. Mellékletének MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM, I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK cím B) ISMERETKÖRÖK
alcím 1. MAGYAR NYELV fõpont táblázatának 1.6. A szöveg pont 1.7.2. Szöveg a médiában alpontjának száma helyébe
a következõ rendelkezés lép:
„ 1.6.7.”.
3. Az R. Mellékletének NÉMET NYELV, II. A VIZSGA LEÍRÁSA cím KÖZÉPSZINTÛ VIZSGA alcím Értékelés pont hatodik
franciabekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„– Az Íráskészség vizsgarész-összetevõ és a Beszédkészség vizsgarész értékelése központilag kidolgozott analitikus
skálák alapján történik.”
4. Az R. Mellékletének az OLASZ NYELV, I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY cím D) NYELVTANI SZERKEZETEK
ÉS SZÓKINCS! alcím 1. Nyelvtani szerkezetek pontját követõ 2. táblázat helyébe a következõ táblázat lép:
Középszint

Emelt szint

FORMA

I. FONETICA
1. Suoni vocali, dittonghi, consonanti
2. Alfabeto
3. Pronuncia
4. Accento della parola, accento della frase
5. Intonazione
6. Ortografia
7. Divisione delle parole in sillabe
II. MORFOLOGIA
1. Il VERBO
1.1. Infinito
1.2. Indicativo Presente
1.2.1. Coniugazione dei verbi regolari (I.II.III.)
1.2.2. Coniugazione dei pi? importanti verbi irregolari
1.2.3. Coniugazione dei verbi riflessivi
1.2.4. CP, ci sono
1.2.5. Coniugazione dei verbi modali
1.2.6. Verbi impersonali
1.2.7. Forme semplici del soggetto generale
1.3. I tempi passati dell’ indicativo
1.3.1. Passato prossimo
1.3.2. Imperfetto
1.3.3. Trapassato prossimo
1.3.4. Passato remoto
1.3.5. Trapassato remoto
1.4. Futuro
1.4.1. Semplice
1.4.2. Anteriore
1.5. Congiuntivo
1.5.1. Presente
1.5.2. Passato
1.5.3. Imperfetto
1.5.4. Trapassato
1.6. Condizionale
1.6.1. Presente
1.6.2. Condizionale passato
1.7. Gerundio
1.7.1. Semplice
1.7.2. Composto
1.7.3. Stare+gerundio

Rec.

Prod.

Rec.

Prod.

+
+
+
+
+
+
+

+
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+
+
+
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+
+
+
+
+
+
+

+
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+
+
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+
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+
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+
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+
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+
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+
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+

+
+

+
+
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1.8. Imperativo
1.8.1. Imperativo positivo
Ordine diretto (tu, voi, noi)
Ordine indiretto (lui, lei, Lei, loro, Loro)
1.8.2. Imperativo negativo
Ordine diretto
1.8.3. Forme pronominali dell’imperativo
1.9. Passivo
1.9.1. Con il verbo essere
1.9.2. Con il verbo venire
1.9.3. Con il verbo andare
1.9.4. Con il verbi modali
2. L’ARTICOLO
2.1. Determinativo
2.2. Indeterminativo
2.3. Partitivo
3. IL SOSTANTIVO
3.1. Genere e numero
3.2. L’uso dell’articolo determinativo e quello dell’articolo
indeterminativo davanti al sostantivo
3.3. Genere e plurale dei pij frequenti sostantivi irregolari
4. L’AGGETTIVO
4.1. Accordo dell’aggetivo con il sostantivo
4.2. Troncamento di „bello”
4.3. Troncamento di „buono”, „grande”, „santo” davanti al
sostantivo
4.4. Gradi di comparazione
Grado positivo, grado comparativo, grado superlativo
4.5. Grado superlativo assoluto
4.6. Aggetivo come avverbio
4.7. Forme particolari di gradazione (p.es. migliore, peggiore ecc.)
5. I NUMERALI
5.1. Cardinali e ordinali
5.2. EtB, data
5.3. Ora
6. I PRONOMI
6.1. Pronomi personali nominativi
6.2. Pronomi personali accusativi e dativi in forma atona
6.3. Raggruppamento dei pronomi personali atoni (pronomi
combinati)
6.4. Pronomi personali accusativi e dativi in forma tonica
6.5 Particelle avverbiali e pronominati „ne”, „ci”, „vi”
6.6. Pronomi interrogativi
6.7. Pronomi dimostrativi
Troncamento del pronome „quello”
6.8. Pronomi indefiniti
6.9. Pronomi riflessivi
6.10. Pronomi possessivi
6.11. Forme semplici dei pronomi relativi
6.12. Pronomi relativi di specificazione (possesso, appartenenza)
6.13. Pronome reciproco
7. L’AVVERBIO
7.1. Avverbi di luogo e tempo
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7.2. Avverbi di modo
7.3. Comparazione degli avverbi qualificati
7.4. Formazione degli avverbi qualificati da aggettivi
8. LE PREPOSIZIONI
8.1. Preposizioni semplici
8.2. Preposizioni articolate
8.3. Verbi e espressioni pij frequenti con preposizioni
8.4. Altri verbi e espressioni con preposizioni
9. LE CONGIUNZIONI
10. LE ESCLAMAZIONI
III. LA SINTASSI
1.1. Proposizione semplice, l’accordo del predicato verbale col
soggetto
1.2. Predicato composto
1.3. Proposizione dichiarativa, l’ordine delle parole nella
proposizione
1.4. Proposizione affermative e negative
1.5. Proposizione interrogativa, esclamativa, imperativa
1.6. Concordanza dei tempi del modo indicativo
1.7. Concordanza dei tempi del modo congiuntivo
1.8. Discorso diretto e indiretto del modo indicativo
1.9. Discorso diretto e indiretto del modo congiuntivo
1.10. Forme implicite con preposizioni „a”, „per” e „di” e infinito
1.11. Forme implicite con gerundio semplice
1.12. Forme implicite con gerundio composto, infinito passato e
participio passato
1.13. Periodo ipotetico
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5. Az R. Mellékletének RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA, II. A VIZSGA LEÍRÁSA cím Nyilvánosságra hozandók pont táblázatát
követõ szöveg helyébe a következõ rendelkezés lép:
„* Portfolió: Az a vizsgázó, aki érettségi bizonyítvánnyal nem rendelkezik, és tanulói jogviszonyban van, a korábbi
tanulmányai során készült munkáiból megadott szempontok szerint összeválogat egy gyûjteményt, és azt a megfelelõ
módon, bemutatásra alkalmas formában kiállítja.
** Projekt: Az a vizsgázó, aki érettségi bizonyítvánnyal rendelkezik vagy nincs tanulói jogviszonyban, egy központilag
megadott témájú vizuális projektmunkát készít el.”
6. Az R. Mellékletének RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA, II. A VIZSGA LEÍRÁSA cím KÖZÉPSZINTÛ VIZSGA alcím A projektmunka
értékelése alpont 1–7. mondata helyébe a következõ rendelkezés lép:
„A projektmunkára összesen 75 pont adható.
A projektmunka esetében az értékelést központilag kidolgozott javítási-értékelési útmutató alapján kell végezni az
alábbi szempontok szerint.
I. Problémamegoldó képesség
II. Vizuális kommunikációs képesség
III. Kreativitás, tartalmi komplexitás (az alkotás tartalmi árnyaltsága)
IV. Közlés, kifejezés, alkotás technikája
V. Összkép
A fenti szempontokhoz tartozó kritériumrendszer világosan értelmezhetõ jellemzõkkel írja le az adott szempont
szerint teljesülõ minõséget, melyekhez pontskála tartozik.”
7. Az R. Mellékletének TÁRSADALOMISMERET, A Társadalomismeret modultantárgy részletes érettségi követelményeirõl
címet követõ 1-5. mondatának helyébe a következõ rendelkezés lép:
„A Társadalomismeret modultantárgy jellege az érettségi követelmények szempontjából azt jelenti, hogy valóságosan
két esetben lehet eredményesen felkészülni a tárgy érettségi vizsgájára:”
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8. Az R. Mellékletének TÁRSADALOMISMERET, A Társadalomismeret modultantárgy részletes érettségi követelményeirõl
címet követõ 21. mondatának helyébe a következõ rendelkezés lép:
„A Társadalomismeret modultantárgy másik sajátossága az, hogy követelményrendszere alternatív jellegû: két olyan
tudományterületet tartalmaz – a közgazdaságtant, illetve a pszichológiát -, amelybõl az érettségi vizsga során
választhatnak a vizsgázók.”
9. Az R. Mellékletének TÁRSADALOMISMERET, II. A VIZSGA LEÍRÁSA cím KÖZÉPSZINTÛ VIZSGA alcím Írásbeli vizsga pont
Általános szabályok alpont 2-4. mondata helyébe az következõ rendelkezés lép:
„A projekttémákat a tavaszi vizsgaidõszakra vonatkozóan elõzõ év december 1-jéig, míg az õszi vizsgaidõszakra
vonatkozóan az adott év május 1-jéig kell nyilvánosságra hozni.
A vizsgázót projektmunkájának elkészítésében konzulens segíti. Az a vizsgázó, aki érettségi bizonyítvánnyal
rendelkezik, vagy nincs tanulói jogviszonyban, saját maga gondoskodik konzulensrõl, a tanulói jogviszonyban lévõ és
érettségi bizonyítvánnyal nem rendelkezõ vizsgázó konzulense automatikusan szaktanára.”
10. Az R. Mellékletének TÁRSADALOMISMERET, II. A VIZSGA LEÍRÁSA cím KÖZÉPSZINTÛ VIZSGA alcím Írásbeli vizsga pont
A projektmunka értékelése alpont harmadik-negyedik mondata helyébe az következõ rendelkezés lép:
„Amennyiben a konzulens és a javítótanár nem azonos, akkor az elkészítés folyamatáért járó 30 pont megítélése
a konzulens szöveges értékelése és a munkanapló figyelembevételével történik.”
11. Az R. Mellékletének ÉLÕ IDEGEN NYELV, II. A VIZSGA LEÍRÁSA cím KÖZÉPSZINTÛ VIZSGA alcím Az írásbeli feladatlap
tartalmi és formai jellemzõi pont elsõ mondata helyébe az következõ rendelkezés lép:
„Az Olvasott szöveg értése, Nyelvhelyesség, Íráskészség vizsgarész-összetevõkben a megadott szószám helyett (az
egyes nyelvekben – többek között az arab, a japán és a héber esetében – használt eltérõ írásjegyek miatt)
nyelvspecifikusan a karakterszám értendõ.”
12. Az R. Mellékletének ÉLÕ IDEGEN NYELV, II. A VIZSGA LEÍRÁSA cím KÖZÉPSZINTÛ VIZSGA alcím Az írásbeli feladatlap
értékelése pont 1-5. mondata helyébe a következõ rendelkezés lép:
„A feladatsorok elbírálása központilag kidolgozott javítási-értékelési útmutató alapján történik.
Az Olvasott szöveg értése, a Hallott szöveg értése és a Nyelvhelyesség vizsgarész-összetevõk javítási-értékelési
útmutatói tartalmazzák a lehetséges elfogadható válaszokat.
Az Íráskészség értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák alapján történik.
Az egyes vizsgarész-összetevõkben szerzett pontok vizsgaponttá való átalakítása központi javítási-értékelési
útmutató alapján történik.
Az írásbeli vizsgarész minden vizsgarész-összetevõjében csak a célzottan mért készséget értékelik.”
13. Az R. Mellékletének ÉLÕ IDEGEN NYELV, II. A VIZSGA LEÍRÁSA cím EMELT SZINTÛ VIZSGA alcím Az írásbeli feladatlap
tartalmi és formai jellemzõi pont elsõ mondata helyébe a következõ rendelkezés lép:
„Az Olvasott szöveg értése, Nyelvhelyesség, Íráskészség vizsgarészekben a megadott szószám helyett (az egyes
nyelvekben – többek között az arab, a japán és a héber esetében – használt eltérõ írásjegyek miatt) nyelvspecifikusan
a karakterszám értendõ.”
14. Az R. Mellékletének EMBER- ÉS TÁRSADALOMISMERET, ETIKA, II. A VIZSGA LEÍRÁSA cím KÖZÉPSZINTÛ VIZSGA alcím
Írásbeli vizsga (projekt) pont Általános szabályok alpont negyedik mondata helyébe a következõ rendelkezés lép:
”Az a vizsgázó, aki érettségi bizonyítvánnyal rendelkezik, vagy nincs tanulói jogviszonyban, saját maga gondoskodik
konzulensrõl, a tanulói jogviszonyban lévõ és érettségi bizonyítvánnyal nem rendelkezõ vizsgázó konzulense
automatikusan szaktanára.”
15. Az R. Mellékletének EMBER- ÉS TÁRSADALOMISMERET, ETIKA, II. A VIZSGA LEÍRÁSA cím KÖZÉPSZINTÛ VIZSGA alcím
Írásbeli vizsga (projekt) pont A projektmunka értékelése alpont harmadik-negyedik mondata helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„Amennyiben a konzulens és a javító tanár nem azonos, akkor az elkészítés folyamatáért járó 30 pont megítélése
a konzulens szöveges értékelése és a munkanapló figyelembevételével történik.”
16. Az R. Mellékletének EMBERISMERET ÉS ETIKA, BEVEZETÉS címet követõ szöveg helyébe a következõ rendelkezés lép:
„Az érettségi vizsgán számonkérhetõ tudásanyag mindkét szinten szervesen illeszkedik a kerettantervhez, valamint az
általános érettségi követelményekhez. A két szinten azonban a vizsga felépítése lényeges különbséget mutat. Bár
mind a két szinten megjelennek írásbeli és szóbeli követelmények, ezek jellege azonban nagymértékben különbözik
egymástól.
A középszintû Emberismeret és etika oktatás nem a filozófiai etika fogalomrendszerének vagy az etikatörténet tárgyi
ismeretanyagának elsajátíttatását célozza meg. A képzés inkább a szemléletformálásra, a problémaérzékenység
elmélyítésére összpontosít. Ezért az értékelésben is arra helyezzük a hangsúlyt, mennyire képes a vizsgázó konkrét
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élethelyzetek, erkölcsi konfliktusok értelmezése, elemzõ feldolgozása során alkalmazni a tanultakat. Ennek
megfelelõen a vizsgakövetelmények teljesítése önálló munkát, a tárgy kreatív, személyes meggyõzõdésen alapuló
megközelítését igényli. Középszinten a vizsga írásbeli részét a vizsgázók egyéni projektek készítésével teljesítik.
A projektvizsga témái központilag kerülnek meghirdetésre, s a vizsgázók e megadott témakörökön belül
választhatnak. A vizsgázók ugyanakkor szóbeli érettségin esetelemzések során tesznek tanúbizonyságot az általuk
megtanultak alkalmazásáról. A szóbeli érettségi másik eleme az egyéni projekt megvédése a vizsgabizottság elõtt.
Lényegében ezek a követelmények jelennek meg az emelt szintû vizsga írásbeli és szóbeli részében is. Itt azonban
elvárjuk a vizsgázóktól – akik vélhetõen ezen a területen kívánnak továbbtanulni -, hogy a kerettantervi
követelményrendszer mélységében ismerjék a filozófia, illetve etika alapvetõ fogalomrendszerét, valamint az
etikatörténet alapvetõ tárgyi ismeretanyagát. Az emelt szinten az írásbeli vizsga esszékérdésbõl és kisebb
esetelemzésekbõl áll, míg a szóbelin a megadott tételsor alapján vizsgáznak, mely alkalmat ad elméleti
felkészültségük, valamint az antropológia és az etika alapkérdéseiben szerzett jártasságuk bemutatására.”
Az R. Mellékletének EMBERISMERET ÉS ETIKA, II. A VIZSGA LEÍRÁSA cím KÖZÉPSZINTÛ VIZSGA alcím Írásbeli vizsga
(projekt) pont Általános szabályok alpont negyedik mondata helyébe a következõ rendelkezés lép:
„Az a vizsgázó, aki érettségi bizonyítvánnyal rendelkezik, vagy nincs tanulói jogviszonyban, saját maga gondoskodik
konzulensrõl, a tanulói jogviszonyban lévõ és érettségi bizonyítvánnyal nem rendelkezõ vizsgázó konzulense
automatikusan szaktanára.”
Az R. Mellékletének EMBERISMERET ÉS ETIKA, II. A VIZSGA LEÍRÁSA cím KÖZÉPSZINTÛ VIZSGA alcím Írásbeli vizsga
(projekt) pont A projektmunka értékelése alpont harmadik-negyedik mondata helyébe a következõ rendelkezés lép:
„Amennyiben a konzulens és a javítótanár nem azonos, akkor az elkészítés folyamatáért járó 30 pont megítélése
a konzulens szöveges értékelése és a munkanapló figyelembevételével történik.”
Az R. Mellékletének TERMÉSZETTUDOMÁNY, II. A VIZSGA LEÍRÁSA cím KÖZÉPSZINTÛ VIZSGA alcím Szóbeli vizsga pont
Általános szabályok alpont második mondata helyébe a következõ rendelkezés lép:
„Projektmunkát csak akkor választhat a vizsgázó, ha érettségi bizonyítvánnyal nem rendelkezik és tanulói
jogviszonyban van.”
Az R. Mellékletének A MAGYAR NÉPZENE ALAPJAI, I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK cím A VIZSGA FORMÁJA
alcímet követõ szöveg helyébe a következõ rendelkezés lép:
„Középszinten: szóbeli.
Emelt szinten: írásbeli és szóbeli.
A magyar népzene alapjai érettségi vizsga célja
A magyar népzene alapjai érettségi vizsga célja annak vizsgálata, hogy a vizsgázó
Középszinten:
– rendelkezik-e elvárható átfogó ismeretekkel a magyar népzenérõl és annak helyérõl a magyar zenetörténetben,
– megismerte-e a magyar népzene fõbb stílusait és stílusrétegeit, meg tudja-e szabatosan fogalmazni azok legfõbb
jellemzõit,
– tájékozott-e a magyar nyelvterületen a népzenei dialektusterületeket és az egyes etnikai csoportokat illetõen,
– ismeri-e hangszere zeneirodalmának népzenei eredetû darabjait, ismeri-e a dallamok forrását és a feldolgozott
dallam stílusbeli hovatartozását,
– képes-e tiszta, stílusos népdaléneklésre (beleértve a népnyelvi szövegek helyes kiejtését),
– képes-e lapról énekelni díszített népdalt is, stílusosan, szöveggel – és képes-e azt elemzéssel meghatározni,
– rendelkezik-e biztos memóriával, megfelelõ repertoárral.
Emelt szinten:
a fentiekben felsoroltakon túl az érettségi vizsga célja annak felmérése, hogy a vizsgázó
– rendelkezik-e a felsõfokú tanulmányokhoz szükséges alapokkal,
– rendelkezik-e a tárgy ismeretének megfelelõ és a felsõfokon különösen szükséges feladatmegoldó, absztrakciós,
analizáló és szintetizáló képességgel,
– képes-e a tanult ismereteket felhasználni más tantárgyakhoz kapcsolódó feladatokban,
különös tekintettel zeneelméleti (hangrendszerek, hangsorok, formák), zenetörténeti, irodalmi és történelmi
összefüggésekre,
– képes-e a tanultakat hangszerjátékában kamatoztatni népzenei eredetû magyar mûzenei darabok
megszólaltatásakor (helyes deklamálás).
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A népzene ismerete a jelen kultúrájának, zenéjének megismeréséhez, megértéséhez alapvetõen fontos. Hozzájárul
a mûvészetekben – különösen a zenében való önálló tájékozódáshoz, az érzelmi és intellektuális élmények átéléséhez,
a biztos ítélõképesség kialakításához.
Követelmény
A magyar népzene alapjaiból középszinten, illetve emelt szinten vizsgázóktól egyaránt elvárható a társadalomban
való tájékozottság (különös tekintettel a népzene múltjáról, hogy u.i. a parasztság õrizte meg; a mai népzenei
mozgalomról stb.), elvárható a népzenei fogalmak, szakkifejezések ismerete és gyakorlati helyzetekben való
alkalmazása (többek között az elsõre hallott dallam kadenciáinak, hangsorának stb.; összességében a népdal
stílusának felismerése), függetlenül a továbbtanulás irányától (szakorientált vagy nem).
Az emelt szinten vizsgázóktól az azonos módon megfogalmazott követelmények körébõl több tárgyi tudást igénylõ
feladatok szerepelnek az elméleti részben is, valamint a gyakorlati (zenei felkészültség) részben is: esetükben
népdallejegyzés is szerepel a feladatok között (autentikus felvételrõl).
Mindkét szinten követelmény, hogy a vizsgázó
– ismerje a magyar népzene általános vonásait,
– ismerje a fõbb zenei stílusrétegeket,
– ismerje fel a mûzene és népzene összefüggéseit, különösen Bartók és Kodály mûvészetével kapcsolatban,
– ismerje a fõbb népzenei dialektusterületeket és azok jellemvonásait, ismerje a néphagyomány néhány kiemelkedõ
énekesének és hangszeres elõadójának nevét,
– ismerje nagy vonásaiban a magyar népzene kutatásainak történetét és a szakterület néhány kiemelkedõ
képviselõjének nevét,
– tudja összhangba hozni az elméleti (így különösen a hangrendszerek, hangsorok ismerete) és a gyakorlati
tudnivalókat (különösképpen valamely népdal hangsorának felismerése hallás alapján, a dallamtípus és
a dallamegyed közötti kapcsolat tudatosítása: az állandó és variatív elemek felismerése, az adott dallamstílus
lényegének megértése és az adott népdal stílusos elõadása stb.),
– legyen képes a vizsgázó a stílusokban és stílusrétegekben való eligazodásra, számára ismeretlen dallam esetén is,
– legyen képes az adott problémák megoldására,
– legyen képes felismerni, hogy a mindennapi életben a színpadról, szereplésszerûen megszólaló népzene nem
azonos az egykor, a mindennapi élethez kapcsolódó népzenével.
A magyar népzene alapjai érettségi vizsga tartalmi követelményei
– vizsgázó középszinten rendelkezzék átfogó ismeretekkel a magyar népzenérõl, legyen általánosan tájékozott
a magyar nyelvterületen, legyen tájékozott a népzenei dialektusterületeket és az ott élõ etnikai csoportokat illetõen.
– Ismerje hangszere zeneirodalmának olyan darabjait, melyek magyar népzenei eredetûek, s tudja e dallamok forrásait
illetve a feldolgozott dallamok stílusbeli hovatartozását.
– Legyen képes tiszta, stílusos népdaléneklésre, a magyar népdalok deklamálás-módját legyen képes kamatoztatni
hangszerjátékában a népzenei eredetû darabokban is.
– Díszített népdalt is legyen képes kottából stílusosan szöveggel lapról énekelni.
– Rendelkezzék biztos memóriával, megfelelõ repertoárral és stílusismerettel.
A népzene tantárgy specifikuma, hogy a többi zenei tárgyhoz hasonlóan föltételezi a zenei tevékenységet. Ezért az
érettségi vizsga egy része a szorosan vett elméleti tudás szintjének megmérését, másik része a zenei képesség illetve
mûvészi felkészültség fokának mérését, vizsgáztatását jelenti (ez utóbbit ld. zenei felkészültség címszó alatt).
A specifikumból adódik az is, hogy a középszintû és az emelt szintû érettségi vizsga nem abban különbözik egymástól,
hogy az egyik csak írásbeli vizsgából, míg a másik írásbeli és szóbeli vizsgából áll, hanem abban, hogy az emelt szintû
érettségi – mint maga az ismeretanyag – az emelt szinten bõvebb, feldolgozásmódjában igényesebb, összességében
sokrétûbb.
Az alábbi témák tetszés szerint szabadon párosíthatók egymással. A tágabb helyi hagyományokra vonatkozó
ismeretanyag beépíthetõ a tételekbe, mely kiegészítheti a tananyagon alapuló tételsort.”
21. Az R. Mellékletének GAZDASÁGI ISMERETEK, II. A VIZSGA LEÍRÁSA cím A VIZSGA RÉSZEI alcímet követõ táblázat alatti
mondat helyébe a következõ rendelkezés lép:
„*Emelt szint I. írásbeli vizsgarészben projektmunkát csak akkor választhat a vizsgázó, ha érettségi bizonyítvánnyal
nem rendelkezik, és tanulói jogviszonyban van.”
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22. Az R. Mellékletének GAZDASÁGI ISMERETEK, II. A VIZSGA LEÍRÁSA cím KÖZÉPSZINTÛ VIZSGA alcím Írásbeli vizsga pont
Általános szabályok alpont hatodik mondata helyébe a következõ rendelkezés lép:
„Az a vizsgázó, aki érettségi bizonyítvánnyal rendelkezik, vagy nincs tanulói jogviszonyban, saját maga gondoskodik
konzulensrõl, a tanulói jogviszonyban lévõ és érettségi bizonyítvánnyal nem rendelkezõ vizsgázó konzulense
automatikusan a szaktanára.”
23. Az R. Mellékletének GAZDASÁGI ISMERETEK, II. A VIZSGA LEÍRÁSA cím KÖZÉPSZINTÛ VIZSGA alcím Írásbeli vizsga pont
A projektmunka értékelése alpont harmadik-negyedik mondata helyébe a következõ rendelkezés lép:
„Amennyiben a konzulens és a javítótanár nem azonos, akkor az elkészítés folyamatáért járó 15 pont megítélése
a konzulens szöveges értékelése és a munkanapló figyelembevételével történik.”
24. Az R. Mellékletének BIOLÓGIA, II. A VIZSGA LEÍRÁSA cím KÖZÉPSZINTÛ VIZSGA alcímet követõ táblázat alatti mondat
helyébe a következõ rendelkezés lép:
„*Projektmunka készítését csak az a vizsgázó választhatja, aki érettségi bizonyítvánnyal nem rendelkezik, és tanulói
jogviszonyban van.”
25. Az R. Mellékletének TESTNEVELÉS, II. A VIZSGA LEÍRÁSA cím KÖZÉPSZINTÛ VIZSGA alcím A gyakorlati vizsgarész
értékelése pont utolsó mondata helyébe a következõ rendelkezés lép:
„A gyakorlati vizsga értékelése értékelési útmutató alapján történik, mely rögzíti az egyes elemekben nyújtott
teljesítményekért megítélhetõ pontértékeket.”

2. melléklet az 1/2012. (I. 3.) NEFMI rendelethez
Az R. Mellékletének KATONAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGATÁRGY címet követõ szöveg helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK
A felnövekvõ generáció nem rendelkezik ismeretekkel a honvédelemrõl, a minõsített idõszakokban rá háruló
állampolgári kötelezettségekrõl. A katonai alapismeretek tantárgy oktatása segít a középiskolákban tanuló fiatalok
honvédelmi nevelésében és katonai pályára irányításában. A tananyag elsajátításával megismerik a Magyarország
honvédelmének felépítését, a Magyar Honvédség feladatait, a katonák mindennapi életét. Ismereteik bõvülésével
kialakul és folyamatosan erõsödik a honvédelem és a katonai élet iránti pozitív hozzáállásuk.
A felkészülés eredményeként a tanulók megfelelõ adottságaikra, képességszintjükre alapozva képessé válnak
a katonai felsõoktatásba vagy szerzõdéses állományba történõ felvételi követelmények teljesítésére, továbbá a
katonai szolgálat nehézségeinek elviselésére.
Középszint
A középszintû vizsgán a diákoknak az egyszerûbb ismeretszerzési eljárásokról, a rendszerezés és alkalmazás alapvetõ
formáiról kell számot adniuk. A vizsgakövetelményekben megfogalmazott témakörök lényegi ismeretanyagának
reprodukálása, a fontosabb összefüggések felismerése, a katonai terminológia használata, a gyakorlati ismeretek
elsajátítása és az érettségi vizsgán történõ bemutatása a követelmény.
Emelt szint
Az emelt szintû vizsga elsõsorban a katonai felsõoktatásba készülõ diákok képességeit és ismereteit vizsgálja.
A vizsgázóktól a középszintû követelményeket meghaladó bonyolultabb ismeretszerzési eljárásokat,
kifejezõkészséget, összetettebb összehasonlítási és elemzési szempontokat követel meg, valamint a tények és az
adatok tágabb körét kéri számon.
A) KOMPETENCIÁK
– a tanulóknak el kell sajátítaniuk: a Magyar Köztársaság biztonság- és szövetségi politikájával, honvédelmével
kapcsolatos ismereteket, megismerik a NATO, az Európai Unió az ENSZ felépítését, mûködését, tevékenységük
jellemzõit a válságövezetekben;
– ismerniük kell a Magyar Honvédség feladatait, szervezeti felépítését, személyi állományának összetételét,
a szerzõdéses katonák napi életét és járandóságait;
– megismerik a modern hadviselés jellemzõ vonásait, a különleges alakulatok feladatait, a modern haditechnikai
eszközök közül a fontosabbak adatait;
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elsajátítják a térkép- és tereptani alapismereteken belül a tereptani alapismereteket, a térképismeretet, valamint a
terepen történõ tájékozódást;
elsajátítják a béketámogató mûveletek alapjait, a békefenntartó eljárásmódokat, a nem háborús mûveletek
felosztását és jellemzõit;
az általános katonai ismereteken belül elsajátítják az általános harcászat, a lõelmélet, a katonai túlélés alapjait,
megismerik az atom-, biológiai és vegyi fegyverek jellemzõit és hatásait, a Magyar Honvédség jellemzõ
haditechnikai eszközeit, a szerzõdéses katonák kiképzési rendszerét, valamint a katonák alaki felkészítésének
fontosabb mozzanatait;
a hadijogi alapismereteken belül tisztában vannak a hágai és a genfi egyezmények létrejöttével, annak fontosabb
elemeivel, a hadifoglyokkal történõ bánásmód szabályaival, a polgári lakosság védelmének módszereivel, a
hadviselés eszközeinek és módszereinek szabályozásával, a Nemzetközi Törvényszék feladataival;
az egészségügyi ismereteken belül elsajátítják a sérültek kimentésének szabályait, az újraélesztés szakszerû
végrehajtását, a vérzések, törések, ízületi sérülések ellátását, megismerik a sérült katonák harctéri ellátásának
rendszerét.

B) TÉMAKÖRÖK
A középszintnél felsorolt követelmények az emelt szintre is érvényesek.
Témák

1.

VIZSGASZINTEK
Középszint

Emelt szint

– A Magyar Köztársaság biztonságpolitikai
környezetének változása a II. világháború óta
napjainkig
– A Magyar Köztársaság
biztonságpolitikájának fõbb elemei, jellemzõ
vonásai
– Hazánk Nemzeti Katonai Stratégiájának
fontosabb elemei
– A Magyar Köztársaság biztonsági
helyzetének változása a NATO-ba történt
belépésünk óta
– Az Európai Uniós tagság hatása a Magyar
Köztársaság biztonsági helyzetére
– A NATO létrejöttének történelmi
körülményei
– A NATO-doktrínák kidolgozásának
történelmi háttere, hatásuk a világpolitikai
helyzetre
– A NATO feladatrendszerének változása a
kétpólusú világrend megszûnése után
- A NATO válasza a XXI. század
– A NATO létrejöttének okai és bõvítésének
biztonságpolitikai kihívásaira
állomásai
– Az Európai Unió kialakulásának folyamata,
– A NATO fontosabb szervei és feladataik
– Az Európai Unió létrejöttének körülményei, az integráció lépcsõfokai
– Az Európai Unió közös kül- és
fejlõdésének állomásai
biztonságpolitikájának szükségessége és
– Az Európai Unió biztonság- és
jellemzõi
védelempolitikájának céljai
– Az ENSZ tevékenysége a világ
– Az ENSZ létrejötte, fontosabb szervezetei
– Az ENSZ tevékenysége a válságövezetekben válságövezeteiben 1945 óta
– Az ENSZ elsõ generációs béketámogató
mûveleteinek kialakulása, jellemzõi
– Az ENSZ második generációs béketámogató
mûveleteinek kialakulása, jellemzõi
– Az ENSZ harmadik generációs
béketámogató mûveleteinek kialakulása,
jellemzõi

A Magyar Köztársaság – A biztonsági kihívás fogalma és a biztonsági
kihívások típusai, a biológiai hadviselés
biztonságpolitikai
jellemzõi, hatása a biztonságra
környezete
– A globalizáció hatásai a biztonságra
– Hazánkat fenyegetõ katonai kockázatok
– Hazánkat fenyegetõ nem katonai
kockázatok
– A Magyar Köztársaság Nemzeti Katonai
Stratégiájának fontosabb jellemzõi
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2.

3.

4.

5.
5.1.

5.2.

A Magyar Honvédség – A Magyar Honvédség feladatai
felépítése és a katonai – A parancsnok feladatai
szervezetek jellemzõi – A raj, a szakasz és a század felépítése
– A harci erõk általános feladatai
– A lövészkötelékek jellemzõi
– A harckocsizó kötelékek jellemzõi
– A harci támogató erõk általános jellemzése
– A felderítõ kötelékek jellemzése
– A tüzérkötelékek jellemzése
– A harci kiszolgáló-támogató erõk általános
jellemzõi
– A logisztikai támogatás jellemzõi
– Az egészségügyi kötelékek jellemzõi
– A szerzõdéses katonák kiképzési
rendszerének elemei
A modern háborúk
– A modern háborúk jellemzõ vonásai
jellemzõi
– A különleges egységek jellemzõi és feladatai
– A modern haditechnikai eszközök jellemzõi
Térkép- és tereptani
– A meghatározó terepelemek jellemzõi
alapismeretek
– A terep felosztása
– A tájtípusok jellemzõi
– A földrajzi fokhálózat jellemzõi
– A védelmi célú térképek vetületei
– Az UTM hengervetület jellemzõi
– Az UTM vetület koordinátarendszere
– A földrajzi koordinátarendszer
– Az MGRS azonosító rendszer
– A GEOREF azonosító rendszer
– A térképi jelek csoportosítása és jellemzése
– A jelkulcs felépítése és tartalma
– A domborzat ábrázolása a topográfiai
térképeken
– A tájoló felépítése és jellemzõi
– A földrajzi, mágneses és hálózati északi
irányok összefüggései
– A világtájak meghatározása és kitûzése
tájolóval
– A világtájak meghatározása egyéb
módszerekkel
– A térkép tájolása tájolóval
– A térkép tájolása vonalas tereptárgyak
alapján
– Az álláspont meghatározásának módszerei
– A GPS gyakorlati alkalmazási lehetõségei
Az általános katonai
ismeretek
A harcászat
– A harc fogalma és tartalma, a harci
alapfogalmai
lehetõségek összetevõi
– Az összfegyvernemi harc fogalma és
jellemzõi
– A védelem és a támadás formái, valamint
méretei
– A katonák általános kötelmei harcban
A katonák mozgásmódjai a harcmezõn
A béketámogató
– A béketámogatás fogalma és célja
mûveletek
– A békemûveletek felosztása és jellemzõi
– A nem háborús mûveletek felosztása és
jellemzõi
– A békefenntartó eljárásmódok felosztása és
jellemzõi
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– A Magyar Honvédség béketámogató
tevékenységének története
– A Magyar Honvédség aktuális külföldi
misszióinak feladatai és jellemzése
– A Magyar Honvédség felépítése,
haderõnemeinek jellemzõi

– A globalizáció és a modern hadviselés
kapcsolata
– A terep alkotóelemeinek fontosabb
jellemzõi, hatásuk bemutatása a harc
kimenetelére
– A terep- és tájtípusok jellemzõi, hatásuk
elemzése a katonai tevékenységekre
– Egy adott pont UTM koordinátájának
meghatározása
– Egy adott pont földrajzi koordinátájának
meghatározása
– Egy adott pont MGRS azonosítójának
meghatározása
– Egy adott pont GEOREF azonosítójának
meghatározása
– Az IMW szelvényezési rendszer jellemzése
– A földrajzi, a mágneses és a hálózati északi
irányok összefüggései
– Tájékozódási módszerek a terepen
– A GPS alapú tájékozódás elve

– A béketámogató eljárások rendszere az
1992-es ENSZ fõtitkári jelentés alapján
– Az egyes békefenntartó eljárásmódok
bemutatása
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5.3.

A lõelmélet alapjai

5.4.

Túlélési ismeretek

5.5.

ABV védelmi
alapismeretek

5.6.

Haditechnikai
ismeretek

6.

Alaki ismeretek

– A gyalogsági fegyverek lõszereinek
felosztása
– Az éles lõszer típusai, felépítése és részei
– A röppálya fogalma és elemei
– A túlélésre történõ felkészülés feladatai a
kiképzés során
– A menedék helyének kiválasztási
szempontjai
– A tûzrakás módjai
– A növények fogyaszthatósági tesztjének
lépései
– A személyi álcázás végrehajtása
– Az atomrobbanás pusztító hatásai és
jellemzésük
– A vírusok, baktériumok és a gombák
jellemzése
– A mérgezõ harcanyagok csoportosítása
– Az idegbénító hatású mérgezõ harcanyagok
jellemzõi
– Az általános hatású mérgezõ harcanyagok
jellemzõi
– A hólyaghúzó hatású mérgezõ harcanyagok
jellemzõi
– A fojtó hatású mérgezõ harcanyagok
jellemzõi
– Az ingerlõ hatású mérgezõ harcanyagok
jellemzõi
– A pszichotoxikus mérgezõ harcanyagok
jellemzõi
– A növényzetpusztító mérgezõ harcanyagok
jellemzõi
– A védekezés módjai a biológiai harcanyagok
ellen
A Magyar Honvédség jellemzõ haditechnikai
eszközeinek jellemzõi
– A gépkarabély részei, mûködése és jellemzõ
adatai
– A pisztoly részei, mûködése és jellemzõ
adatai
– A támadó kézigránát részei, mûködése és
jellemzõ adatai
- A védõ kézigránát részei, mûködése és
jellemzõ adatai
– A harckocsi jellemzése és fegyverzete
– A gyalogsági harcjármû jellemzése és
fegyverzete
– A vadászrepülõgép jellemzõi és technikai
adatai
– A harci helikopter jellemzõi és technikai
adatai
– Az alakiság alapfogalmai
– A „Vigyázz!” állás, a „Pihenj!” állás
végrehajtása
– A „Szerelvényt igazíts!”, a „Terpeszállás!”,
„Oszolj!” vezényszavak végrehajtása
– A „Jobbra át!”, „Balra át!” és a „Hátra arc!”
vezényszavak végrehajtása
– A tiszteletadás végrehajtása
– Menet az elöljáróhoz, jelentés, jelentkezés
végrehajtása
– A katonai rendezvények alaki tartalma

– A katonákat érhetõ rendkívüli helyzetek
rendszere
– A túlélés érdekében szükséges teendõk
bemutatása

– A nukleáris fegyverek jellemzõi,
alkalmazásának hatásai
– A vegyi fegyverek csoportosítása és
jellemzése
– A biológiai fegyverek csoportosítása és
jellemzése

– Az alaki tevékenység kialakulása, az alakiság
jelentõsége a katonai fegyelem
fenntartásában
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7.

A honvédelem
rendszere és a
honvédelmi
kötelezettségek

– A minõsített idõszakok jellemzõi
– A Honvédelmi Tanács fontosabb feladatai
– A minõsített idõszakokban elrendelhetõ
rendkívüli intézkedések
– Az állampolgárok személyes honvédelmi
kötelezettségei
– A Magyar Honvédség tényleges állománya
– A hivatásos jogviszony jellemzõi
– A szerzõdéses jogviszony jellemzõi
– Az önkéntes tartalékos jogviszony jellemzõi

8.

Hadijogi
alapismeretek

– A genfi egyezmények létrejöttének
körülményei, fontosabb elemei
– A hágai egyezmények létrejöttének
körülményei, fontosabb elemei

9.

A szerzõdéses
katonák élete a
Magyar
Honvédségben

10.

Egészségügyi
ismeretek

– A katonai rendfokozatok
– A napirend fõ pontjai
– A Magyar Honvédség ügyeleti szolgálatai
– A függelmi viszonyok
– A parancs fogalma, a parancsadás jellemzõi
– A kihallgatás
– A szolgálati érintkezés szabályai
– A katonák járandóságai
– Teendõk a baleseti helyszínen
– Ellátási sorrend normál balesetekben
– Ellátási sorrend katasztrófákban és tömeges
balesetben
– Az elsõsegélynyújtók feladatai a mentõk
megérkezéséig
– A sérült mozgatására alkalmazható
módszerek
– Fektetési módok a sérültek ellátásakor
– Az eszméletlenség megállapításának
módszerei
– Az eszméletlen beteg ellátása
– Az eszméletlen beteg vagy a sérült
mozgatása
– A halál biztos jelei
– Az újraélesztés végrehajtása
– A defibrillátor alkalmazása
– A vérzések típusai
– Az artériás vérzés ellátása
– Az artériás nyomókötés elkészítése
– A vénás vérzés ellátása
– A vénás nyomókötés elkészítése
– A kapilláris vérzés ellátása
– A fedõkötés elkészítése
– Kötözési alapelvek
– A törések fajtái
– A törések tünetei
– A törések ellátása
– Az ízületi sérülések fajtái
– Az ízületi sérülések ellátása
– A harctéren megsérült katonák ellátásának
szakaszai
– A mérgezések ellátásának szabályai
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– A Magyar Köztársaság honvédelmét
meghatározó jogszabályok
– A minõsített idõszakok elrendelésének
feltételei, az egyes minõsített idõszakok
jellemzõi
– A honvédelmi kötelezettségek rendszere,
tartalma
– A honvédelem rendszerének irányítása
minõsített idõszakokban
– A Honvédelmi Tanács összetétele és
feladatai
– A harcosok jellemzõi
– A zsoldos jellemzõi
– A terrorizmus jellemzõ vonásai
– A harcképtelenség ismérvei
– A hadifoglyokkal szembeni bánásmód
szabályai
– A polgári lakosság és a polgári javak
védelme
– A meglepõ aknák jellemzõi
– A hitszegés fogalma
– A Nemzetközi Törvényszék feladatai
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II. A VIZSGA LEÍRÁSA
A vizsga részei
Középszint

Emelt szint

Írásbeli vizsga

Szóbeli vizsga

Írásbeli vizsga

Szóbeli vizsga

120 perc
100 pont

15 perc
50 pont

240 perc
100 pont

30 perc
50 pont

A vizsgán használható segédeszközök
Középszint

Emelt szint

Írásbeli vizsga

A vizsgázó biztosítja

NINCS

A vizsgabizottságot
mûködtetõ
intézmény biztosítja

NINCS

Szóbeli vizsga

Írásbeli vizsga

Szóbeli vizsga

NINCS
A II. feladatsornál
vonalzó, körzõ,
középiskolai
történelmi és
középiskolai földrajzi
atlasz
Személyi és technikai
Személyi és technikai NINCS
segédeszközök a
segédeszközök a
nyilvánosságra
nyilvánosságra
hozott anyag alapján
hozott anyag alapján

NINCS

Nyilvánosságra hozandók
Középszint
Írásbeli vizsga

Anyag
Mikor?

NINCS

Emelt szint

Szóbeli vizsga

Írásbeli vizsga

Segédeszközök listája
a vizsga évét megelõzõ
tanév végéig

NINCS

Szóbeli vizsga

Segédeszközök listája
a vizsga évét megelõzõ
tanév végéig

KÖZÉPSZINTÛ VIZSGA
Írásbeli vizsga

Szóbeli vizsga

120 perc

15 perc

Feladatlap megoldása

A altétel térkép és
tereptani alapismeretek
20 pont

100 pont

B altétel alaki ismeretek
15 pont
50 pont

C altétel egészségügyi
ismeretek
15 pont

A témakörök megoszlása a vizsgarészek között
Középszint
Témakörök
írásbeli

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

A Magyar Köztársaság biztonságpolitikai környezete
A Magyar Honvédség felépítése, katonai szervezetek
A modern háborúk jellemzõi, különleges egységek
Térkép- és tereptani alapismeretek
Általános katonai ismeretek
Alaki ismeretek
A honvédelem rendszere, honvédelmi kötelezettségek
Hadijogi alapismeretek
A szerzõdéses katonák élete a Magyar Honvédségben
Egészségügyi ismeretek

X
X
X
X
X

szóbeli

X
X

X
X
X
X

X
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Írásbeli vizsga
Általános szabályok
A vizsgázók egy központi feladatlapot oldanak meg. A vizsgázó a rendelkezésére álló idõt tetszés szerint oszthatja be,
az egyes feladatok megoldási sorrendje tetszõleges. Az írásbeli feladatlap megoldásakor segédeszköz nem
használható. Az írásbeli vizsga témakörei a részletes vizsgakövetelményekben találhatók.
Az írásbeli feladatlap tartalmi és formai jellemzõi
Az írásbeli feladatlap 25-30 feladatot tartalmaz, amelyeket a következõ témaelosztás szerint kell összeállítani:
Témakörök

Megoszlás aránya

A Magyar Köztársaság biztonságpolitikai környezete
A Magyar Honvédség felépítése, katonai szervezetek
A modern háborúk jellemzõi, különleges egységek
Térkép- és tereptani alapismeretek
Általános katonai ismeretek
A honvédelem rendszere, honvédelmi kötelezettségek
Hadijogi alapismeretek
A szerzõdéses katonák élete a Magyar Honvédségben
Egészségügyi ismeretek

3–4
3–4
2–2
3–4
5–7
2–4
2–2
2–2
2–3

Az írásbeli feladatlapon például az alábbi feladattípusok fordulhatnak elõ:
– rövid választ igénylõ, nyitott kérdések,
– feleletválasztás, ahol legalább négy válaszlehetõség van,
– hiányos szöveg kiegészítése, szavak, kifejezések pótlása elõre megadott listából vagy anélkül,
– képek alapján feltett kérdésekre rövid válaszadás,
– képeken lévõ információk felismerése,
– hamis és igaz állítások kiválasztása,
– fogalmak felismerése, hibásan leírt fogalmak kiválasztása,
– ábrák, vázlatok kiegészítése vagy felismerése,
– egymáshoz rendelés, például:
– képek, események, összekevert bekezdések sorrendbe rakása,
– vélemények, kijelentések, események személyekhez kapcsolása,
– csoportosítás megadott kategóriák szerint stb.
Az írásbeli feladatlap értékelése
Az írásbeli feladatlap maximális pontszáma 100 pont, értékelése központi javítási-értékelési útmutató alapján történik.
Szóbeli vizsga
Általános szabályok
A szóbeli vizsgához a vizsgabizottságot mûködtetõ intézmény tételsort állít össze. A tételsor háromszor 15 db tételbõl
áll. A vizsgázók mindhárom altételsorból egyet-egyet húznak. Az „A” altétel térkép és tereptani alapismereteket, a „B”
altétel alaki ismereteket, a „C” altétel egészségügyi ismereteket kér számon. A vizsgahelyek berendezésérõl,
a vizsgához szükséges személyi és technikai segédeszközökrõl a vizsgabizottságot mûködtetõ intézmény
gondoskodik. A segédeszközök listáját a vizsga évét megelõzõ tanév végéig nyilvánosságra kell hozni.
A szóbeli vizsga tartalmi és formai jellemzõi.
A szóbeli vizsga sajátossága, hogy a „B” és a „C” altétel végrehajtásához szükség van a vizsgázó társak segítségére. Ezért
a bent lévõ vizsgázók egyszerre kihúzzák a három altételt, a rendelkezésre álló idõ alatt mindenki felkészül. Utána
kezdõdik mindenki számára a feladat végrehajtása, elõször az „A” altételrõl adnak számot, majd a „B” és a „C” altétel
következik.
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A szóbeli vizsga értékelése
Az altételeket külön-külön kell értékelni. Az „A” altételre maximálisan 20 pont, míg a „B” és a „C” altételekre
maximálisan 15-15 pont adható. Az értékelési szempontokat és a pontok megoszlását az értékelési útmutató
tartalmazza.
EMELT SZINTÛ VIZSGA
Írásbeli vizsga

Szóbeli vizsga

240 perc

30 perc

I. Feladatsor

II. Feladatsor

80 perc

160 perc

40 pont

60 pont

A feladat
Egy téma összefüggõ
kifejtése megadott
szempontok alapján

B feladat
alaki ismeretek vagy
térkép- és tereptani
alapismeretek

C feladat
egészségügyi ismeretek

20 pont

15 pont

15 pont

100 pont

50 pont

A témakörök megoszlása a vizsgarészek között
Emelt szint
Fsz

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Témakörök

A Magyar Köztársaság biztonságpolitikai környezete
A Magyar Honvédség felépítése, katonai szervezetek
A modern háborúk jellemzõi, különleges egységek
Térkép- és tereptani alapismeretek
Általános katonai ismeretek
Alaki ismeretek
A honvédelem rendszere, honvédelmi kötelezettségek
Hadijogi alapismeretek
A szerzõdéses katonák élete a Magyar Honvédségben
Egészségügyi ismeretek

írásbeli

szóbeli

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X

Írásbeli vizsga
Általános szabályok
A vizsgázók egy központi feladatlapot oldanak meg, amely feladatlap két részbõl áll:
Az I. feladatsor 20–25 db egyszerû, rövid választ igénylõ feladatot tartalmaz.
A II. feladatsorban 2 hosszú, 2 rövid kifejtendõ szöveges és 2 tájékozódással kapcsolatos feladatot kell megoldani.
A vizsgázó elõször az I. feladatsort oldja meg, ennek beszedése után kapja meg a II. feladatsort. A rendelkezésére álló
idõt a feladatsorokon belül tetszés szerint oszthatja be, az egyes feladatok megoldási sorrendje is tetszõleges. Az
I. feladatsor megoldásakor segédeszköz nem használható. A II. feladatsor megoldásához használható segédeszközök
listáját a vizsgaleírás vonatkozó táblázata tartalmazza.
Az írásbeli feladatlap tartalmi és formai jellemzõi
Az írásbeli feladatlap I. feladatsorának feladatait a következõ témaelosztás szerint kell összeállítani:
Témakörök

A Magyar Köztársaság biztonságpolitikai környezete
A Magyar Honvédség felépítése, katonai szervezetek
A modern háborúk jellemzõi, különleges egységek
Térkép- és tereptani alapismeretek
Általános katonai ismeretek
A honvédelem rendszere, honvédelmi kötelezettségek
Hadijogi alapismeretek
A szerzõdéses katonák élete a Magyar Honvédségben
Egészségügyi ismeretek

Megoszlás aránya

3–4
2–4
1–2
2–4
4–6
2–3
1–2
1–2
2–3
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Az írásbeli feladatlapon például az alábbi feladattípusok fordulhatnak elõ:
– rövid választ igénylõ, nyitott kérdések,
– feleletválasztás, ahol legalább négy válaszlehetõség van,
– hiányos szöveg kiegészítése, szavak, kifejezések pótlása elõre megadott listából vagy anélkül,
– képek alapján feltett kérdésekre rövid válaszadás,
– hamis és igaz állítások kiválasztása,
– fogalmak felismerése, hibásan leírt fogalmak kiválasztása,
– képeken lévõ információk felismerése,
– ábrák, vázlatok kiegészítése vagy felismerése,
II. feladatsor, amelyben 2 hosszú szöveges, elemzõ, 2 rövidebb szöveges, problémamegoldó, valamint
2 tájékozódással kapcsolatos feladatot kell megoldani.
A hosszú szöveges, elemzõ feladat azt jelenti, hogy forrásanyag nélkül kell 35–40 soros szerkesztett szövegben (kb.
170–180 szóban) megoldani a feladatot. A feladat egy fogalom vagy kérdés kifejtése a megadott terjedelemben.
A feladat szempontokat tartalmaz a fogalmazás elkészítéséhez. A feladatokra maximálisan 15–15 pont adható.
A rövid kifejtendõ feladat egy szöveges, problémamegoldó feladat. A feladatban megadott valamilyen forrás
(szöveges, képi) felhasználásával kell néhány mondatban, 9–10 sorban kb. 60–70 szóban megoldani a kitûzött
feladatot. A feladatokra maximálisan 10-10 pont adható.
A tájékozódással kapcsolatos feladat térképen végrehajtott konkrét szerkesztési feladatot jelent. Ez lehet egy adott
pont koordinátája, adott pont azonosító adatai, egy megadott tereptárgy vagy pont azonosítása a térképen, a terepi
tájékozódással kapcsolatos térképi szerkesztési feladat. A feladatokra maximálisan 5-5 pont adható.
Az írásbeli feladatlap értékelése
Az írásbeli feladatlap maximális pontszáma 100 pont, értékelése központi javítási-értékelési útmutató alapján történik.
Szóbeli vizsga
Az emelt szintû szóbeli vizsga központi tételsor alapján zajlik. A szóbeli vizsga lebonyolításához 20 db tétel készül, a
vizsgázók egy tételt húznak. A tételsort úgy kell összeállítani, hogy az tematikailag lefedje a követelményrendszert.
A szóbeli vizsga sajátossága, hogy a „B” és a „C” feladat végrehajtásához szükség lehet a vizsgázó társak segítségére.
Ezért a bent lévõ vizsgázók egyszerre kihúzzák a szóbeli tételt, a rendelkezésre álló idõ alatt az összes vizsgázó
felkészül. Utána kezdõdik mindenki számára elõször az „A” feladat kifejtése, majd a „B” és a „C” feladat végrehajtása
következik.
A szóbeli vizsga értékelése
A vizsgafeladatok teljesítésére maximálisan 50 pont adható. Az értékelés központi értékelési útmutató alapján
történik.”

MAGYAR KÖZLÖNY

•

159

2012. évi 1. szám

3. melléklet az 1/2012. (I. 3.) NEFMI rendelethez
1. Az R. Mellékletének INFORMATIKA, II. A VIZSGA LEÍRÁSA cím KÖZÉPSZINTÛ VIZSGA alcím Gyakorlati vizsga pont,
Általános szabályok alpont egy új kilencedik mondattal egészül ki:
„A kormányhivatalok által szervezett vizsgák esetén a vizsgázónak a jelentkezéssel egy idõben le kell adnia egy
nyilatkozatot, amelyben megjelöli, hogy az érettségi vizsgán az egyes szoftvercsoportokon belül az adott
feladattípusok megoldásához az adott vizsgaidõszakra érvényes szoftverlistából mely szoftvereket kívánja használni.”
2. Az R. Mellékletének INFORMATIKA, II. A VIZSGA LEÍRÁSA cím EMELT SZINTÛ VIZSGA alcím Gyakorlati vizsga pont
Általános szabályok alpont egy új kilencedik mondattal egészül ki:
„A vizsgázónak a jelentkezéssel egy idõben le kell adnia egy nyilatkozatot, amelyben megjelöli, hogy az érettségi
vizsgán az egyes szoftvercsoportokon belül az adott feladattípusok megoldásához az adott vizsgaidõszakra érvényes
szoftverlistából mely szoftvereket kívánja használni.”

4. melléklet az 1/2012. (I. 3.) NEFMI rendelethez
Az OKM rendelet 39. §-ában hivatkozott, az OKM rendelet 45. számú mellékletének az R. Mellékletét módosító
rendelkezésében a II. A VIZSGA LEÍRÁSA címet követõ szöveg a következõ szöveggel lép hatályba.
„A vizsga leírása
Középszint

Emelt szint

Írásbeli vizsga

Szóbeli vizsga

Írásbeli vizsga

Szóbeli vizsga

180 perc
100 pont

15 perc
50 pont

180 perc
100 pont

20 perc
50 pont

A vizsgán használható segédeszközök
Középszint
Írásbeli vizsga

A vizsgázó biztosítja

A vizsgabizottságot
mûködtetõ
intézmény biztosítja

Emelt szint
Szóbeli vizsga

NINCS
vonalzók, szöveges
adatok tárolására és
megjelenítésére nem
alkalmas
zsebszámológép
Számítógép a
Számítógép a
megfelelõ
megfelelõ
szoftverekkel
szoftverekkel

Írásbeli vizsga

Szóbeli vizsga

NINCS
vonalzók, szöveges
adatok tárolására és
megjelenítésére nem
alkalmas
zsebszámológép
Számítógép a
Számítógép a
megfelelõ
megfelelõ
szoftverekkel
szoftverekkel

Nyilvánosságra hozandók
Középszint

Anyag
Mikor?

Emelt szint

Írásbeli vizsga

Szóbeli vizsga

Írásbeli vizsga

Szóbeli vizsga

szoftverlista
A vizsga évét
megelõzõ tanév
végéig

szoftverlista
A vizsga évét
megelõzõ tanév
végéig

szoftverlista
A vizsga évét
megelõzõ tanév
végéig

szoftverlista
A vizsga évét
megelõzõ tanév
végéig
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KÖZÉPSZINTÛ VIZSGA
Középszint
Írásbeli vizsga

Szóbeli vizsga

180 perc
100 pont

15 perc
50 pont

I. Feladatlap
30 perc
Tesztfeladat megoldása

15 pont

II. Feladatlap
150 perc
Számítógépes feladat és
számítógéppel végzett interaktív
gyakorlat / papíron megoldandó
feladat
85 pont

Elméleti tételek kifejtése
informatika szakmai gyakorlati
alapismereteinek bemutatása

Írásbeli vizsga
Általános szabályok
A központilag összeállított írásbeli vizsga célja, hogy ellenõrizhetõ képet adjon a vizsgázó szakmai informatikai
alapozó ismereteirõl az ismeretek, a képességek és az alkalmazás tekintetében egyaránt. A vizsga elõsegíti, hogy a
vizsgázók teljesítményei, az egyes iskolákban folyó vizsgák összemérhetõk legyenek, és hozzájárul ahhoz is, hogy az
oktatás eredményessége objektívebben mérhetõ legyen.
A tesztfeladatot papíralapon, kikapcsolt számítógép mellett kell megoldani.
A központi feladatsor második részét számítógépen, illetve a feladat utasításának megfelelõen papíron kell
megoldani. A számítógépeket az iskolának a kiadott lista szerint az írásbeli vizsga megkezdése elõtt elõ kell készíteni.
Az elõkészítés lehetséges folyamata Tájékoztatóban kerül közzétételre. A feladat megoldásához szükséges
segédanyagot a vizsgát szervezõ intézmény elõzetesen megkapja.
A középszintû vizsgára jelentkezõ vizsgázó abban az esetben nyilatkozik a választásáról amennyiben a vizsgaszervezõ
azt lehetõvé teszi. Középszintû vizsga esetén a vizsgát szervezõ intézmény dönthet úgy, hogy a vizsgát az általa
meghatározott szoftverkomponensek használatával lehet letenni.
Az írásbeli és szóbeli vizsga idõtartama alatt a rendszergazdának elérhetõnek kell lennie. A rendszergazda a
vizsgaterembe csak gép- vagy szoftverhiba esetén hívható be. Jelenlétérõl és az általa végzett tevékenységrõl
jegyzõkönyvet kell felvenni.
Az írásbeli vizsga további szabályai:
A rendszergazda a vizsga után a lehetõ legrövidebb idõn belül a vizsgázók által használt mappákat két példányban,
egyszer írható, kellõképpen elterjedt adathordozóra írja (például CD-R, DVD-R, DVD+R)
A vizsgaszervezõ az egyik adathordozót bélyegzõvel ellátva elzárja mint biztonsági másolatot, a másikat pedig a
továbbiakban az írásbeli dolgozatokra vonatkozó szabályoknak megfelelõen kezeli.
Az írásbeli feladatlap tartalmi és formai jellemzõi
Az írásbeli vizsgán az I. Feladatlap hardver alapismeretek, szoftver alapismeretek, hálózati ismeretek és az informatikai
alapismeretek, illetve az elektronikai alapismeretek témakörökbõl; a II. Feladatlap a vizsgázó választásától függõen
szövegszerkesztés, táblázatkezelés, prezentáció és multimédia, programozási alapismeretek és adatbázis-kezelés,
illetve az elektronikai alapismeretek témakörökbõl tartalmaz feladatokat.
A feladatok és a feladatsor jellemzõi
Kompetenciák

I. Teszt jellegû, illetve egyszerû, rövid
szöveges választ igénylõ feladatok
II. Gyakorlati jellegû feladatok

Alapfogalmak ismerete, definiálása,
alkalmazása, összefüggések ismerete és
alkalmazása
Szövegszerkesztési, táblázatkezelési,
prezentáció készítési ismeretek
Adatbázis alapismeretek
Programozási alapismeretek / Elektronikai
ismeretek
Összesen:

Pont

15

25
25
35
100
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I. Feladatlap
Az I. Feladatlap teszt jellegû, illetve egyszerû, rövid szöveges választ igénylõ feladatokat tartalmaz.
Tartalmi szerkezet
A számítógép használatot igénylõ feladatsor a programozási/elektronikai és az adatbázis kezelési ismeretek
alkalmazási jellegû követelményeire épít. A feladatsor 4 feladatból áll, amelyek részfeladatokat is tartalmazhatnak.
A vizsgázónak a 3. és 4. feladat közül vagy az „A” jelûeket, vagy a „B” jelûeket kell megoldani. Választását a feladatlap
megfelelõ részén jeleznie kell, amit a felügyelõ tanárnak a vizsgadolgozat beszedésekor ellenõriznie kell.
Feladattípusok

1. Szövegszerkesztési, táblázatkezelési, prezentáció készítési ismeretek gyakorlati
alkalmazása
2. Egy adott adattábla létrehozása és feltöltése a megadott adatokkal. Lekérdezés.
3.A Algoritmus kódolása/3.B elektrotechnika feladat.
4.A Input adatsoron dolgozó program elkészítése/4.B analóg illetve digitális elektronikai
feladat

Pont

25
25
13
22

A számítógépen megoldandó feladatok megoldását adathordozóra kell menteni.
A központi írásbeli feladatok az egyes témakörökhöz tartozó ismeretanyag részletes követelményein alapulnak.
A 10–15 kérdésbõl álló teszt jellegû kérdéssorban az informatikai alapozó ismeretekhez kapcsolódó fogalmak,
törvényszerûségek és összefüggések szerepelnek. Az egyszerû, rövid választ igénylõ feladatok pontosan körülírható
válaszokat várnak el a vizsgázóktól. A kérdéstípusok az elõírt ismeret- és képesség jellegû követelményeknek felelnek
meg, így alkalmasak arra, hogy az egyes kompetenciákhoz tartozó elméleti ismeretek elsajátítását mérni lehessen.
II. Feladatlap
Minden vizsgázó rendelkezésére külön számítógépet kell bocsátani. Gondoskodni kell továbbá tíz vizsgázónként
legalább egy tartalék konfigurációról. Az egyes konfigurációkon telepítve kell lenniük a feladatok megoldásához
szükséges szoftvereknek. A vizsgát szervezõ intézményeknek gondoskodniuk kell arról, hogy a vizsga idõtartama alatt
a vizsga lebonyolításában szerepet kapó konfigurációk ne érhessék el egymást, illetve az internetet. Az egyéb közös
iskolai szintû erõforrásokhoz legfeljebb olvasási joguk legyen, amennyiben az valamely vizsgaanyag vagy szoftver
eléréséhez szükséges lehet.
A feladatok megoldásához csak olyan konfiguráció használható, amely tartalmazza a vizsga letételéhez szükséges
szoftverkomponenseket és az ezek futtatására alkalmas hardvert.
A vizsga letételéhez szükséges szoftverkomponensek:
– a szoftverlistában szereplõ általános célú programozási nyelvhez lehetõség szerint fejlesztõi és futtató környezet
– a szoftverlistában szereplõ általános célú relációs adatbázis-kezelõ rendszer
– szövegszerkesztõ program
– esetlegesen: programtervezõ CASE eszköz, rajzoló program stb.
– a fenti eszközök használatát lehetõvé tevõ operációs rendszer és kiegészítõ szoftverek (pl. vírusirtó stb.)
A feladattípusok értelmezése:
1. feladat:
Egy összetettebb, szövegszerkesztési és táblázatkezelési ismereteket is számonkérõ feladat, amelynek a forrása
szöveges állomány. A feladat tartalmazhatja egy rövid prezentáció elkészítését. Az elvárás az elõírt mûveletek
elvégzése, az esetleges kiegészítések elvégzése és a kész dokumentum(ok) elmentése.
Beadandó: a kész dokumentum(ok).
2. feladat:
A feladat kitûzõje által megadott nevû adatbázis létrehozása. Egy adott adattábla létrehozása és feltöltése a megadott
adatokkal. (A tábla mérete: 3–4 attribútum és 8–10 konkrét adatsor.)
Lekérdezések az adattáblából.
Beadandó: A táblát tartalmazó adatbázis és a lekérdezések.
(Azon adatbázis-kezelõknél, ahol adatbázisokat nem tudunk létrehozni, csak táblákat, ott adatbázis helyett
alkönyvtárt készítsünk, és ebben hozzuk létre a táblát megvalósító fájlt. Ekkor a beadandó a kérdéses alkönyvtár és
tartalma.
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Amennyiben az adatbázis létrehozása és feltöltése nem az adott keretrendszerbõl, hanem valamilyen programnyelvi
kóddal történik, beadandó a használt forrásnyelvû kód is.)
3. A feladat: Algoritmus kódolása. (Valamely a tantervben szereplõ algoritmus leíró eszközzel megadott „rövid”
program kódolása adott programozási nyelven. A nyelvet a tantervben meghatározott lehetséges nyelvek közül
a vizsgát szervezõ intézmény határozza meg.)
Beadandó: Az elkészített forráskód.
3. B feladat:
Az elektrotechnika feladat részfeladatai az alábbi ismereteket kérik számon:
– az elektrotechnika egyenáramú alaptörvényei és összefüggései
– az alkatelemek és a belõlük felépülõ egyszerû körök frekvenciafüggõ viselkedésének vizsgálata és jellemzése
– a kétpólusok helyettesítõképének meghatározása, a négypólusok jellemzése átvitellel.
Beadandó: A megoldás menete és az eredmények
4. A feladat: Nem túl hosszú, (maximum 10–15 elembõl álló) input adatsoron dolgozó program elkészítése a vizsgát
szervezõ intézmény által megadott (a tantervben szereplõ) programozási nyelven. A feladat magába foglalja a
bemeneti adatok alapján, az eredmény kiszámítását és kiíratását.
Beadandó: Az elkészített forráskód.
4. B feladat:
Az analóg, illetve digitális elektronikai feladat részfeladatai az alábbi ismereteket kérik számon:
– az analóg és kapcsolóüzemû alapáramkörök mûködésének elemzése, jellemzõinek számítása.
– a logikai függvények algebrai és grafikus módszerrel való kezelése.
– kombinációs hálózatok és egyszerû szekvenciális hálózatok analizálása és realizálása
– funkcionális áramkörök alkalmazása.
Beadandó: A megoldás menete és az eredmények.
Az írásbeli feladatok értékelése
Az írásbeli feladatsor értékelésénél kötelezõ a központilag összeállított javítási-értékelési útmutatónak való
megfelelés. Az egyes kérdésekre és feladatokra adható pontszámokat az útmutató tartalmazza.
Szóbeli vizsga
A szóbeli vizsgán a teljes felkészülési idõnek kb. a felét kell biztosítani a számítógépes feladat elõkészítésére.
A számítógépes feladat elõkészítésekor ügyelni kell arra, hogy felkészülés közben az internetrõl, illetve a hálózatról
szerzett információk ne juttassák a vizsgázót jogosulatlan elõnyhöz.
Az összeállított szóbeli tételsorok legalább 20, maximum 30 tételt tartalmaznak.
A vizsga feltétele: A vizsga helyén álljon rendelkezésre legalább az egyszerre felkészülõ vizsgázóknak megfelelõ
számú, hálózatba kapcsolt számítógép az elõzetesen kiadott szoftverlista szerint felkészítve.
A szóbeli tételsor tartalmi és formai jellemzõi
Szóbeli tételek:
Minden tétel két feladatból („A” és „B”) áll: Az „A” feladat az adott témakör általános bemutatását és a témakör
meghatározott részeinek részletesebb kifejtését igényli. A „B” feladat egy számítógéphez kapcsolódó téma általános
bemutatását és a problémamegoldás módjának ismertetését igényli.
A tételcímek jellemzõi, összeállításuk
A tételeknek valamennyi témakört le kell fedniük.
A vizsgázónak az „A” feladatot szóban, a „B” feladatot pedig szóban vagy számítógép használatával kell megoldania.
A szóbeli feleletek értékelésnél az „A” és a „B” feladatok súlyozását a központi témaköröknél megadott útmutató
szerint kell figyelembe venni.
A számítógépes feladatok a várt megoldáshoz egyértelmû utalásokat tartalmazzanak. Az értékelésnél a feladatban
szereplõ fogalmak és a feladatot megoldó eszköz ismeretét, valamint az eszköz kezelésében való jártasságot kell
értékelni.
Az informatika gyakorlatorientált jellegû, ezért a szóbeli vizsgáztatásban is meghatározó szerepe van a
számítógépen végzett munkának, illetve feladatmegoldásnak. Szakmai gyakorlati ismereteket még nem lehet a
vizsgázóktól elvárni, azonban ennek alapelemei egy gyakorlatorientált tantárgy esetén már a szakmai alapozásnál is
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számon kérhetõk. A szóbeli vizsga „B” feladatához ezért a helyi sajátosságoknak megfelelõ, számítógéphez
kapcsolódó feladat tartozik.
A tételsort úgy kell elkészíteni, hogy a vizsgázó tudjon választani a szoftveres/hardveres ismereteket számonkérõ
feladat közül. A tétellapon jelölni kell, ha a feladat a szoftveres/hardveres irányultságnak megfelelõen választható.
A szóbeli témakörei
A szóbeli vizsgarész kiemelt területei
A) Szóbeli számonkérés – Hardver eszközök jellemzése
– Szoftver eszközök jellemzése
– Hálózati fogalmak
– Hálózati módszerek, eljárások
– Hálózati kommunikáció
– Rendszeradminisztrációs feladatok
– Algoritmus-leíró eszközök ismerete / egyen- és váltakozóáramú hálózati ismeretek
– Programnyelvi tájékozottság, programozási tételek ismerete / analóg kapcsolóüzemû áramkörök jellemzése
– Adatbázis ismeretek, térinformatikai alapismeretek / kombinációs és szekvenciális hálózatok ismerete
B) Számítógépen történõ számonkérés
– Általános szoftverek haladó alkalmazása
– Operációs rendszer jellemzõinek lekérdezése
– Operációs rendszer fontosabb segédprogramjainak az ismerete
– Képek grafikai jellemzõinek módosítása
– Számítógépes kommunikáció ismerete (levelezés)
– Információ keresése az Interneten
– Weblap-készítési ismeretek
– Hálózati jellemzõk és paraméterek lekérdezése, módosítása
– Programozás fejlesztõi környezet alkalmazása, paraméterezése / áramkörök elemzése és feladatmegoldások.
A szóbeli vizsgarész értékelése
Az értékelés az alábbi szempontok és kompetenciák alapján történik.
Pontszámok
Szempontok, kompetenciák

A feladat megértése, tématartás, a lényeg kiemelése
Fogalmak illetve eszközök ismerete, definiálása és
alkalmazása, a szaknyelv alkalmazása
A felelet felépítettsége, a téma teljessége, világosság,
nyelvhelyesség, a felelet felépítése
Kommunikatív készség
SZÓBELI ÖSSZPONTSZÁM:

A

B

Összesen

9
12

6
8

15
20

6

4

10

3
30

2
20

5
50

A feladat megértése, tématartás, a lényeg kiemelése
Hogyan tudja hangsúlyozni a lényeges dolgokat?
Elveszik-e a részletekben, vagy tisztában van a téma súlyponti részeivel?
Tartalmaz-e minden lényeges elemet, ami az adott témakörhöz szükséges?
Fogalmak (ill. eszközök) ismerete, definiálása és alkalmazása
A fogalmak (ill. eszközök) ismerete
A fogalmak definiálása és alkalmazása
A szaknyelv alkalmazása
Mennyire pontos a fogalmazása?
Szakkifejezések korrekt használata.
Milyen súlyúak a betanult, de meg nem értett tananyagok?
A felelet felépítettsége, a téma teljessége
Milyen az idõbeosztása?
A tárgyi tévedéseket hiányosságként kell figyelembe venni
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Világosság, nyelvhelyesség, a felelet felépítése
A vizsgázó egész mondatokban, folyamatosan fejti ki a gondolatait
Szabatosan fogalmaz
A felelet szerkezete alkalmas a téma kifejtésére. (A felelet logikai felépítésének értékelése.)
Kommunikatív készség
A vizsgázónak az adott témakörben akkor is kell egy kérdést feltenni, ha egyébként a folyamatos feleletével erre nem
adott okot. A kérdésre adott válasz alapján a vizsgázó kommunikatív készségét, rugalmas gondolkodását,
alkalmazkodóképességét kell értékelni.
EMELT SZINTÛ VIZSGA
Emelt szint

I. Feladatlap
30 perc
Tesztfeladat megoldása

15 pont

Írásbeli vizsga

Szóbeli vizsga

180 perc
100 pont

20 perc
50 pont
Elméleti tételek kifejtése,
az informatika szakmai gyakorlati
alapismereteinek bemutatása

II. Feladatlap
150 perc
Számítógépes feladat és
számítógéppel végzett interaktív
gyakorlat / papíron megoldandó
feladat
85 pont

Írásbeli vizsga
Általános szabályok
Az írásbeli vizsga célja, hogy viszonylag teljes és ellenõrizhetõ képet adjon a vizsgázó tudásáról a képességek és
ismeretek tekintetében egyaránt. Ez a vizsgaforma elõsegíti, hogy a vizsgázók teljesítményei, valamint az egyes
iskolákban folyó vizsgák összemérhetõk legyenek.
A tesztfeladatot papíralapon, kikapcsolt számítógép mellett kell megoldani.
A központi feladatsor második részét számítógépen, illetve a feladat utasításának megfelelõen papíron kell
megoldani.
A számítógépeket a vizsgaszervezõnek a kiadott szoftverlista szerint az írásbeli vizsga megkezdése elõtt elõ kell
készíteni. Az elõkészítés irányelvei Tájékoztatóban kerülnek közzétételre. A feladat megoldásához szükséges
segédanyagot a vizsgahelyszín elõzetesen megkapja.
A vizsgázó az emelt szintû vizsgára jelentkezésekor nyilatkozik, hogy az adott vizsgaidõszakra érvényes
szoftverlistából mely szoftvereket választja ki.
Az írásbeli és szóbeli vizsga idõtartama alatt a rendszergazdának elérhetõnek kell lennie. A rendszergazda a
vizsgaterembe csak gép- vagy szoftverhiba esetén hívható be. Jelenlétérõl és az általa végzett tevékenységrõl
jegyzõkönyvet kell felvenni.
Az írásbeli vizsga további szabályai:
A rendszergazda a vizsga után a lehetõ legrövidebb idõn belül a vizsgázók által használt mappákat két példányban,
egyszer írható, kellõképpen elterjedt adathordozóra írja (például CD-R, DVD-R, DVD+R)
A vizsgaszervezõ az egyik adathordozót bélyegzõvel ellátva elzárja mint biztonsági másolatot, a másikat pedig a
továbbiakban az írásbeli dolgozatokra vonatkozó szabályoknak megfelelõen kezeli.
Az írásbeli feladatlap tartalmi és formai jellemzõi
A feladat ismeretanyagának kiválasztása a témakörökhöz tartozó részletes követelmények szerint történik, a feladatok
típusai pedig az elõírt képesség jellegû követelményeknek felelnek meg.
Az írásbeli vizsgán az I. Feladatlap hardver alapismeretek, szoftver alapismeretek, hálózati ismeretek és az informatikai
alapismeretek, illetve az elektronikai alapismeretek témakörökbõl; a II. Feladatlap a vizsgázó választásától függõen
szövegszerkesztés, táblázatkezelés, prezentáció és multimédia, programozási alapismeretek és adatbázis-kezelés,
illetve az elektronikai alapismeretek témakörökbõl tartalmaz feladatokat.
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Az írásbeli feladatsor és a feladatok jellemzõi
I. Feladatlap
Az I. Feladatlap teszt jellegû feladatokból áll és 10–15 feladatot tartalmaz.
Az egyszerû rövid válaszokat igénylõ, fõleg feleletválasztásos, teszt jellegû feladatok pontosan körülírható ismereteket
várnak el a vizsgázóktól.
A feladatok a részletes követelményekben meghatározott tartalmak (pl. meghatározások, fogalmak értelmezése,
informatikai elemek ismerete, illetve kapcsolatai) tudására és az alábbi képességek mérésére irányulnak:
Kompetenciák

Hardver és szoftver eszközök (általános és hálózati) ismerete
Alapvetõ mûködési összefüggések ismerete (mindkét területen)
Algoritmus leíró eszközök ismerete / elektronikai ismeretek
Adatbázis-kezelési ismeretek

%

25
25
25
25

II. Feladatlap
A számítógép használatot is igénylõ II. Feladatlap a programozási/elektronikai és az adatbázis kezelési ismeretek
alkalmazási jellegû követelményeire épít. A feladatsor 4 feladatból áll. A vizsgázónak a II. feladatlap feladatai közül
vagy az „A” jelûeket, vagy a „B” jelûeket kell megoldani. Választását a feladatlap megfelelõ részén jeleznie kell, amit a
felügyelõ tanárnak a vizsgadolgozat beszedésekor ellenõriznie kell. Amennyiben a választás nem derül ki
egyértelmûen, a II. feladatlapra nem kap pontot.
„A” jelû – alkalmazói szoftverekkel kapcsolatos feladatok, programozási feladatok
A feladatokat a vizsgázók számítógépen oldják meg. Minden vizsgázó rendelkezésére külön számítógépet kell
biztosítani. Gondoskodni kell továbbá tíz vizsgázónként legalább egy tartalék konfigurációról. Az egyes
konfigurációkon telepítve kell lenniük a feladatok megoldásához szükséges szoftvereknek. A vizsgaszervezõnek
gondoskodni kell arról, hogy a vizsga idõtartama alatt a vizsga lebonyolításában szerepet kapó konfigurációk ne
érhessék el egymást, illetve az internetet. Az egyéb közös, iskolai szintû erõforrásokhoz legfeljebb olvasási joguk
legyen, amennyiben az valamely vizsgaanyag vagy szoftver eléréséhez szükséges lehet.
A feladatok megoldásához csak olyan konfiguráció használható, amely tartalmazza a vizsga letételéhez szükséges
szoftver komponenseket és az ezek futtatására alkalmas hardvert.
A vizsga letételéhez szükséges szoftverkomponensek:
– a szoftverlistában szereplõ általános célú programozási nyelvhez lehetõség szerint fejlesztõi és futtató környezet
– a szoftverlistában szereplõ általános célú relációs adatbázis-kezelõ rendszer
– szövegszerkesztõ program
– táblázatkezelõ program
– prezentáció készítõ szoftver
– esetlegesen: programtervezõ CASE eszköz, rajzoló program stb.
– a fenti eszközök használatát lehetõvé tevõ operációs rendszer és kiegészítõ szoftverek (pl. vírusirtó stb.)
Feladattípusok

1.A Szövegszerkesztési, táblázatkezelési, prezentáció készítési ismeretek gyakorlati
alkalmazása
2.A Algoritmus kódolása.
3.A Szöveges fájlban adott input adatsoron dolgozó program elkészítése
4.A Egy adott adattábla létrehozása és feltöltése a megadott adatokkal. Lekérdezés.

Százalékos arány

30
15
25
30

A feladatok megoldását adathordozóra kell menteni.
A feladattípusok értelmezése:
1. feladat:
Egy összetett, nehezebben megvalósítható formázási feladatokat ill. bonyolultabb táblázatkezelõ függvények
használatát számon kérõ szövegesen megfogalmazott és text típusú forrásállományt használó feladat megoldása,
amelyhez kapcsolódhat egy rövid prezentáció készítése is.
Beadandó: kész dokumentum(ok).
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2. feladat:
Algoritmus kódolása. (Valamely a tantervben szereplõ algoritmus leíró eszközzel megadott „rövid” program kódolása
adott programozási nyelven. A nyelvet a tantervben meghatározott lehetséges nyelvek közül a vizsgát szervezõ
intézmény határozza meg.)
Beadandó: Az elkészített forráskód.
3. feladat:
Szöveges állományt input adatsorként kezelõ néhány modulból álló program elkészítése a vizsgát szervezõ intézmény
által megadott (a tantervben szereplõ) programozási nyelven.
Nem túl hosszú, (maximum 10–15 elembõl álló) input adatsoron dolgozó program elkészítése a vizsgát szervezõ
intézmény által megadott (a tantervben szereplõ) programozási nyelven. A feladat magába foglalja a bemeneti adatok
alapján, az eredmény kiszámítását és kiíratását.
Beadandó: Az elkészített forráskód.
4. feladat:
A feladat kitûzõje által megadott nevû adatbázis létrehozása. Szöveges állományból adatok importálása legalább két
táblába, új mezõk felvétele, kulcsok kezelése. Egy adott adattábla létrehozása és feltöltése a megadott adatokkal.
(A tábla mérete: 3–4 attribútum és 8–10 konkrét adatsor.)
Lekérdezés az adattáblából.
Többfajta lekérdezés készítése a táblákból (pl. frissítõ, törlõ, paraméteres, összesítõ stb.).
Beadandó: A táblát tartalmazó adatbázis és a lekérdezések.
(Azon adatbázis-kezelõknél, ahol adatbázisokat nem tudunk létrehozni, csak táblákat, ott adatbázis helyett
alkönyvtárt készítsünk, és ebben hozzuk létre a táblát megvalósító fájlt. Ekkor a beadandó a kérdéses alkönyvtár és
tartalma.
Amennyiben az adatbázis létrehozása és feltöltése nem az adott keretrendszerbõl, hanem valamilyen programnyelvi
kóddal történik, beadandó a használt forrásnyelvû kód is.)
A szoftverlistát a vizsgát megelõzõ tanév végéig nyilvánosságra kell hozni.
„B” jelû – elektronikai ismereteket számonkérõ feladatok
Feladattípusok

1.B Áramköri számítások egyenáramú áramkörökben
2.B RL, RC és RLC körök vizsgálata, két- és négypólusok jellemzõinek meghatározása
3.B Analóg alapáramkörök mûködésének elemzése, jellemzõik számítása
4.B A logikai algebra alkalmazása, kapuáramkörök, tárolók, funkcionális áramkörök
használata, kaszkádosítás

Százalékos arány

20
20
30
30

A feladatokra, részfeladatokra javasolt maximális pontszámok tükrözzék a feladatok, részfeladatok nehézségi fokát.
A feladattípusok értelmezése:
1. feladat:
Az elektrotechnika egyenáramú alaptörvényeinek és alapvetõ összefüggéseinek ismeretét és alkalmazási szintjét
felmérõ feladat.
Beadandó: A megoldás menete és az eredmények
2. feladat:
Az alkatelemek és a belõlük felépülõ egyszerû körök frekvenciafüggõ viselkedésének vizsgálata és jellemzése. A
kétpólusok helyettesítõképének meghatározása, a négypólusok jellemzése átvitellel.
Beadandó: A megoldás menete és az eredmények
3. feladat:
Az analóg és kapcsolóüzemû alapáramkörök mûködésének elemzése, jellemzõinek számítása.
Beadandó: A megoldás menete és az eredmények
4. feladat:
A logikai függvények algebrai és grafikus módszerrel való kezelése. Kombinációs hálózatok és egyszerû szekvenciális
hálózatok analizálása és realizálása. Funkcionális áramkörök alkalmazása, kaszkádosítása, ciklus módosítás
Beadandó: A megoldás menete és az eredmények.
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Az írásbeli feladatok értékelése
Az írásbeli feladatsor értékelésénél kötelezõ a központilag összeállított javítási-értékelési útmutatónak való
megfelelés. Az egyes kérdésekre és feladatokra adható pontszámokat az útmutató tartalmazza.
A szóbeli tételsor tartalmi és formai jellemzõi
Az informatika gyakorlatorientált jellegû, ezért a szóbeli vizsgáztatásban is meghatározó szerepe van a számítógépen
végzett munkának, illetve feladatmegoldásnak. Szakmai gyakorlati ismereteket még nem lehet a vizsgázóktól elvárni,
azonban ennek alapelemei egy gyakorlatorientált tantárgy esetén már a szakmai elõkészítésnél is számon kérhetõk.
A szóbeli vizsga „B” feladatához ezért számítógépen megoldandó feladat tartozhat.
A szóbeli vizsga a szaknyelv megfelelõ használatával az adott informatikai témakör bemutatását és a kapcsolódó
összefüggések feltárását várja el. Ez egyaránt érvényes a témakör szóbeli kifejtésére és a számítógépes feladat
bemutatására.
A szóbeli vizsgán a teljes felkészülési idõnek kb. a felét kell biztosítani a számítógépes feladat elõkészítésére.
A számítógépes feladat elõkészítésekor ügyelni kell arra, hogy felkészülés közben az internetrõl, illetve a hálózatról
szerzett információk ne jutassák a vizsgázót jogosulatlan elõnyhöz.
Az összeállított szóbeli tételsorok legalább 20, maximum 30 tételt tartalmaznak.
A vizsga feltétele: A vizsga helyén álljon rendelkezésre legalább az egyszerre felkészülõ vizsgázóknak megfelelõ
számú, hálózatba kapcsolt számítógép az elõzetesen kiadott szoftverlista szerint felkészítve.
Tételtípusok:
Minden tétel két feladatból („A” és „B”) tevõdik össze.
Az „A” feladat az adott témakör általános bemutatását és a témakör meghatározott részeinek részletesebb kifejtését
igényli.
A „B” feladat egy számítógéphez kapcsolódó feladat általános bemutatását és a problémamegoldás módjának
ismertetését igényli.
A vizsgázónak az „A” feladatot szóban, a „B” feladatot pedig szóban vagy számítógép használatával kell megoldania.
A tételcímek jellemzõi, összeállításuk
A tételeknek valamennyi témakört le kell fedniük.
A számítógépes feladatok a várt megoldáshoz egyértelmû utalásokat tartalmaznak. Az értékelésnél a feladatban
szereplõ fogalmak és a feladatot megoldó eszköz ismeretét, valamint az eszköz kezelésében való jártasságot kell
értékelni.
A tételsort úgy kell elkészteni, hogy a vizsgázó tudjon választani a szoftveres/hardveres ismereteket számonkérõ
feladat közül. A tétellapon jelölni kell, ha a feladat a szoftveres/hardveres irányultságnak megfelelõen választható.
Tartalmi szerkezet
A szóbeli vizsgarész kiemelt területei
A) Szóbeli számonkérés
– Hardver eszközök jellemzése
– Szoftver eszközök jellemzése
– Hálózati erõforrások, hálózati környezet használata
– Hálózati fogalmak, módszerek, eljárások ismerete
– Hálózati kommunikáció
– Rendszeradminisztrációs feladatok ismerete
– Algoritmikus gondolkodás alapjai / az elektronika alkalmazási területeinek áttekintõ ismerete
– Algoritmus leíró eszközök ismerete / kapcsolóüzemû áramkörök ismerete
– Programozási tételek ismerete / funkcionális áramkörök ismerete
– Adatbázis ismeretek
B) Számítógépen történõ számonkérés
– Általános szoftverek emelt szintû használata
– Operációs rendszer jellemzõinek lekérdezése
– Operációs rendszer fontosabb segédprogramjainak az ismerete
– Képek grafikai jellemzõinek módosítása
– Számítógépes kommunikáció ismerete (levelezés)
– Információ keresése az Interneten
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– Weblap-készítési ismeretek
– Hálózati jellemzõk, paraméterek lekérdezése, módosítása
– Fejlesztõi környezet gyakorlati alkalmazása, paraméterezése / kombinációs, szekvenciális hálózatok realizálása
– Térinformatikai alapismeretek / egyen- és váltakozóáramú áramkörök számítása
A szóbeli vizsgarész értékelése
Az értékelés az alábbi szempontok és kompetenciák alapján történik.
Pontszámok
Szempontok, kompetenciák

A feladat megértése, tématartás, a lényeg kiemelése
Fogalmak, illetve eszközök ismerete, definiálása és alkalmazása,
a szaknyelv alkalmazása
A felelet felépítettsége, a téma teljessége, világosság,
nyelvhelyesség, a felelet felépítése
Kommunikatív készség
SZÓBELI ÖSSZPONTSZÁM:

A

B

Összesen

9
12

6
8

15
20

6

4

10

3
30

2
20

5
50

A feladat megértése, tématartás, a lényeg kiemelése
Hogyan tudja hangsúlyozni a lényeges dolgokat?
Elveszik-e a részletekben, vagy tisztában van a téma súlyponti részeivel?
Tartalmaz-e minden lényeges elemet, ami az adott témakörhöz szükséges?
Látja-e az összefüggéseket a téma egyes részelemei között?
Fogalmak (illetve eszközök) ismerete, definiálása és alkalmazása
A fogalmak (illetve eszközök) ismerete
A fogalmak definiálása és alkalmazása
A szaknyelv alkalmazása
Mennyire pontos a fogalmazása?
Szakkifejezések korrekt használata
Milyen súlyúak a betanult, de meg nem értett tananyagok?
A felelet felépítettsége, a téma teljessége
Milyen az idõbeosztása?
A tárgyi tévedéseket hiányosságként kell figyelembe venni
Világosság, nyelvhelyesség, a felelet felépítése
A vizsgázó egész mondatokban, folyamatosan fejti ki a gondolatait
Szabatosan fogalmaz
A felelet szerkezete alkalmas a téma kifejtésére. (A felelet logikai felépítésének értékelése)
Kommunikatív készség
A vizsgázónak az adott témakörben akkor is kell egy kérdést feltenni, ha egyébként a folyamatos feleletével erre nem
adott okot. A kérdésre adott válasz alapján a vizsgázó kommunikatív készségét, rugalmas gondolkodását,
alkalmazkodóképességét kell értékelni.”
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5. melléklet az 1/2012. (I. 3.) NEFMI rendelethez
Az OKM rendelet 43. §-ában hivatkozott, az OKM rendelet 49. számú mellékletének az R. Mellékletét módosító
rendelkezésében a II. VIZSGA LEÍRÁSA cím A vizsgán használható segédeszközök pontot követõ táblázat helyett
az alábbi táblázat lép hatályba:
„Középszint
Írásbeli vizsga

A vizsgázó biztosítja

A vizsgabizottságot
mûködtetõ
intézmény biztosítja

Emelt szint
Szóbeli vizsga

NINCS
szöveges adatok
tárolására és
megjelenítésére nem
alkalmas
zsebszámológép;
körzõ; rajztábla;
vonalzók:
léptékvonalzó,
derékszögû
vonalzópár,
fejesvonalzó; „Faipari
szakmai táblázatok és
képletgyûjtemény”
(Nemzeti Szakképzési
és Felnõttképzési
Intézet)
A4-es és (vagy) A3-as NINCS
mûszaki rajzlap

Írásbeli vizsga

Szóbeli vizsga

NINCS
szöveges adatok
tárolására és
megjelenítésére nem
alkalmas
zsebszámológép;
körzõ; rajztábla;
vonalzók:
léptékvonalzó,
derékszögû
vonalzópár,
fejesvonalzó; „Faipari
szakmai táblázatok és
képletgyûjtemény”
(Nemzeti Szakképzési
és Felnõttképzési
Intézet)
A4-es és (vagy) A3-as NINCS”
mûszaki rajzlap

6. melléklet az 1/2012. (I. 3.) NEFMI rendelethez
Az OKM rendelet 46. §-ában hivatkozott, az OKM rendelet 52. számú mellékletének az R. Mellékletét módosító
rendelkezésében II. VIZSGA LEÍRÁSA cím KÖZÉPSZINTÛ VIZSGA alcím Az írásbeli feladatlap tartalmi jellemzõi pontot
követõ táblázat helyett az alábbi táblázat lép hatályba.
„Kompetenciák

Teszt jellegû kérdéssor
Feladatok

Alapfogalmak ismerete, definiálása és alkalmazása
Összefüggések, törvényszerûségek felismerése és alkalmazása
Tényanyag ismerete, szakszerû kifejtése
Biztos számolás és helyes mértékegység használat
Táblázatok, grafikonok kezelése
Rajzok, ábrák értelmezése

%

20
20
10
25
10
15”
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7. melléklet az 1/2012. (I. 3.) NEFMI rendelethez
1.

Az OKM rendelet 47. §-ában hivatkozott, az OKM rendelet 53. számú mellékletének az R Mellékletét módosító
rendelkezésében az ÜZLETI GAZDASÁGTAN II. VIZSGA LEÍRÁSA cím
„KÖZÉPSZINT” alcím helyett „KÖZÉPSZINTÛ VIZSGA” alcím lép hatályba.
2. Az OKM rendelet 47. §-ában hivatkozott, az OKM rendelet 53. számú mellékletének az R Mellékletét módosító
rendelkezésében az ÜZLETI GAZDASÁGTAN II. VIZSGA LEÍRÁSA cím
„EMELT SZINT” alcím helyett „EMELT SZINTÛ VIZSGA” alcím lép hatályba.
3. Az OKM rendelet 47. §-ában hivatkozott, az OKM rendelet 53. számú mellékletének az R Mellékletét módosító
rendelkezésében az ÜZLETI GAZDASÁGTAN II. VIZSGA LEÍRÁSA cím EMELT SZINT alcím A szóbeli vizsga pont A szóbeli
tételsor jellemzõi alpont A szóbeli vizsga témakörei részt követõ szöveg
„Legalább 2-2 tétel készül a következõ témakörökbõl:
– Marketing és marketinggondolkodás
– Marketingstratégiák
– A vállalkozás és az államháztartás kapcsolata
– Menedzsment ismeretek
Legalább 1 tétel készül a következõ témakörbõl
– Számviteli alapfogalmak, leltár és a mérleg
– Zárás – éves beszámoló
– Az erõforrások és befejezett tevékenységek adatainak statisztikai feldolgozása
Legalább 3-3 tétel készül a következõ témakörökbõl:
– Pénzügyi mûveletek
– A vásárolt készletek
– Befektetett eszközök
– Az emberi erõforrás
– A tevékenység költségei és az értékesítés”
helyett az alábbi szöveggel
„Legalább 2-2 tétel készül a következõ témakörökbõl:
– Marketing és marketinggondolkodás
– A vállalkozás és az államháztartás kapcsolata
Legalább 1 tétel készül a következõ témakörökbõl:
– Számviteli alapfogalmak, leltár és a mérleg
– Zárás – éves beszámoló
– Az erõforrások és befejezett tevékenységek adatainak statisztikai feldolgozása
Legalább 3-3 tétel készül a következõ témakörökbõl:
– Pénzügyi mûveletek
– A vásárolt készletek
– Befektetett eszközök
– Az emberi erõforrás
– A tevékenység költségei és az értékesítés”
lép hatályba.
4. Az OKM rendelet 47. §-ában hivatkozott, az OKM rendelet 53. számú mellékletének az R. Mellékletét módosító
rendelkezésében az ELMÉLETI GAZDASÁGTAN II. VIZSGA LEÍRÁSA cím „EMELT SZINT” alcím helyett „EMELT SZINTÛ
VIZSGA” alcím lép hatályba.
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A nemzeti erõforrás miniszter 2/2012. (I. 3.) NEFMI rendelete
egyes egészségügyi és gyógyszerészeti tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
A kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (3) bekezdés c) pontjában és a biztonságos és
gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi
XCVIII. törvény 77. § (2) bekezdés v) pontjában kapott felhatalmazás alapján az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget
vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § b) és d) pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló
212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § b) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel
egyetértésben –,
a 2. alcím tekintetében az emberi alkalmazásra kerülõ gyógyszerekrõl és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények
módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény 32. § (5) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján az egyes miniszterek,
valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § d) pontjában
meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 3. alcím tekintetében az emberi alkalmazásra kerülõ gyógyszerekrõl és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények
módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény 32. § (5) bekezdés k) pontjában kapott felhatalmazás alapján az egyes miniszterek,
valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § d) pontjában
meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 4. alcím tekintetében a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a
gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény 77. § (4) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás
alapján az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.)
Korm. rendelet 41. § d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget
vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § c) pontjában meghatározott feladatkörében
eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben –,
az 5. alcím tekintetében a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a
gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény 77. § (2) bekezdés i) pontjában kapott felhatalmazás
alapján az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.)
Korm. rendelet 41. § d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 6. alcím tekintetében a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a
gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény 77. § (2) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás
alapján az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.)
Korm. rendelet 41. § d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 7. alcím tekintetében a megfelelõségértékelõ szervezetek tevékenységérõl szóló 2009. évi CXXXIII. törvény 13. § (2) bekezdés a), c),
d) pontjában kapott felhatalmazás alapján az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és
hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 8. alcím tekintetében a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a
gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény 77. § (2) bekezdés k) pontjában kapott felhatalmazás
alapján az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.)
Korm. rendelet 41. § d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 9. alcím tekintetében az emberi alkalmazásra kerülõ gyógyszerekrõl és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények
módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény 32. § (5) bekezdés a) pontjában és a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és
gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény 77. §
(2) bekezdés a) és j) pontjában kapott felhatalmazás alapján az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár
feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva
a következõket rendelem el:
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1. A törzskönyvezett gyógyszerek és a különleges táplálkozási igényt kielégítõ tápszerek
társadalombiztosítási támogatásba való befogadásának szempontjairól és a befogadás vagy a támogatás
megváltoztatásáról szóló 32/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet módosítása
1. §

A törzskönyvezett gyógyszerek és a különleges táplálkozási igényt kielégítõ tápszerek társadalombiztosítási
támogatásba való befogadásának szempontjairól és a befogadás vagy a támogatás megváltoztatásáról szóló
32/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet (a továbbiakban: R1.) 5. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Az egyes indikációs pontokhoz tartozó kijelölt intézmények megjelölését az OEP javaslata alapján a 2. és 3. számú
melléklet tartalmazza. A kijelölt intézmények listáját az OEP is közzéteszi a honlapján.”

2. §

Az R1. 5/C. § (5) bekezdés c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvényben meghatározottakon túl az eljárás
megindításáról szóló értesítés tartalmazza:)
„c) azon költséghatékonyságra vonatkozó feltételeket, szempontokat, melyek alapján az OEP – a GYEMSZI és
az Országos Gyógyszerterápiás Tanács (a továbbiakban: OGYTT) bevonásával – meghatározta a felülvizsgálati eljárás
során a b) pont szerinti gyógyszerekre vonatkozó közfinanszírozás alapjául elfogadott elvárt árakat, és az azokhoz
kapcsolódó finanszírozási feltételeket,”

3. §

Az R1. a következõ 10/E. §-sal egészül ki:
„10/E. § (1) Az elsõ, a Tfr. 7. § (8) bekezdése szerinti hasonló biológiai gyógyszer (a továbbiakban: hasonló biológiai
gyógyszer) befogadásával egyidõben az OEP kialakítja a biológiai gyógyszerek csoportját.
(2) Az OEP az OGYTT véleményét figyelembe véve a honlapján folyamatosan közzéteszi az egyes biológiai
gyógyszerek szakmai szempontok alapján meghatározott csoportjait, jelöli a csoport egyes készítményei esetében
a preferált biológiai gyógyszereket, valamint a (12)–(13) bekezdés alapján meghatározott kötelezõ minimális rendelési
arányt.
(3) Azonos csoportba kerülnek azok a gyógyszerek, amelyek a finanszírozott indikációs körben orvosszakmai
szempontok alapján egyaránt választhatóak a korábban kezelésben nem részesülõ beteg részére. A csoportképzés
során meghatározásra kerül gyógyszerenként az adott gyógyszer támogatásának alapjául szolgáló terápiás egység, és
annak mértéke, hogy az adott gyógyszer hány napra elegendõ terápiás egységet tartalmaz. Ezek alapján kerül
meghatározásra a készítmény közfinanszírozás alapjául elfogadott bruttó fogyasztói árából számított napi terápiás
költség. Ennek során figyelembe kell venni a gyógyszer alkalmazási elõírását és a DDD-t.
(4) Az OEP az (1)–(2) bekezdésben meghatározott csoportok közül azokban, amelyek legalább 3 hónapja kialakításra
kerültek, minden naptári év március 1-jével hivatalból eljárást indít, amelynek keretében meghatározza a július 1-jétõl
egy éven keresztül érvényes preferált biológiai gyógyszerek körét és a csoportba tartozó készítmények támogatását.
(5) Az eljárás során az adott gyógyszer forgalomba hozatali engedélyének jogosultja, forgalmazója március 20. napjáig
teheti meg az OEP honlapján mûködtetett nyilvántartásában árcsökkentési ajánlatát.
(6) A megtett árajánlatok az árváltoztatásra nyitva álló határidõ lejártát követõ elsõ munkanapon válnak nyilvánossá.
Az eljárás során az ajánlattevõ a nyitva álló határidõben tett utolsó ajánlatához kötve marad.
(7) A preferált biológiai gyógyszer támogatása a (3) bekezdésben foglaltak alapján számolt napi terápiás költség
30 Ft-tal csökkentett összegének és a terápiás egységek számának a szorzata. A támogatás összegét úgy kell
meghatározni, hogy a térítési díj kiszerelési egységenként nem lehet kevesebb, mint 300 Ft.
(8) A gyógyszerek forgalomba hozatali engedélyének jogosultja, forgalmazója a Gyftv. 31. § (1) bekezdés k)–l) pontja
szerinti kizárás elkerülése érdekében április 10. napjáig élhet árcsökkentéssel, illetve teheti meg nyilatkozatát arra
vonatkozóan, hogy a különbözetet a Gyftv. 26. § (5) bekezdés a) pontja és a (10) bekezdés alapján havonta megtéríti.
(9) Amennyiben a nem preferált biológiai gyógyszer napi terápiás költsége alacsonyabb vagy legfeljebb 10%-kal
haladja meg a legalacsonyabb napi terápiás költségû preferált biológiai gyógyszer napi terápiás költségét, a
(7) bekezdés szerint meghatározott támogatási összeget kapja terápiás egységenként oly módon, hogy a kiszerelési
egységre meghatározott térítési díj nem lehet kevesebb, mint 1500 Ft.
(10) Amennyiben a nem preferált biológiai gyógyszer napi terápiás költsége több mint 10%-kal, de legfeljebb 30%-kal
haladja meg a legalacsonyabb napi terápiás költségû preferált biológiai gyógyszer napi terápiás költségét, úgy a
kiszerelési egységre meghatározott térítési díja minimálisan 1500 Ft, de legfeljebb a maximalizált térítési díj, amely
3500 Ft. A forgalomba hozatali engedély jogosultja a Gyftv. 26. § (5) bekezdés a) pontja szerint dobozonként, havi
összesítésben megtéríti a legalacsonyabb napi terápiás költségû preferált biológiai gyógyszer fogyasztói áránál
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10%-kal magasabb árhoz nyújtható támogatás és a maximált térítési díj együttes összegének a fogyasztói árhoz
viszonyított különbözetét.
(11) Az a hasonló biológiai gyógyszer, amelynek a befogadására év közben kerül sor, a preferált biológiai gyógyszerek
közé kerül besorolásra, kivéve ha a Gyftv. 29. § (4) bekezdés b) pontja szerinti bejelentés alapján társadalombiztosítási
támogatással nem rendelkezõ gyógyszerek közé sorolt biológiai gyógyszer egy éven belül ismételt befogadását kéri.
Ebben az esetben a gyógyszer nem preferált biológia gyógyszerré válik és a térítési díjának számításához a
(7) bekezdésben foglaltakat kell értelemszerûen alkalmazni.
(12) Az elsõ hasonló biológiai gyógyszer befogadását követõen az adott csoportba tartozó minden további hasonló
biológiai gyógyszer együttes, a rendelésére jogosult orvosokra vonatkozó biológiai gyógyszerekre meghatározott
terápiás egységben számolt kötelezõ minimális rendelési aránya a befogadást követõ naptári év július 1-jéig legalább
10%.
(13) Egy adott csoportba tartozó preferált biológiai gyógyszerek esetében a terápiás egységben számolt, a rendelésére
jogosult orvosokra vonatkozó minimális rendelési arány
a) a preferált biológiai gyógyszer elsõ alkalommal történõ meghatározását követõ július 1-je és az ezt követõ év július
1. napja közötti idõszakban legalább 40%,
b) a preferált biológiai gyógyszer elsõ alkalommal történõ meghatározását követõ második évben és azt követõen
minden év július 1-je és az azt követõ év július 1. napja közötti idõszakban legalább 70%.”
4. §

Az R1. 11. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„11. § (1) A Gyftv. 26. §-ában foglalt támogatásvolumen szerzõdések esetén a támogatásvolumen nagysága a
betegség prevalenciájából, illetve incidenciájából következõ kezelésre alkalmas betegszám egészségügyi szakmai
kollégium által javasolt nagyságát figyelembe véve kerül meghatározásra.
(2) A gyógyszerek utánkövetése céljából a forgalomba hozatali engedély jogosultjával történt egyeztetést követõen
az egészségbiztosító a támogatásvolumen szerzõdésben meghatározhatja azokat a paramétereket és azok elvárt
értékeit, amelyekkel a vizsgált terápia klinikai elõnyét monitorozza.
(3) Amennyiben az adott gyógyszer eredményessége elmarad az elõre meghatározott, elvárt értéktõl, a referenciának
választott kezeléshez viszonyított többletkiadásokat a forgalomba hozatali engedély jogosultja köteles megtéríteni.
(4) A forgalomba hozatali engedély jogosultja támogatásvolumen szerzõdés keretében vállalhatja a kezelés
megkezdésekor minimum 3 hónap kezelésének ingyenes biztosítását a terápia eredményességének bizonyítása
érdekében.”

5. §

Az R1. a következõ 25. §-sal egészül ki:
„25. § (1) Az egyes egészségügyi és gyógyszerészeti tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 2/2012. (I. 3.)
NEFMI rendelettel megállapított 10/E. § (4) bekezdésében foglaltakat azzal kell alkalmazni, hogy elsõ alkalommal
az OEP a 10/E. § (2) bekezdésében meghatározott csoportok közül azokban indít eljárást hivatalból, amelyek legalább
1 hónapja kerültek kialakításra.
(2) Az egyes egészségügyi és gyógyszerészeti tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 2/2012. (I. 3.) NEFMI
rendelet 1. mellékletével megállapított 2. számú mellékletben és 4. mellékletével megállapított 3. számú mellékletben
foglaltakat azzal kell alkalmazni, hogy a hatálybalépést megelõzõen felírt vények 2012. január 31-éig kiválthatóak és az
így beváltott vények elszámolhatóak a hatálybalépést megelõzõ napon hatályos szabályok szerint.
(3) Az egyes egészségügyi és gyógyszerészeti tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 2/2012. (I. 3.) NEFMI
rendelet 2. mellékletével megállapított 2. számú mellékletben foglaltakat azzal kell alkalmazni, hogy a 2012. január
31-éig felírt vények 2012. január 31-éig válthatók ki.
(4) Az egyes egészségügyi és gyógyszerészeti tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 2/2012. (I. 3.) NEFMI
rendelet 3. mellékletével megállapított 2. számú mellékletben foglaltakat azzal kell alkalmazni, hogy a 2012. február
29-éig felírt vények 2012. február 29-éig válthatók ki.”

6. §

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Az R1. 2. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
Az R1. 2. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
Az R1. 2. számú melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
Az R1. 3. számú melléklete a 4. melléklet szerint módosul.
Az R1. 6/a. számú melléklete az 5. melléklet szerint módosul.
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7. §

Az R1. 3. § b) pontjában a „Magyar Köztársaság éves költségvetésérõl” szövegrész helyébe a „központi költségvetésrõl”
szöveg lép.

8. §

Hatályát veszti az R1. 10. § (1b) bekezdése.

2. Az emberi felhasználásra kerülõ gyógyszerek rendelésérõl és kiadásáról szóló
44/2004. (IV. 28.) ESZCSM rendelet módosítása
9. §

Az emberi felhasználásra kerülõ gyógyszerek rendelésérõl és kiadásáról szóló 44/2004. (IV. 28.) ESZCSM rendelet
(a továbbiakban: R2.) 9. §-a a következõ (5a) bekezdéssel egészül ki:
„(5a) A 7. számú mellékletben meghatározott ATC csoportokba tartozó gyógyszereket az orvos kizárólag nemzetközi
szabadnéven rendelheti.”

10. §

(1) Az R2. 11. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Az orvos egy vényen, egyszeri kiváltásra legfeljebb 30 napra elegendõ gyógyszermennyiséget rendelhet.
Amennyiben a legkisebb eredeti csomagolás ezt meghaladja, a 30 napra elegendõ mennyiséghez legközelebbi
gyógyszermennyiséget tartalmazó legkisebb eredeti csomagolási egységnek megfelelõ mennyiség rendelhetõ.”
(2) Az R2. 11. §-a a következõ (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) Az orvos a (3) bekezdés szerint felírt vényen feltünteti, hogy a rendelt gyógyszermennyiség mely idõponttól
váltható ki, és errõl a beteget tájékoztatja.”
(3) Az R2. 11. §-a a következõ (5a) bekezdéssel egészül ki:
„(5a) Vényíró szoftverrel írt vényen a gyógyszer kiválthatóságának idõpontja nyomtatásban megjelenítésre kerül.”

11. §

(1) Az R2. 14. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Ha az orvos orális alkalmazásra kerülõ gyógyszerbõl 30 napot meghaladó mennyiséget rendelt, de a vényen nem
tüntette fel, hogy a rendelt gyógyszer mely idõpontig (idõtartamig) elegendõ, az orvos által megadott adagolás
figyelembevételével megállapított 30 napra elegendõ mennyiséghez legközelebbi gyógyszermennyiséget
tartalmazó csomagolási egységet kell kiadni.”
(2) Az R2. 14. §-a a következõ (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A 11. § (3a) bekezdése szerinti vényekre szükség esetén az orvos által a vényen megjelölt idõpontot megelõzõ
7. naptól is kiadható az egyhavi gyógyszermennyiség.”

12. §

Az R2. 15. §-a a következõ (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) Amennyiben a beteg nem ért egyet az (1) bekezdésben meghatározott helyettesítéssel, és a referenciagyógyszer
vagy a preferált referencia ársávba tartozó gyógyszer helyett más gyógyszer kiadását választotta, a gyógyszerek
térítési díját tartalmazó nyugta kiadásával együtt nyomtatott formában tájékoztatni kell a gyógyszert kiváltó személyt
a kiváltott gyógyszer napi terápiás egységével megegyezõ mennyiségû ki nem váltott referencia gyógyszer térítési
díjáról is.”

13. §

Az R2. a következõ 23/A. §-sal egészül ki:
„23/A. § Az egyes egészségügyi és gyógyszerészeti tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 2/2012. (I. 3.)
NEFMI rendelet 10. § (1) bekezdésével megállapított 11. § (2) bekezdésben, 10. § (2) bekezdésével megállapított 11. §
(3a) bekezdésben, 11. § (1) bekezdésével megállapított 14. § (1) bekezdésben és 11. § (2) bekezdésével megállapított
14. § (1a) bekezdésben foglaltakat azzal kell alkalmazni, hogy az egyes egészségügyi és gyógyszerészeti tárgyú
miniszteri rendeletek módosításáról szóló 2/2012. (I. 3.) NEFMI rendelet hatálybalépését megelõzõen felírt vényekre
a gyógyszerek a hatálybalépést megelõzõen hatályos szabályok alapján kiválthatók.”

14. §

Az R2. a 6. melléklet szerinti 7. számú melléklettel egészül ki.
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3. Az emberi alkalmazásra kerülõ gyógyszerek gyártásának személyi és tárgyi feltételeirõl szóló
44/2005. (X. 19.) EüM rendelet módosítása
15. §

Az emberi alkalmazásra kerülõ gyógyszerek gyártásának személyi és tárgyi feltételeirõl szóló 44/2005. (X. 19.) EüM
rendelet (a továbbiakban: R3.) 1. §-a a következõ (4) és (5) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Gyógyszernek a Gytv. 4/A. § (2) bekezdésében foglaltak szerinti behozatala esetén a kutatást végzõ a behozatalt
megelõzõen a GYEMSZI részére bejelenti:
a) nevét, székhelyét, telefonszámát,
b) a gyógyszer kutatási célú felhasználásáért felelõs személy nevét, lakcímét,
c) a behozni kívánt gyógyszer Gytv. 1. § 13. és 14. pontja szerinti nevét, kiszerelését, hatáserõsségét és
gyógyszerformáját, továbbá mennyiségét, valamint
d) a kutatás célját.
(5) A kutatást végzõ a Gytv. 4/A. § (2) bekezdése alapján behozott gyógyszer felhasználásáról nyilvántartást vezet.”

16. §

Az R3. 1. § (1) bekezdésében az „a Magyar Köztársaság területén” szövegrész helyébe a „Magyarországon” szöveg lép.

4. A biocid hatóanyagokkal, valamint a gyógyszer és gyógyászati segédeszköz ismertetésével kapcsolatos
igazgatási szolgáltatásokért fizetendõ díjakról szóló 21/2007. (V. 8.) EüM rendelet módosítása
17. §

A biocid hatóanyagokkal, valamint a gyógyszer és gyógyászati segédeszköz ismertetésével kapcsolatos igazgatási
szolgáltatásokért fizetendõ díjakról szóló 21/2007. (V. 8.) EüM rendelet 1. számú melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

5. A gyógyszerrendeléshez használandó számítógépes program minõsítésének szabályairól szóló
53/2007. (XII. 7.) EüM rendelet módosítása
18. §

(1) A gyógyszerrendeléshez használandó számítógépes program minõsítésének szabályairól szóló 53/2007. (XII. 7.)
EüM rendelet (a továbbiakban: R4.) 4. § (1) bekezdése a következõ j) ponttal egészül ki:
(A szoftvernek alkalmasnak kell lennie a külön jogszabály szerinti, tartalmilag szabályos vény kinyomtatására álló és fekvõ
helyzetben egyaránt. Alkalmasnak kell továbbá lennie:)
„j) az emberi felhasználásra kerülõ gyógyszerek rendelésérõl és kiadásáról szóló miniszteri rendelet 9. § (5) bekezdése
szerinti nemzetközi szabadnéven történõ rendelésre,”
(2) Az R4. 4. § (1) bekezdése a következõ k) ponttal egészül ki:
(A szoftvernek alkalmasnak kell lennie a külön jogszabály szerinti, tartalmilag szabályos vény kinyomtatására álló és fekvõ
helyzetben egyaránt. Alkalmasnak kell továbbá lennie:)
„k) az emberi felhasználásra kerülõ gyógyszerek rendelésérõl és kiadásáról szóló miniszteri rendelet 11. § (3) bekezdése
szerinti idõpont vényre nyomtatására.”

6. A gyógyszertárban forgalmazható, valamint kötelezõen készletben tartandó termékekrõl szóló
2/2008. (I. 8.) EüM rendelet módosítása
19. §

A gyógyszertárban forgalmazható, valamint kötelezõen készletben tartandó termékekrõl szóló 2/2008. (I. 8.) EüM
rendelet 5. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) Preferált referencia ársávba tartozó gyógyszer, ennek hiányában referenciagyógyszer esetén a (2) bekezdés
szerinti beszerzés idõtartama nem haladhatja meg a 24 órát, de legkésõbb a gyógyszertár szolgálati rendje szerinti
következõ nyitvatartási napra a beszerzésnek teljesülnie kell.”

7. Az egészségügyért felelõs miniszter szabályozási feladatkörébe tartozó forgalmazási követelmények
tekintetében eljáró megfelelõségértékelõ szervezetek kijelölésének, valamint a kijelölt szervezetek
tevékenységének különös szabályairól szóló 18/2010. (IV. 20.) EüM rendelet módosítása
20. §

Az egészségügyért felelõs miniszter szabályozási feladatkörébe tartozó forgalmazási követelmények tekintetében
eljáró megfelelõségértékelõ szervezetek kijelölésének, valamint a kijelölt szervezetek tevékenységének különös
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szabályairól szóló 18/2010. (IV. 20.) EüM rendelet (a továbbiakban: R5.) 1. § (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(1) Az orvostechnikai eszközökkel kapcsolatos megfelelõségértékelõ szervezetként történõ kijelölés iránti kérelmet
(a továbbiakban: kérelem) az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal (a továbbiakban: kijelölõ hatóság)
által e célra rendszeresített, és honlapján közzétett, az 1. melléklet szerinti adatokat tartalmazó nyomtatványon vagy
elektronikus ûrlapon kell benyújtani.”
21. §

Az R5. 2. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A kijelölõ hatóság a kérelmezõ szervezet alkalmasságának, felkészültségének megítélése érdekében vizsgálja:
a) a kérelmezõ megfelelõségértékelési tevékenységét végzõ személyzet
aa) tekintetében a 2. mellékletben meghatározott követelmények teljesülését,
ab) tekintetében a megfelelõségértékelési modulok, egyéb mûszaki elõírások szerinti eljárások ismeretét,
ac) tekintetében az R. 2. § (2) bekezdés a) pont aa) alpontjában meghatározottak ismeretét, helyes értelmezését és
alkalmazását,
ad) alkalmasságát a megfelelõségértékelési vizsgálati eredmények helyes értékelésére és dokumentálására, ha a
vizsgálati eredmények értékelése a kérelmezõ megfelelõségértékelési tevékenységének része,
ae) tekintetében az értékelt termékekre vonatkozó gyártástechnológia ismeretét,
b) a megfelelõségértékeléshez szükséges mûszaki és adminisztratív feltételek meglétét, így
ba) a kérelmezõnek a kérelmezett megfelelõségértékelési területtel kapcsolatos belsõ eljárási rendjét
(minõségirányítási kézikönyv, mûködési és eljárási szabályzat),
bb) az R. 2. § (2) bekezdés b) és c) pontjában meghatározott feltételek teljesülését,
bc) megfelelõségértékelési vizsgálat végzése esetén a vizsgáló laboratóriumok, a megfelelõségértékelési
tevékenységre vonatkozó elõírások, szabványok szerinti vizsgáló- és mérõeszközök, berendezések megfelelõségét,
bd) a nyilvántartások, jelentések, tanúsítványok megfelelõségét,
c) az R. 2. § (2) bekezdés e) pontjában meghatározott részvétel vagy tájékoztatás biztosítását.”

22. §

Az R5. 7. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„7. § (1) A kijelölési feltételek teljesülését a kijelölõ hatóság legalább évente ellenõrzi.
(2) Az (1) bekezdés szerinti ellenõrzés során a kijelölõ vizsgálja, hogy
a) a kijelölt szervezet a kijelölt megfelelõségértékelési területen folytatott tevékenysége során betartja-e a
minõségirányítási kézikönyvében, valamint a mûködési és eljárási szabályzatában foglaltakat,
b) az elõzõ ellenõrzés óta a szakmai és adminisztratív felkészültség terén történt esetleges változás befolyásolja-e a
kijelölt szervezet alkalmasságát a megfelelõségértékelõ tevékenységre,
c) az elõzõ ellenõrzés óta a minõségirányítási kézikönyvben, valamint a mûködési és eljárási szabályzatban történt
esetleges változtatások befolyásolják-e a kijelölt szervezet alkalmasságát a megfelelõségértékelõ tevékenységre,
d) a kijelölt szervezet megfelelõségértékelési tevékenységével kapcsolatos panaszok kivizsgálása megfelelõ volt-e.”

23. §

Hatályát veszti az R5.
a) 2. § (2) bekezdésében a „szakértõi” szövegrész,
b) 8. alcíme és 8. §-a.

8. A háziorvosok indikátor alapú teljesítményértékelésérõl és az orvosok gyógyszerrendelése
értékelésének egyes szabályairól szóló 11/2011. (III. 30.) NEFMI rendelet módosítása
24. §

A háziorvosok indikátor alapú teljesítményértékelésérõl és az orvosok gyógyszerrendelése értékelésének egyes
szabályairól szóló 11/2011. (III. 30.) NEFMI rendelet (a továbbiakban: R6.) 2. melléklete a 8. melléklet szerint módosul.

MAGYAR KÖZLÖNY

•

177

2012. évi 1. szám

9. Egyéb gyógyszerészeti tárgyú miniszteri rendeletek módosítása
25. §

Az emberi alkalmazásra kerülõ gyógyszerek forgalomba hozataláról szóló 52/2005. (XI. 18.) EüM rendelet
a) 5. § (2) bekezdés s)–t) pontjában és 11. § (1) bekezdés d) pontjában az „a Magyar Köztársaságon kívül” szövegrész
helyébe a „Magyarországon kívül” szöveg,
b) 15. § (2) bekezdés a) pontjában, 16. §-ában, 16/A. § (1) bekezdésében, 24. § (2) bekezdés a)–b) pontjában az
„a Magyar Köztársaság területén” szövegrész helyébe a „a Magyarországon” szöveg,
c) 15. § (2) bekezdés d) pontjában az „a Magyar Köztársasággal” szövegrész helyébe a „Magyarországgal” szöveg,
d) 30. § (8) bekezdésében a „Magyar Köztársaságban” szövegrész helyébe a „Magyarországon” szöveg,
e) 37. § (3) és (10) bekezdésében a „Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg,
f) 37. § (6) bekezdésében az „a Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg
lép.

26. §

A közforgalmú, fiók- és kézigyógyszertárak, továbbá intézeti gyógyszertárak mûködési, szolgálati és nyilvántartási
rendjérõl szóló 41/2007. (IX. 19.) EüM rendelet 34. § (1) bekezdésében az „a Magyar Köztársaság területén” szövegrész
helyébe a „Magyarországon” szöveg lép.

27. §

Hatályát veszti az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseirõl szóló 9/1993.
(IV. 2.) NM rendelet 16. §-a.

28. §

Hatályát veszti az emberi felhasználásra kerülõ gyógyszer, illetve gyógyászati segédeszköz ismertetésére, az ismertetõi
tevékenységet végzõ személyek nyilvántartására, és a gyógyszerrel, gyógyászati segédeszközzel kapcsolatos,
fogyasztókkal szembeni kereskedelmi gyakorlatra vonatkozó részletes szabályokról szóló 3/2009. (II. 25.) EüM rendelet
5. §-a.

10. Záró rendelkezések
29. §

(1) Ez a rendelet – a (2)–(4) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követõ napon lép hatályba.
(2) A 6. § (2) bekezdése, a 12. § és a 2. melléklet 2012. február 1-jén lép hatályba.
(3) A 6. § (3) bekezdése, a 10. § (2)–(3) bekezdése, a 11. § (2) bekezdése, a 18. § (2) bekezdése és a 3. melléklet 2012. március
1-jén lép hatályba.
(4) A 9. §, a 14. §, a 18. § (1) bekezdése és a 6. melléklet 2012. április 1-jén lép hatályba.
(5) Ez a rendelet 2012. április 2-án hatályát veszti.
Dr. Réthelyi Miklós s. k.,
nemzeti erõforrás miniszter
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1. melléklet a 2/2012. (I. 3.) NEFMI rendelethez

1. Az R1. 2. számú melléklet Eü100 2. pont „Támogatott indikációk” része helyébe a
következĘ rendelkezés lép:
„TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:
Humán intenzifikált inzulinkezelés alatt álló (naponta három vagy több alkalommal inzulinkezelésre szoruló)
cukorbeteg részére, amennyiben legalább 3 hónapig a beállított terápia ellenére megfelelĘ vércukoranyagcsereháztartást (HbA1c<7,0%) nem lehetett elérni, illetve a posztprandriális vércukorszint többszöri mérés alkalmával
meghaladja a 10,0 mmol/l értéket, vagy dokumentáltan gyakori tüneteket okozó hypoglikaemia jelentkezik. A
gyógyszer alkalmazása egy év után csak akkor folytatható, amennyiben a megfelelĘ vércukoranyagcsere-háztartás
(HbA1c<7,0%) legalább két mérés alapján fenntartható volt (kivéve dokumentáltan gyakori tüneteket okozó
hypoglikaemia esetén).”

2. Az R1. 2. számú melléklet Eü100 3. pont „Támogatott indikációk” része helyébe a
következĘ rendelkezés lép:
„TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:
Humán intenzifikált inzulinkezelés alatt álló (naponta három vagy több alkalommal inzulinkezelésre szoruló)
cukorbeteg részére, amennyiben legalább 3 hónapig a beállított terápia ellenére megfelelĘ vércukoranyagcsereháztartást (HbA1c<7,0%) nem lehetett elérni, vagy dokumentáltan gyakori tüneteket okozó hypoglikaemia
jelentkezik. A gyógyszer alkalmazása egy év után csak akkor folytatható, amennyiben a megfelelĘ
vércukoranyagcsere-háztartás (HbA1c<7,0%) legalább két mérés alapján fenntartható volt (kivéve dokumentáltan
gyakori tüneteket okozó hypoglikaemia esetén).”

3. Az R1. 2. számú melléklet EÜ100 7/a. pontja helyébe a következĘ rendelkezés lép:
„EÜ100 7/a.
TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:
- Transzplantált beteg részére az adott készítmény alkalmazási elĘírásában szereplĘ javallatokban
A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT
SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELėÍRÁSOK:
MUNKAHELY:
Kijelölt intézmény
Megkötés nélkül

RENDELė

ORVOS

MUNKAHELYÉRE

ÉS

SZAKKÉPESÍTÉS:
JOGOSULTSÁG:
Illetékes szakorvos
javasolhat és írhat
Illetékes szakorvos
javaslatra írhat
SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE: 12 hónap

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdĘdĘ kódot)
Z940, Z941, Z942, Z944, Z948

Kijelölt intézmények:
Város
Budapest
Budapest
Pécs
Szeged
Debrecen
Budapest
Miskolc

Intézmény neve
Semmelweis Egyetem
Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet
Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ
Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ
Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum
Egyesített Szent István és Szent László Kórház-RendelĘintézet
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház
”
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4. Az R1. 2. számú melléklet EÜ100 7/b. pontja helyébe a következĘ rendelkezés lép:
„EÜ100 7/b.
TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:
- Szervtranszplantáción átesett betegek részére CMV betegség megelĘzésére fenyegetĘ rejectio (GVH) esetén
- CMV retinitis indukciós és fenntartó kezelésére szerzett immunhiányos állapotban (AIDS-ben)
A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT
SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELėÍRÁSOK:
MUNKAHELY:
Kijelölt intézmény

RENDELė

ORVOS

SZAKKÉPESÍTÉS:
Illetékes szakorvos

MUNKAHELYÉRE

ÉS

JOGOSULTSÁG:
írhat

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdĘdĘ kódot)
B2020, Z940, Z941, Z942, Z944, Z948

Kijelölt intézmények:
Város
Budapest
Budapest
Pécs
Szeged
Debrecen
Budapest
Miskolc

Intézmény neve
Semmelweis Egyetem
Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet
Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ
Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ
Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum
Egyesített Szent István és Szent László Kórház-RendelĘintézet
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház
”

5. Az R1. 2. számú melléklet EÜ100 8/a. pontja helyébe a következĘ rendelkezés lép:
„EÜ100 8/a.
TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:
- Rosszindulatú daganatos betegség miatt végzett kemoterápia/irradiáció során fellépĘ súlyos lázas neutropénia
esetén, vagy olyan esetben, ha a lázas neutropénia kockázata a 20%-ot meghaladja
- Perifériás Ęssejt gyĦjtés esetén
- CsontvelĘ-átültetésben részesülĘ betegek, akik hosszan tartó, súlyos neutropéniának lehetnek kitéve
A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT
SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELėÍRÁSOK:
MUNKAHELY:
FekvĘbeteg gyógyintézeti háttérrel rendelkezĘ
járóbeteg szakrendelés
FekvĘbeteg gyógyintézeti háttérrel rendelkezĘ
járóbeteg szakrendelés
FekvĘbeteg gyógyintézeti háttérrel rendelkezĘ
járóbeteg szakrendelés

RENDELė

ORVOS

MUNKAHELYÉRE

SZAKKÉPESÍTÉS:
Haematológia

JOGOSULTSÁG:
írhat

Klinikai onkológia

írhat

Sugártherápia

írhat

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdĘdĘ kódot)
R72”

ÉS
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6. Az R1. 2. számú melléklet Eü100 8/h. pont „Támogatott indikációk” része helyébe a
következĘ rendelkezés lép:
„TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:
Szervre lokalizált prosztatarák sugárkezelésekor közepes kockázat esetén neoadjuváns, konkomittáns vagy
adjuváns formában 3 hónap – maximum 6 hónap, magas kockázat esetén neoadjuváns, konkomittáns vagy adjuváns
formában 3 hónap – maximum 3 évig
Lokálisan elĘrehaladott prosztatarák kezelésekor kiemelten magas rizikó esetén, sebészi kezelést megelĘzĘen
neoadjuvánsként maximum 3 hónapig, sugárkezeléskor neoadjuváns, konkomittáns vagy adjuváns formában 3 hónap
– maximum 3 évig
Bármely kockázat esetén nyirokcsomó pozitivitáskor (N+)
Metasztatikus prosztatarákban szenvedĘ betegeknél: a tünetek súlyosbodását illetĘen fokozott rizikócsoport
esetén; sugárkezeléskor neoadjuváns, konkomittáns vagy adjuváns formában 2 – maximum 3 évig
Kuratív kezelés után fellépĘ progresszió esetén
androgen deprivációs hormonterápiaként, maximum 1 hónapos bevezetĘ antiandrogén kezelés mellett, onkoteam
(urológus, klinikai onkológus, sugárterápiás szakorvos) dokumentált javaslata alapján”

7. Az R1. 2. számú melléklet Eü100 8/k. pont „Támogatott indikációk” része helyébe a
következĘ rendelkezés lép:
„TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:
Az alapbetegséggel összefüggĘ, tünetekkel járó, lokálisan elĘrehaladott hormondependens prosztatarák kezelésére
maximum 1 hónapos bevezetĘ terápiaként LHRH-analóg mellett vagy metasztázis nélküli (M0) betegek esetén
szekunder hormonkezelés céljából monoterápiaként emelt dózisban
Áttétes hormondependens prosztatarák kezelésére maximum 1 hónapos bevezetĘ terápiaként LHRH-analóg
mellett
Addícionális hormonmanipuláció céljából azon betegeknél, akiknél az adekvát szérum tesztoszteron-csökkenést
(<50ng/dl) nem lehetett elérni gyógyszeres vagy sebészi kasztráció által
onkoteam (urológus, klinikai onkológus, sugárterápiás szakorvos) dokumentált javaslata alapján”

8. Az R1. 2. számú melléklet EÜ100 8/r. pontja helyébe a következĘ rendelkezés lép:
„EÜ100 8/r.
TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:
- III-IV. stádiumú folliculáris lymphoma indukciós vagy fenntartó kezelése
- CD20 pozitív, diffúz, nagy B-sejtes non-Hodgkin lymphoma kezelése
A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT
SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELėÍRÁSOK:
MUNKAHELY:
Kijelölt intézmény

RENDELė

ORVOS

SZAKKÉPESÍTÉS:
Haematológia

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdĘdĘ kódot)
C82, C833

MUNKAHELYÉRE

JOGOSULTSÁG:
írhat

ÉS
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Kijelölt intézmények:
Város
Budapest
Budapest
Budapest
Budapest
Budapest
Budapest
Debrecen
Eger
GyĘr
Gyula
Kaposvár
Kecskemét
Miskolc
Miskolc
Nyíregyháza
Pécs
Szeged
Székesfehérvár
Szekszárd
Szolnok
Szombathely
Tatabánya
Veszprém
Zalaegerszeg

Intézmény neve
Magyar Honvédség Honvédkórház
Egyesített Szent István és Szent László Kórház-RendelĘintézet
Heim Pál Gyermekkórház
Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházak
Országos Onkológiai Intézet
Semmelweis Egyetem I-II-III. sz. Belgyógyászati Klinika, I-II. sz. Gyermekgyógyászati Klinika
Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Gyermekklinika Onkohaematológia
Osztály, II. sz. Belgyógyászati Klinika Haematológiai Tanszék
Markhot Ferenc Kórház Kft.
Petz Aladár Megyei Oktató Kórház
Pándy Kálmán Megyei Kórház
Kaposi Mór Oktató Kórház
Bács-Kiskun Megyei Kórház
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház
Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktatókórház Nonprofit Kft.
Jósa András Oktató Kórház Nonprofit Kft.
Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ Gyermekgyógyászati Klinika
Onkológiai Osztály, I. sz. Belgyógyászati Klinika
Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Gyermekgyógyászati
Klinika Onkológiai Osztály, II. sz. Belgyógyászati Klinika és Kardiológiai Központ
Fejér Megyei Szent György Kórház
Tolna Megyei Balassa János Kórház
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-RendelĘintézet
Vas Megyei Markusovszky Kórház Egyetemi Oktatókórház Nonprofit Zrt.
Szent Borbála Kórház
Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt.
Zala Megyei Kórház
”

9. Az R1. 2. számú melléklet EÜ100 8/s. pontja helyébe a következĘ rendelkezés lép:
„EÜ100 8/s.
TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:
- Rituximabbal kezelt visszaesĘ vagy terápiarezisztens CD20+follicularis B-sejtes non-Hodgkin lymphoma
A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT
SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELėÍRÁSOK:
MUNKAHELY:
Kijelölt intézmény

RENDELė

ORVOS

SZAKKÉPESÍTÉS:
Haematológia

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdĘdĘ kódot)
C833

MUNKAHELYÉRE

JOGOSULTSÁG:
írhat

ÉS
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Kijelölt intézmények:
Város
Budapest
Budapest
Debrecen
Miskolc
Pécs
Szeged

Intézmény neve
Országos Onkológiai Intézet
Semmelweis Egyetem I. sz. Belgyógyászati Klinika
Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Belgyógyászati Intézet
Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Kft.
Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ I. sz. Belgyógyászati Klinika Haematológia
Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ II. sz. Belgyógyászati
Klinika
”

10. Az R1. 2. számú melléklet EÜ100 8/sz1. pontja helyébe a következĘ rendelkezés lép:
„EÜ100 8/sz1.
TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:
- B-sejtes chronicus lymphoid leukemia (CLL) kezelése, ha az alkiláló szerre, majd fludarabin tartalmú kezelésre
refrakter
- B-sejtes chronicus lymphoid leukemia (CLL) kezelése, ha fludarabin kezelés utáni relapsusban a remisszió 6
hónapnál rövidebb ideig állt fenn
A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT
SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELėÍRÁSOK:
MUNKAHELY:
Kijelölt intézmény

RENDELė

ORVOS

SZAKKÉPESÍTÉS:
Haematológia

MUNKAHELYÉRE

ÉS

JOGOSULTSÁG:
írhat

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdĘdĘ kódot)
C911

Kijelölt intézmények:
Város
Budapest
Budapest
Budapest
Budapest
Budapest
Budapest
Debrecen
Eger
GyĘr
Gyula
Kaposvár
Kecskemét
Miskolc
Miskolc
Nyíregyháza
Pécs
Szeged

Intézmény neve
Magyar Honvédség Honvédkórház
Egyesített Szent István és Szent László Kórház-RendelĘintézet
Heim Pál Gyermekkórház
Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházak
Országos Onkológiai Intézet
Semmelweis Egyetem I-II-III. sz. Belgyógyászati Klinika, I-II. sz. Gyermekgyógyászati Klinika
Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Gyermekklinika
Onkohaematológia Osztály, II. sz. Belgyógyászati Klinika Haematológiai Tanszék
Markhot Ferenc Kórház Kft.
Petz Aladár Megyei Oktató Kórház
Pándy Kálmán Megyei Kórház
Kaposi Mór Oktató Kórház
Bács-Kiskun Megyei Kórház
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház
Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Kft.
Jósa András Oktató Kórház Nonprofit Kft.
Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ Gyermekgyógyászati Klinika
Onkológiai Osztály, I. sz. Belgyógyászati Klinika
Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Gyermekgyógyászati
Klinika Onkológiai Osztály, II. sz. Belgyógyászati Klinika és Kardiológiai Központ
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Székesfehérvár
Szekszárd
Szolnok
Szombathely
Tatabánya
Veszprém
Zalaegerszeg

Fejér Megyei Szent György Kórház
Tolna Megyei Balassa János Kórház
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-RendelĘintézet
Vas Megyei Markusovszky Kórház Egyetemi Oktatókórház Nonprofit Zrt.
Szent Borbála Kórház
Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt.
Zala Megyei Kórház
”

11. Az R1. 2. számú melléklet EÜ100 8/t. pontja helyébe a következĘ rendelkezés lép:
„EÜ100 8/t.
TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:
- Kit (CD117) pozitív, nem mĦthetĘ, illetve metasztatikus malignus gastrointestinalis stromalis daganatban (GIST)
az indikációt igazoló szövettani és a c-kit gén mutációt meghatározó molekuláris diagnosztikai vizsgálat
eredményeinek ismeretében
A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT
SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELėÍRÁSOK:
MUNKAHELY:
Kijelölt intézmény
Kijelölt intézmény

RENDELė

ORVOS

SZAKKÉPESÍTÉS:
Klinikai onkológia
Sugártherápia

MUNKAHELYÉRE

JOGOSULTSÁG:
írhat
írhat

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdĘdĘ kódot)
C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26

Kijelölt intézmények:
Város
Budapest
Budapest
Budapest
Budapest
Budapest
Budapest
Budapest
Debrecen
GyĘr
Gyula
Kaposvár
Kecskemét
Kerepestarcsa
Miskolc
Nyíregyháza
Pécs
Szeged
Székesfehérvár
Szentes
Szolnok
Szombathely

Intézmény neve
Magyar Honvédség Honvédkórház
Egyesített Szent István és Szent László Kórház-RendelĘintézet
Péterfy Sándor Utcai Kórház-RendelĘintézet és Baleseti Központ
Szent Imre Kórház
Uzsoki Utcai Kórház
Országos Onkológiai Intézet
Semmelweis Egyetem II. és III. Belgyógyászati Klinika; Onkoterápia
Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Onkológiai Tanszék
Petz Aladár Megyei Oktató Kórház
Pándy Kálmán Megyei Kórház
Kaposi Mór Oktató Kórház
Bács-Kiskun Megyei Kórház
Pest Megyei Flór Ferenc Kórház
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház
Jósa András Oktató Kórház Nonprofit Kft.
Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ Onkoterápiás Intézet
Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Onkoterápiás Klinika
Fejér Megyei Szent György Kórház
Dr. Bugyi István Kórház
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-RendelĘintézet
Vas Megyei Markusovszky Kórház Egyetemi Oktatókórház Nonprofit Zrt.
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Szent Borbála Kórház
Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt.
Zala Megyei Kórház
”

12. Az R1. 2. számú melléklet EÜ100 8/u. pontja helyébe a következĘ rendelkezés lép:
„EÜ100 8/u.
TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:
- Aktív, elĘrehaladott myeloma multiplexben, ha a beteg korábban legalább egy gyógyszeres kezelésen átesett, és
már részesült csontvelĘ transzplantációban, vagy transzplantációra alkalmatlan, a betegség relapszusa vagy
progressziója esetén a finanszírozási eljárásrendekrĘl szóló miniszteri rendeletben meghatározott finanszírozási
protokoll szerint
- Aktív, elĘrehaladott myeloma multiplexben, korábban nem kezelt, csontvelĘtranszplantációra és nagy dózisú
kemoterápiás kezelésre alkalmatlan betegek részére kombinációs terápia részeként a finanszírozási eljárásrendekrĘl
szóló miniszteri rendeletben meghatározott finanszírozási protokoll szerint
A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT
SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELėÍRÁSOK:
MUNKAHELY:
Kijelölt intézmény

RENDELė

ORVOS

SZAKKÉPESÍTÉS:
Haematológia

MUNKAHELYÉRE

ÉS

JOGOSULTSÁG:
írhat

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdĘdĘ kódot)
C900

Kijelölt intézmények:
Város
Budapest
Budapest
Budapest
Budapest
Budapest
Budapest
Debrecen
Eger
GyĘr
Gyula
Kaposvár
Kecskemét
Miskolc
Nyíregyháza
Pécs
Szeged
Székesfehérvár
Szekszárd
Szolnok
Szombathely
Tatabánya
Veszprém
Zalaegerszeg

Intézmény neve
Magyar Honvédség Honvédkórház
Egyesített Szent István és Szent László Kórház-RendelĘintézet
Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházak
Uzsoki Utcai Kórház
Országos Onkológiai Intézet
Semmelweis Egyetem I-II-III. sz. Belgyógyászati Klinika
Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Belgyógyászati Intézet
Markhot Ferenc Kórház Kft.
Petz Aladár Megyei Oktató Kórház
Pándy Kálmán Megyei Kórház
Kaposi Mór Oktató Kórház
Bács-Kiskun Megyei Kórház
Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Kft.
Jósa András Oktató Kórház Nonprofit Kft.
Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ I. sz. Belgyógyászati Klinika
Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ II. sz. Belgyógyászati
Klinika és Kardiológiai Központ
Fejér Megyei Szent György Kórház
Tolna Megyei Balassa János Kórház
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-RendelĘintézet
Vas Megyei Markusovszky Kórház Egyetemi Oktatókórház Nonprofit Zrt.
Szent Borbála Kórház
Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt.
Zala Megyei Kórház
”
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13. Az R1. 2. számú melléklet EÜ100 9/b. pontja helyébe a következĘ rendelkezés lép:
„EÜ100 9/b.
TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:
- Cisztás fibrózis (mucoviscidosis) dokumentált középsúlyos és súlyos tüdĘmanifesztáció esetei
A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT
SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELėÍRÁSOK:
MUNKAHELY:
Kijelölt intézmény
Kijelölt intézmény

RENDELė

ORVOS

SZAKKÉPESÍTÉS:
GyermektüdĘgyógyászat
TüdĘgyógyászat

MUNKAHELYÉRE

ÉS

JOGOSULTSÁG:
írhat
írhat

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdĘdĘ kódot)
E84

Kijelölt intézmények:
Város
Ajka
Budapest
Budapest
Budapest
Debrecen
Debrecen
Deszk
GyĘr
Miskolc
Mosdós
Nyíregyháza
Pécs
Szeged
Szombathely
Törökbálint
Zalaegerszeg

Intézmény neve
Magyar Imre Kórház-RendelĘintézet
Heim Pál Gyermekkórház
Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézet
Semmelweis Egyetem I-II. sz. Gyermekgyógyászati Klinika, Pulmonológiai Klinika
Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Gyermekklinika, TüdĘgyógyászati
Klinika
Kenézy Kórház RendelĘintézet Egészségügyi Nonprofit Kft.
Csongrád Megye Mellkasi Betegségek Szakkórháza
Petz Aladár Megyei Oktató Kórház
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház
Kaposi Mór Oktató Kórház Mosdósi Telep
Jósa András Oktató Kórház Nonprofit Kft.
Baranya Megyei Kerpel-Fronius Ödön Gyermek Egészségügyi Központ
Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Gyermekgyógyászati
Klinika A és B részlege
Vas Megyei Markusovszky Kórház Egyetemi Oktatókórház Nonprofit Zrt.
Pest Megyei TüdĘgyógyintézet
Zala Megyei Kórház
”

14. Az R1. 2. számú melléklet EÜ100 12. pontja helyébe a következĘ rendelkezés lép:
„EÜ100 12.
TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:
- Amyotrophiás lateral sclerosis klinikailag és electromyographias (EMG) vizsgálattal dokumentált eseteiben
A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT
SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELėÍRÁSOK:
MUNKAHELY:
Járóbeteg szakrendelés / FekvĘbeteg
gyógyintézet

RENDELė

SZAKKÉPESÍTÉS:
Neurológia

ORVOS

MUNKAHELYÉRE

JOGOSULTSÁG:
írhat

ÉS
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ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdĘdĘ kódot)
G122”

15. Az R1. 2. számú melléklet EÜ100 23/a. pontja helyébe a következĘ rendelkezés lép:
„EÜ100 23/a.
TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:
Krónikus aktív hepatitis B kezelésére a finanszírozási eljárásrendekrĘl szóló miniszteri rendeletben meghatározott
finanszírozási protokoll alapján
A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT
SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELėÍRÁSOK:
MUNKAHELY:
Kijelölt intézmény
Kijelölt intézmény

RENDELė

ORVOS

SZAKKÉPESÍTÉS:
Gasztroenterológia
Infektológia

MUNKAHELYÉRE

JOGOSULTSÁG:
írhat
írhat

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdĘdĘ kódot)
B180, B181

Kijelölt intézmények:
Város
Ajka
Balassagyarmat
Békéscsaba
Budapest
Budapest

Intézmény neve
Magyar Imre Kórház-RendelĘintézet
Dr. Kenessey Albert Kórház és RendelĘintézet
Réthy Pál Kórház-RendelĘintézet
Magyar Honvédség Honvédkórház
Egyesített Szent István és Szent László Kórház-RendelĘintézet,
III.–IV. sz. Belgyógyászat
Budapest
Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházak - Gastroenterologia
Budapest
Semmelweis Egyetem I.-II. sz. Belgyógyászati Klinika
Budapest
Semmelweis Egyetem Transzplantációs Klinika
Budapest
Országos Onkológiai Intézet - Gastroenterológia
Debrecen
Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum, II. sz. Belgyógyászat
Debrecen
Kenézy Kórház RendelĘintézet Egészségügyi Nonprofit Kft.
Eger
Markhot Ferenc Kórház Kft. - Infektológia
GyĘr
Petz Aladár Megyei Oktató Kórház
Gyula
Pándy Kálmán Megyei Kórház, Infektológia
Kaposvár
Kaposi Mór Oktató Kórház
Kecskemét
Bács-Kiskun Megyei Kórház
Kistarcsa
Pest Megyei Flór Ferenc Kórház
Miskolc
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház
Mosonmagyaróvár Karolina Kórház
Nyíregyháza
Jósa András Oktató Kórház Nonprofit Kft.
Pécs
Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ I. sz. Belgyógyászati Klinika, Infektológia
Sopron
Erzsébet Kórház
Szeged
Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ
Szegedi Kórház
Szeged
Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ
I. sz. Belgyógyászati Klinika
Székesfehérvár
Fejér Megyei Szent György Kórház, Belgyógyászat, Infektológia
Szekszárd
Tolna Megyei Balassa János Kórház
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Szolnok
Szombathely
Tatabánya
Zalaegerszeg

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-RendelĘintézet
Vas Megyei Markusovszky Kórház Egyetemi Oktatókórház Nonprofit Zrt.
Gasztroenterológia, Infektológia
Szent Borbála Kórház
Zala Megyei Kórház - Gasztroenterológia, Infektológia
”

16. Az R1. 2. számú melléklet EÜ100 23/b. pontja helyébe a következĘ rendelkezés lép:
„EÜ100 23/b.
TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:
Krónikus aktív hepatitis C kezelésére - a finanszírozási eljárásrendekrĘl szóló miniszteri rendeletben
meghatározott finanszírozási protokoll alapján
A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT
SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELėÍRÁSOK:

RENDELė

ORVOS

MUNKAHELYÉRE

MUNKAHELY:

SZAKKÉPESÍTÉS:

JOGOSULTSÁG:

Kijelölt intézmény
Kijelölt intézmény

Gasztroenterológia
Infektológia

írhat
írhat

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdĘdĘ kódot)
B182

Kijelölt intézmények:
Város
Ajka
Balassagyarmat
Békéscsaba
Budapest
Budapest

Intézmény neve
Magyar Imre Kórház-RendelĘintézet
Dr. Kenessey Albert Kórház és RendelĘintézet
Réthy Pál Kórház-RendelĘintézet
Magyar Honvédség Honvédkórház
Egyesített Szent István és Szent László Kórház-RendelĘintézet,
III.–IV. sz. Belgyógyászat
Budapest
Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházak - Gastroenterologia
Budapest
Semmelweis Egyetem I.-II. sz. Belgyógyászati Klinika
Budapest
Semmelweis Egyetem Transzplantációs Klinika
Budapest
Országos Onkológiai Intézet - Gastroenterológia
Debrecen
Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum, II. sz. Belgyógyászat
Debrecen
Kenézy Kórház RendelĘintézet Egészségügyi Nonprofit Kft.
Eger
Markhot Ferenc Kórház Kft. - Infektológia
GyĘr
Petz Aladár Megyei Oktató Kórház
Gyula
Pándy Kálmán Megyei Kórház, Infektológia
Kaposvár
Kaposi Mór Oktató Kórház
Kecskemét
Bács-Kiskun Megyei Kórház
Kistarcsa
Pest Megyei Flór Ferenc Kórház
Miskolc
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház
Mosonmagyaróvár Karolina Kórház
Nyíregyháza
Jósa András Oktató Kórház Nonprofit Kft.
Pécs
Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ I. sz. Belgyógyászati Klinika, Infektológia
Sopron
Erzsébet Kórház
Szeged
Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ
Szegedi Kórház
Szeged
Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ
I. sz. Belgyógyászati Klinika

ÉS

188

MAGYAR KÖZLÖNY

Székesfehérvár
Szekszárd
Szolnok
Szombathely
Tatabánya
Zalaegerszeg

•

2012. évi 1. szám

Fejér Megyei Szent György Kórház, Belgyógyászat, Infektológia
Tolna Megyei Balassa János Kórház
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-RendelĘintézet
Vas Megyei Markusovszky Kórház Egyetemi Oktatókórház Nonprofit Zrt.
Gasztroenterológia, Infektológia
Szent Borbála Kórház
Zala Megyei Kórház -Gasztroenterológia, Infektológia
”

17. Az R1. 2. számú melléklet EÜ100 24. pontja helyébe a következĘ rendelkezés lép:
„EÜ100 24.
TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:
- Szövettanilag igazolt, más gyógyszeres kezelésre nem reagáló endometriosis
A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT
SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELėÍRÁSOK:
MUNKAHELY:
Kijelölt intézmény

RENDELė

ORVOS

SZAKKÉPESÍTÉS:
Szülészet-nĘgyógyászat

MUNKAHELYÉRE

ÉS

JOGOSULTSÁG:
írhat

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdĘdĘ kódot)
N809

Kijelölt intézmények:
Város
Budapest
Budapest
Debrecen
Pécs
Szeged

Intézmény neve
Magyar Honvédség Honvédkórház, Szülészet és NĘgyógyászat
Semmelweis Egyetem I-II. sz. Szülészeti és NĘgyógyászati Klinika
Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Szülészeti és NĘgyógyászati
Klinika
Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ Szülészeti és NĘgyógyászati Klinika
Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Szülészeti és
NĘgyógyászati Klinika
”

18. Az R1. 2. számú melléklet EÜ100 25. pontja helyébe a következĘ rendelkezés lép:
„EÜ100 25.
TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:
Herediter angiooedema akut rohamainak kezelésére
A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT
SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELėÍRÁSOK:
MUNKAHELY:
Kijelölt intézmény
Megkötés nélkül

RENDELė

SZAKKÉPESÍTÉS:
Allergológia és klinikai
immunológia
Allergológia és klinikai
immunológia

ORVOS

MUNKAHELYÉRE

JOGOSULTSÁG:
javasolhat és írhat
javaslatra írhat

ÉS
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Megkötés nélkül
Megkötés nélkül

Belgyógyászat
javaslatra írhat
CsecsemĘ- és
javaslatra írhat
gyermekgyógyászat
Fül-orr-gégegyógyászat
javaslatra írhat
BĘrgyógyászat
javaslatra írhat
Megkötés nélkül
javaslatra írhat
A SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE: korlátlan

Megkötés nélkül
Megkötés nélkül
Háziorvos

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdĘdĘ kódot)
D841

Kijelölt intézmények:
Város
Budapest
Budapest

Intézmény neve
Semmelweis Egyetem III. sz. Belgyógyászati Klinika
Heim Pál Gyermekkórház Madarász utcai Részleg
”

19. Az R1. 2. számú melléklet EÜ100 26/a. pontja helyébe a következĘ rendelkezés lép:
„EÜ100 26/a.
TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:
- Rheumatoid arthritis (több mint 4 ACR kritérium legalább 3 hónapja) kezelésére, amennyiben 3 hónapig
alkalmazott kombinációs DMARD kezelés ellenére (beleértve a metotrexatot, vagy hatástalanság, intolerancia esetén
a leflunomid alkalmazást is) a betegség aktivitása 5,1 DAS28 felett van (DAS28 = módosított Disease Activity
Score) 3 hónapig - a finanszírozási eljárásrendekrĘl szóló miniszteri rendeletben meghatározott finanszírozási
protokoll alapján
- MegfelelĘ válaszkészség esetén (DAS28 aktivitási index csökkenése 3 hónap kezelést követĘen minimum 0,6 és
6 hónap kezelést követĘen minimum 1,2) a remisszió fennállásáig (készítményváltás lehetséges mellékhatás vagy
hatásvesztés esetén) - a finanszírozási eljárásrendekrĘl szóló miniszteri rendeletben meghatározott finanszírozási
protokoll alapján
A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT
SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELėÍRÁSOK:
MUNKAHELY:
Kijelölt intézmény

RENDELė

ORVOS

SZAKKÉPESÍTÉS:
Reumatológia

MUNKAHELYÉRE

ÉS

JOGOSULTSÁG:
írhat

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdĘdĘ kódot)
M059, M060, M069

Kijelölt intézmények:
Város
Budapest
Budapest
Budapest
Debrecen
Debrecen
Eger
Esztergom

Intézmény neve
Magyar Honvédség Honvédkórház
Betegápoló Irgalmas Rend Kórház
Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet
Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum, Reumatológiai és Immunológiai
Tanszék
Kenézy Kórház RendelĘintézet Egészségügyi Nonprofit Kft.
Markhot Ferenc Kórház Kft.
Vaszary Kolos Kórház
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Petz Aladár Megyei Oktató Kórház
Pándy Kálmán Megyei Kórház
HévízgyógyfürdĘ és Szent András Reumakórház Nonprofit Kft.
Bács-Kiskun Megyei Kórház
Pest Megyei Flór Ferenc Kórház
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház
Jósa András Oktató Kórház Nonprofit Kft.
Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ, Reumatológiai Osztály
Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ, Reumatológiai Osztály
Fejér Megyei Szent György Kórház
MÁV Kórház és RendelĘintézet Szolnok
Vas Megyei Markusovszky Kórház Egyetemi Oktatókórház Nonprofit Zrt.
Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt.
”

20. Az R1. 2. számú melléklet EÜ100 26/b. pontja helyébe a következĘ rendelkezés lép:
„EÜ100 26/b.
TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:
- Juvenilis idiopáthiás arthritis poliartikuláris típusainak kezelésére - a finanszírozási eljárásrendekrĘl szóló
miniszteri rendeletben meghatározott finanszírozási protokoll alapján
- MegfelelĘ válaszkészség esetén (Giannini javulási kritérium mértéke 30%-nál magasabb) az aktivitás rendszeres
kontrollja mellett a remisszió fennállásáig - a finanszírozási eljárásrendekrĘl szóló miniszteri rendeletben
meghatározott finanszírozási protokoll alapján
A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELė
SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELėÍRÁSOK:
MUNKAHELY:
SZAKKÉPESÍTÉS:
Kijelölt intézmény
Reumatológia

ORVOS

MUNKAHELYÉRE

ÉS

JOGOSULTSÁG:
írhat

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdĘdĘ kódot)
M0800

Kijelölt intézmények:
Város
Budapest
Budapest
Budapest
Debrecen
Debrecen
Eger
Esztergom
GyĘr
Gyula
Hévíz
Kecskemét
Kerepestarcsa
Miskolc
Nyíregyháza
Pécs
Szeged

Intézmény neve
Magyar Honvédség Honvédkórház
Betegápoló Irgalmas Rend Kórház
Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet
Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum, Reumatológiai és Immunológiai
Tanszék
Kenézy Kórház RendelĘintézet Egészségügyi Nonprofit Kft.
Markhot Ferenc Kórház Kft.
Vaszary Kolos Kórház
Petz Aladár Megyei Oktató Kórház
Pándy Kálmán Megyei Kórház
HévízgyógyfürdĘ és Szent András Reumakórház Nonprofit Kft.
Bács-Kiskun Megyei Kórház
Pest Megyei Flór Ferenc Kórház
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház
Jósa András Oktató Kórház Nonprofit Kft.
Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ, Reumatológiai Osztály
Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ, Reumatológiai Osztály
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Székesfehérvár
Szolnok
Szombathely
Veszprém

Fejér Megyei Szent György Kórház
MÁV Kórház és RendelĘintézet Szolnok
Vas Megyei Markusovszky Kórház Egyetemi Oktatókórház Nonprofit Zrt.
Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt.
”

21. Az R1. 2. számú melléklet EÜ100 26/c. pontja helyébe a következĘ rendelkezés lép:
„EÜ100 26/c.
TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:
- Súlyos rheumatoid arthritis kezelésére, amennyiben elĘzetes, legalább három hónapig tartó TNF-alfa gátló
terápia ellenére a betegség aktivitása megfelelĘen nem csökken (aktivitási index csökkenés kevesebb, mint 1,2) a
remisszió fennállásáig - a finanszírozási eljárásrendekrĘl szóló miniszteri rendeletben meghatározott finanszírozási
protokoll alapján
A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT
SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELėÍRÁSOK:
MUNKAHELY:
Kijelölt intézmény

RENDELė

ORVOS

SZAKKÉPESÍTÉS:
Reumatológia

MUNKAHELYÉRE

ÉS

JOGOSULTSÁG:
írhat

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdĘdĘ kódot)
M059, M060, M069

Kijelölt intézmények:
Város
Budapest
Budapest
Budapest
Debrecen
Debrecen
Eger
Esztergom
GyĘr
Gyula
Hévíz
Kecskemét
Kerepestarcsa
Miskolc
Nyíregyháza
Pécs
Szeged
Székesfehérvár
Szolnok
Szombathely
Veszprém

Intézmény neve
Magyar Honvédség Honvédkórház
Betegápoló Irgalmas Rend Kórház
Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet
Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum, Reumatológiai és Immunológiai
Tanszék
Kenézy Kórház RendelĘintézet Egészségügyi Nonprofit Kft.
Markhot Ferenc Kórház Kft.
Vaszary Kolos Kórház
Petz Aladár Megyei Oktató Kórház
Pándy Kálmán Megyei Kórház
HévízgyógyfürdĘ és Szent András Reumakórház Nonprofit Kft.
Bács-Kiskun Megyei Kórház
Pest Megyei Flór Ferenc Kórház
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház
Jósa András Oktató Kórház Nonprofit Kft.
Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ, Reumatológiai Osztály
Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ, Reumatológiai Osztály
Fejér Megyei Szent György Kórház
MÁV Kórház és RendelĘintézet Szolnok
Vas Megyei Markusovszky Kórház Egyetemi Oktatókórház Nonprofit Zrt.
Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt.
”
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22. Az R1. 2. számú melléklet EÜ100 28. pontja helyébe a következĘ rendelkezés lép:
„EÜ100 28.
TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:
- 12 évesnél idĘsebb allergiás etiológiájú (IgE szintjük>76 IU/ml, bĘrpróbával, in vitro meghatározással
szérumukban specifikus IgE detektálható környezeti, inhalativ perenniális allergén/ek ellen) súlyos, asthma
bronchialeban (FEV P<80%) szenvedĘ betegek részére kiegészítĘ kezelésként, akiknek asthmája tartós szisztémás
1
szteroid kezelés mellett nem kontrollált vagy nagy dózisú inhalációs szteroid és hosszú hatású beta-2-agonista terápia
ellenére gyakoriak (dokumentáltan legalább 4/év) a szisztémás szteroid kezelésre szoruló exacerbációik. A terápia
eredményességét a terápia megkezdése után négyhavonta az asthma-kontroll mértékének ellenĘrzésével
dokumentáltan értékelni kell, a terápia csak abban az esetben folytatható, ha a szteroid kezelésre szoruló
exacerbációk száma legalább a felére csökken és a nem kontrollált asztma részlegesen kontrollálttá vagy kontrollálttá
válik.
A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT
SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELėÍRÁSOK:
MUNKAHELY:
Kijelölt intézmény
Kijelölt intézmény
Járóbeteg szakrendelés/ FekvĘbeteg
gyógyintézet
Járóbeteg szakrendelés/ FekvĘbeteg
gyógyintézet

RENDELė

ORVOS

MUNKAHELYÉRE

SZAKKÉPESÍTÉS:
TüdĘgyógyászat
GyermektüdĘgyógyászat
GyermektüdĘgyógyászat

JOGOSULTSÁG:
javasolhat és írhat
javasolhat és írhat
javaslatra írhat

TüdĘgyógyászat

javaslatra írhat

ÉS

SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE: 4 hónap
ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdĘdĘ kódot)
J4500

Kijelölt intézmények:
Város
Budapest
Budapest
Debrecen
Deszk
GyĘr
Miskolc
Pécs
Törökbálint

Intézmény neve
Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézet
Semmelweis Egyetem Pulmonológia Klinika
Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum, TüdĘgyógyászati Klinika
Csongrád Megye Mellkasi Betegségek Szakkórháza
Petz Aladár Megyei Oktató Kórház
Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktatókórház Nonprofit Kft.
Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ, I. sz. Belgyógyászati Klinika, TüdĘgyógyászat
Pest Megyei TüdĘgyógyintézet
”

23. Az R1. 2. számú melléklet EÜ100 29/a. pontja helyébe – az R1. 2. számú melléklet EÜ100
29. pontjaként – a következĘ rendelkezés lép:
„EÜ100 29.
TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:
Rosszindulatú daganatos megbetegedéshez (heretumor, emlĘdaganat, tüdĘdaganat, malignus lymphoma, myeloma
multiplex, ovarium-tumor) társuló, tünetekkel járó, nem kuratív célú kemoterápiával összefüggĘ anaemia kezelése az alkalmazott készítmény jóváhagyott indikációinak figyelembevételével - megfelelĘ étrend-kiegészítés és szükség
esetén parenterális vaspótlás mellett a hemoglobin (Hgb) szint < 10 g/dl a kemoterápia befejezését követĘ negyedik
hétig, amennyiben a hemoglobin szint a 12 g/dl értéket meghaladja, vagy a kezelés nyolcadik hetére a
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hemoglobinszint emelkedése a kiindulási értékhez képest < 1 g/dl, és a retikulocitaszám 40 000 sejt/mikroliter alatt
marad, az ESA (erythropoesis stimulating agent) kezelést meg kell szakítani - a finanszírozási eljárásrendekrĘl szóló
miniszteri rendeletben meghatározott finanszírozási protokoll alapján
A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT
SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELėÍRÁSOK:
MUNKAHELY:
FekvĘbeteg gyógyintézeti háttérrel rendelkezĘ
járóbeteg szakrendelés
FekvĘbeteg gyógyintézeti háttérrel rendelkezĘ
járóbeteg szakrendelés

RENDELė

ORVOS

MUNKAHELYÉRE

SZAKKÉPESÍTÉS:
Haematológia

JOGOSULTSÁG:
írhat

Klinikai onkológia

írhat

ÉS

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdĘdĘ kódot)
C34, C50, C56, C57, C62, C82, C83, C84, C85, C88, C90, C91”

24. Az R1. 2. számú melléklet EÜ100 30/a. pontja helyébe a következĘ rendelkezés lép:
„EÜ100 30/a.
TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:
- Dializált beteg részére, ha lágyrészmeszesedése, 1,86 mmol/l-nál magasabb foszfor szintje, 2,5 mmol/l-nél
magasabb korrigált kalcium szintje, 4,4 mmol2/l2-nél magasabb a kalcium és foszfor szorzata, 150-300 pg/ml közötti
intakt parathormon szintje van, a csontanyagcsere-zavar, illetve életet veszélyeztetĘ lágyrészmeszesedés
megelĘzésére
A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT
SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELėÍRÁSOK:
MUNKAHELY:
Kijelölt intézmény
Járóbeteg szakrendelés/FekvĘbeteg
gyógyintézet

RENDELė

ORVOS

SZAKKÉPESÍTÉS:
Nephrológia
Nephrológia

MUNKAHELYÉRE

ÉS

JOGOSULTSÁG:
javasolhat és írhat
javaslatra írhat

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdĘdĘ kódot)
Z491

Kijelölt intézmények:
Város
Budapest
Budapest
Budapest
Budapest
Debrecen
GyĘr
Miskolc
Nyíregyháza
Pécs
Szeged
Székesfehérvár
Tatabánya

Intézmény neve
Szent Imre Kórház, Nephrologia-Hypertonia
Semmelweis Egyetem I. sz. Belgyógyászati Klinika
Semmelweis Egyetem I. sz. Gyermekgyógyászati Klinika
Uzsoki Utcai Kórház, Nephrológiai Szakambulancia
Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum I. Belgyógyászati Klinika
Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Immunnephrológia és Hypertonia Osztály
FMC Nephrológiai Központ
Jósa András Oktató Kórház Nonprofit Kft., I. sz. Belgyógyászat
Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ II. sz. Belgyógyászati Klinika és Nephrológiai
Centrum
Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ
Fejér Megyei Szent György Kórház
Szent Borbála Kórház
”
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25. Az R1. 2. számú melléklet EÜ100 31/a. pontja helyébe a következĘ rendelkezés lép:
„EÜ100 31/a.
TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:
- A felnĘttkori idiopátiás pulmonalis arteriás hipertónia (IPAH) perzisztáló NYHA/WHO III-as funkcionális
stádiumú eseteiben és sclerodermában kialakuló pulmonalis arteriás hipertóniában elĘzetesen szupportív szerekkel
(antikoagulánssal, diuretikummal, digoxinnal) kezelt, vazoreaktivitást vazodilatátor teszttel nem mutató, vagy
vazoreaktív, de kálcium csatorna-blokkoló kezelésre nem reagáló eseteiben
A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT
SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELėÍRÁSOK:
MUNKAHELY:
Kijelölt intézmény
Kijelölt intézmény

RENDELė

ORVOS

SZAKKÉPESÍTÉS:
Kardiológia
TüdĘgyógyászat

MUNKAHELYÉRE

ÉS

JOGOSULTSÁG:
írhat
írhat

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdĘdĘ kódot)
I2700, J991

Kijelölt intézmények:
Város
Budapest
Budapest
Debrecen
Pécs
Szeged

Intézmény neve
Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet
Semmelweis Egyetem Kardiológiai Tanszék, Pulmonológiai Klinika
Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum, Kardiológiai Klinika
Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ, Szívgyógyászati Klinika
Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ, II. sz. Belgyógyászati
Klinika és Kardiológiai Központ
”

26. Az R1. 2. számú melléklet EÜ100 31/b. pontja helyébe a következĘ rendelkezés lép:
„EÜ100 31/b.
TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:
- A felnĘttkori idiopátiás pulmonalis arteriás hipertónia (IPAH) perzisztáló NYHA/WHO III-as funkcionális
stádiumú eseteiben és sclerodermában kialakuló pulmonalis arteriás hipertóniában, amennyiben a sildenafil 3
hónapos alkalmazása (3x20 mg) során nem érték el a megfelelĘ terápiás hatást, a remisszió fennállásáig
A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT
SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELėÍRÁSOK:
MUNKAHELY:
Kijelölt intézmény

RENDELė

ORVOS

SZAKKÉPESÍTÉS:
Kardiológia

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdĘdĘ kódot)
I2700, M3480

MUNKAHELYÉRE

JOGOSULTSÁG:
írhat

ÉS
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Kijelölt intézmények:
Város
Budapest
Budapest
Debrecen
Pécs
Szeged

Intézmény neve
Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet
Semmelweis Egyetem Kardiológiai Tanszék, Pulmonológiai Klinika
Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Kardiológiai Klinika
Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ, Szívgyógyászati Klinika
Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ, II. sz. Belgyógyászati
Klinika és Kardiológiai Központ
”

27. Az R1. 2. számú melléklet EÜ100 31/c. pontja helyébe a következĘ rendelkezés lép:
„EÜ100 31/c.
TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:
- Idiopátiás pulmonalis arteriás hipertónia (IPAH) perzisztáló NYHA/WHO III-as funkcionális stádiumú eseteiben
és sclerodermában kialakuló pulmonalis arteriás hipertóniában elĘzetesen szupportív szerekkel (antikoagulánssal,
diuretikummal, digoxinnal) kezelt, vazoreaktivitást vazodilatátor teszttel nem mutató, vagy vazoreaktív, de kálcium
csatorna-blokkoló kezelésre nem reagáló eseteiben, 12-18 éves kor között a remisszió fennállásáig
- Veleszületett, a szisztémás keringés felĘl a pulmonális keringés felé irányuló sönthöz és Eisenmenger
szindrómához társuló pulmonalis artériás hipertónia NYHA/WHO III-as funkcionális stádiumú eseteiben 12 éves kor
felett a remisszió fennállásáig
A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT
SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELėÍRÁSOK:
MUNKAHELY:
Kijelölt intézmény

RENDELė

ORVOS

SZAKKÉPESÍTÉS:
Kardiológia

MUNKAHELYÉRE

ÉS

JOGOSULTSÁG:
írhat

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdĘdĘ kódot)
I2700, M3480, Q2180

Kijelölt intézmények:
Város
Budapest
Budapest
Debrecen
Pécs
Szeged

Intézmény neve
Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet
Semmelweis Egyetem Kardiológiai Tanszék, Pulmonológiai Klinika
Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum, Kardiológiai Klinika,
Gyermekklinika Kardiológia
Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ Gyermekklinika Kardiológia, Szívgyógyászati
Klinika
Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ, II. sz. Belgyógyászati
Klinika és Kardiológiai Központ, Gyermekklinika Kardiológia
”

28. Az R1. 2. számú melléklet EÜ100 31/d. pontja helyébe a következĘ rendelkezés lép:
„EÜ100 31/d.
TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:
- FelnĘttkori idiopátiás pulmonalis arteriás hipertóniában (IPAH) szenvedĘ betegek részére, amennyiben legalább
3 hónapos sildenafil alkalmazás, majd ezt követĘ legalább 3 hónapos bosentan kezelés során a terápiás válasz nem
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volt megfelelĘ (perzisztáló NYHA/WHO III-as funkcionális stádiumú iPAH), a felsorolt két hatóanyag helyett a
kedvezĘ terápiás hatás fennállásáig
A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT
SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELėÍRÁSOK:
MUNKAHELY:
Kijelölt intézmény

RENDELė

ORVOS

SZAKKÉPESÍTÉS:
Kardiológia

MUNKAHELYÉRE

ÉS

JOGOSULTSÁG:
írhat

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdĘdĘ kódot)
I2700

Kijelölt intézmények:
Város
Budapest
Budapest
Debrecen
Pécs
Szeged

Intézmény neve
Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet
Semmelweis Egyetem Kardiológiai Tanszék, Pulmonológiai Klinika
Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum, Kardiológiai Intézet
Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ Szívgyógyászati Klinika
Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ II. sz. Belgyógyászati
Klinika és Kardiológiai Központ
”

29. Az R1. 2. számú melléklet EÜ100 33. pontja helyébe a következĘ rendelkezés lép:
„EÜ100 33.
TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:
- Krónikus veseelégtelenség mellett fellépĘ táplálkozási fehérjehiány esetén, amennyiben a GFR 25 ml/perc
értéknél kevesebb, és az elĘírt fehérjebevitel maximum napi 40 g, a diéta kiegészítéseként
A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT
SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELėÍRÁSOK:
MUNKAHELY:
Járóbeteg szakrendelés/FekvĘbeteg
gyógyintézet

RENDELė

ORVOS

SZAKKÉPESÍTÉS:
Nephrológia

MUNKAHELYÉRE

ÉS

JOGOSULTSÁG:
írhat

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdĘdĘ kódot)
N18, N19”

30. Az R1. 2. számú melléklet EÜ100 34/a. pontja helyébe a következĘ rendelkezés lép:
„EÜ100 34/a.
TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:
- McDonald kritériumok által meghatározott, 18 év felett, relapszáló-remittáló sclerosis multiplexben, amennyiben
a terápia szándékolt megkezdése elĘtt - a gyógyszer alkalmazási elĘírása szerint - két vagy három éven belül
legalább két dokumentált, jelentĘs klinikai relapszus volt igazolható, és állapota a Kiterjesztett Rokkantsági Skálán
(EDSS) kevesebb mint 5,5 (segítség nélkül legalább 100 m a járástávolság)
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A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT
SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELėÍRÁSOK:
MUNKAHELY:
Kijelölt intézmény

RENDELė

ORVOS

SZAKKÉPESÍTÉS:
Neurológia

MUNKAHELYÉRE

ÉS

JOGOSULTSÁG:
írhat

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdĘdĘ kódot)
G35

Kijelölt intézmények:
Város
Budapest
Budapest
Budapest
Budapest
Budapest
Budapest
Budapest
Budapest
Budapest
Budapest
Debrecen
Debrecen
Eger
Esztergom
GyĘr
Gyula
Kaposvár
Kecskemét
Kistarcsa
Miskolc
Nyíregyháza
Pécs
Salgótarján
Szeged
Székesfehérvár
Szekszárd
Szolnok
Szombathely
Veszprém
Zalaegerszeg

Intézmény neve
Egyesített Szent István és Szent László Kórház-RendelĘintézet
Péterfy Sándor Utcai Kórház-RendelĘintézet és Baleseti Központ
Semmelweis Egyetem Neurológiai Klinika
Bajcsy-Zsilinszky Kórház és RendelĘintézet
Szent Imre Kórház
Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházak
Semmelweis Egyetem Kútvölgyi Neurológiai Klinikai Csoport
Magyar Honvédség Honvédkórház
Uzsoki Utcai Kórház
Jahn Ferenc Dél-Pesti Kórház
Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum, Neurológiai Klinika
Neuroimmunológia
Kenézy Kórház RendelĘintézet Egészségügyi Nonprofit Kft.
Markhot Ferenc Kórház Kft.
Vaszary Kolos Kórház
Petz Aladár Megyei Oktató Kórház
Pándy Kálmán Megyei Kórház
Kaposi Mór Oktató Kórház
Bács-Kiskun Megyei Kórház
Pest Megyei Flór Ferenc Kórház
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház
Jósa András Oktató Kórház Nonprofit Kft.
Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ, Neurológiai Klinika
Szent Lázár Megyei Kórház
Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ, Neurológiai Klinika
Fejér Megyei Szent György Kórház
Tolna Megyei Balassa János Kórház
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-RendelĘintézet
Vas Megyei Markusovszky Kórház Egyetemi Oktatókórház Nonprofit Zrt.
Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt.
Zala Megyei Kórház
”

31. Az R1. 2. számú melléklet EÜ100 34/b. pontja helyébe a következĘ rendelkezés lép:
„EÜ100 34/b.
TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:
- Relapszusokkal járó, szekunder progresszív formájú sclerosis multiplex, 18 év felett, amennyiben a neurológiai
tünetek progressziója észlelhetĘ, és az elmúlt két évben legalább kettĘ, mozgáskorlátozottságot okozó dokumentált
relapszus volt igazolható és a járástávolság legalább 10 m
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SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELėÍRÁSOK:
MUNKAHELY:
Kijelölt intézmény

RENDELė

ORVOS

SZAKKÉPESÍTÉS:
Neurológia

MUNKAHELYÉRE
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ÉS

JOGOSULTSÁG:
írhat

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdĘdĘ kódot)
G35

Kijelölt intézmények:
Város
Budapest
Budapest
Budapest
Budapest
Budapest
Budapest
Budapest
Budapest
Budapest
Budapest
Debrecen
Debrecen
Eger
Esztergom
GyĘr
Gyula
Kaposvár
Kecskemét
Kistarcsa
Miskolc
Nyíregyháza
Pécs
Salgótarján
Szeged
Székesfehérvár
Szekszárd
Szolnok
Szombathely
Veszprém
Zalaegerszeg

Intézmény neve
Egyesített Szent István és Szent László Kórház-RendelĘintézet
Péterfy Sándor Utcai Kórház-RendelĘintézet és Baleseti Központ
Semmelweis Egyetem Neurológiai Klinika
Bajcsy-Zsilinszky Kórház és RendelĘintézet
Szent Imre Kórház
Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházak
Semmelweis Egyetem Kútvölgyi Neurológiai Klinikai Csoport
Magyar Honvédség Honvédkórház
Uzsoki Utcai Kórház
Jahn Ferenc Dél-Pesti Kórház
Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum, Neurológiai Klinika
Neuroimmunológia
Kenézy Kórház RendelĘintézet Egészségügyi Nonprofit Kft.
Markhot Ferenc Kórház Kft.
Vaszary Kolos Kórház
Petz Aladár Megyei Oktató Kórház
Pándy Kálmán Megyei Kórház
Kaposi Mór Oktató Kórház
Bács-Kiskun Megyei Kórház
Pest Megyei Flór Ferenc Kórház
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház
Jósa András Oktató Kórház Nonprofit Kft.
Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ, Neurológiai Klinika
Szent Lázár Megyei Kórház
Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ, Neurológiai Klinika
Fejér Megyei Szent György Kórház
Tolna Megyei Balassa János Kórház
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-RendelĘintézet
Vas Megyei Markusovszky Kórház Egyetemi Oktatókórház Nonprofit Zrt.
Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt.
Zala Megyei Kórház
”

32. Az R1. 2. számú melléklet EÜ100 35. pontja helyébe a következĘ rendelkezés lép:
„EÜ100 35.
TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:
- Auxológiai, biokémiai és radiológiai vizsgálattal igazolt, és kétféle GH provokációs teszttel (a csúcskoncentráció
10 ng/ml, azaz 30 mE/l alatt van) megerĘsített gyermekkori GH-hiány kezelése a gyermek végsĘ magasságának
eléréséig (csontkor), vagy a kezelésre adott nem megfelelĘ válaszig (egy év alatt kevesebb mint 2 cm növekedés)
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- Kromoszóma-vizsgálattal vagy molekuláris genetikai vizsgálattal (FISH) igazolt Turner-szindróma kezelése a
gyermek végsĘ magasságának eléréséig (csontkor), vagy a kezelésre adott nem megfelelĘ válaszig (egy év alatt
kevesebb, mint 2 cm növekedés)
- Operált craniopharyngeomás gyermek kezelése a gyermek végsĘ magasságának eléréséig (csontkor), vagy a
kezelésre adott nem megfelelĘ válaszig (egy év alatt kevesebb, mint 2 cm növekedés)
- Pubertás kor elĘtt, optimalizált táplálkozási és anyagcsere státusz mellett fennálló krónikus veseelégtelenséggel
összefüggĘ növekedési zavar kezelése a vese-transzplantáció elvégzéséig, vagy a gyermek végsĘ magasságának
eléréséig (csontkor), vagy a kezelésre adott nem megfelelĘ válaszig (egy év alatt kevesebb, mint 2 cm növekedés)
- FelnĘttkorban (>18 éves életkor) kórismézett, hypothalamus-hypophysis betegség, vagy annak kezelése
következtében létrejövĘ súlyos GH hiányban szenvedĘ beteg részére, amennyiben provokációs tesztekkel (inzulin
hypoglikémiás teszt, arginin teszt, arginin-GHRH teszt, glucagon teszt) 3 ng/ml (<3mcg/l) alatti szérum GH
csúcskoncentráció igazolható (GH hiány mellett - prolactint leszámítva - még legalább egy hypophysis mellsĘlebeny
hormon-elégtelenség kimutatható, vagy gyermekkorban kezdĘdĘ GH-hiány újraértékelése esetén egy provokációs
teszt, felnĘttkori izolált GH-hiány esetén második stimulációs teszt elvégzése szükséges) és a GH-hiányhoz társuló
egyéb hypophysis hormonhiány pótlása megkezdĘdött (a kortizol, illetve a nemi hormonok adagjának stabilizálása
három, a tiroxin adagjának stabilizálása egy hónappal a GH kezelés megkezdése elĘtt szükséges)
A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT
SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELėÍRÁSOK:
MUNKAHELY:
Kijelölt intézmény
Kijelölt intézmény

RENDELė

ORVOS

SZAKKÉPESÍTÉS:
Endokrinológia
Nephrológia

MUNKAHELYÉRE

ÉS

JOGOSULTSÁG:
írhat
írhat

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdĘdĘ kódot)
D3530, E23, E8930, N18, N19, Q96

Kijelölt intézmények:
Város
Budapest
Budapest
Budapest
Budapest
Debrecen
Eger
GyĘr
HódmezĘvásárhely
Miskolc
Pécs
Pécs
Salgótarján
Szeged
Szeged
Szolnok
Szombathely
Veszprém

Intézmény neve
Heim Pál Gyermekkórház
Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházak
Semmelweis Egyetem I. és II. sz. Gyermekgyógyászati Klinika, II. sz. Belgyógyászati Klinika
- Endokrinológia
Magyar Honvédség Honvédkórház
Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Gyermekklinika, I. sz.
Belgyógyászati Klinika Endokrinológiai Tanszék
Markhot Ferenc Kórház Kft.
Petz Aladár Megyei Oktató Kórház
Erzsébet Kórház-RendelĘintézet
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház
Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ Gyermekgyógyászati Klinika
Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ I. sz. Belgyógyászati Klinika Endokrinológia
Szent Lázár Megyei Kórház
Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Endokrinológia
Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Gyermekgyógyászati
Klinika
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-RendelĘintézet
Vas Megyei Markusovszky Kórház Egyetemi Oktatókórház Nonprofit Zrt.
Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt.
”
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33. Az R1. 2. számú melléklet EÜ100 36/a. pontja helyébe a következĘ rendelkezés lép:
„EÜ100 36/a.
TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:
Philadelphia kromoszóma (bcr-abl átrendezĘdés) pozitív (Ph+) krónikus myeloid leukaemia (CML) kezelésére - a
finanszírozási eljárásrendekrĘl szóló miniszteri rendeletben meghatározott finanszírozási protokoll alapján
A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT
SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELėÍRÁSOK:
MUNKAHELY:
Kijelölt intézmény

RENDELė

ORVOS

SZAKKÉPESÍTÉS:
Haematológia

MUNKAHELYÉRE

ÉS

JOGOSULTSÁG:
írhat

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdĘdĘ kódot)
C9210

Kijelölt intézmények:
Város
Békéscsaba
Budapest
Budapest
Budapest
Budapest
Cegléd

Intézmény neve
Réthy Pál Kórház-RendelĘintézet
Semmelweis Egyetem II. sz. Gyermekgyógyászati Klinika, I-II-III. sz. Belgyógyászati Klinika
Károlyi Sándor Kórház és RendelĘintézet
Egyesített Szent István és Szent László Kórház-RendelĘintézet
Magyar Honvédség Honvédkórház
Toldy Ferenc Kórház-RendelĘintézet Egyszemélyes Nonprofit Közhasznú Korlátolt FelelĘsségĦ
Társaság
Debrecen
Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum, II. sz. Belgyógyászati Klinika,
Gyermekklinika
Eger
Markhot Ferenc Kórház Kft.
GyĘr
Petz Aladár Megyei Oktató Kórház
Gyula
Pándy Kálmán Megyei Kórház
Kaposvár
Kaposi Mór Oktató Kórház
Kecskemét
Bács-Kiskun Megyei Kórház
Miskolc
Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Kft.
Mosonmagyaróvár Karolina Kórház
Nyíregyháza
Jósa András Oktató Kórház Nonprofit Kft.
Pécs
Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ, Haematológia
Salgótarján
Szent Lázár Megyei Kórház
Sopron
Országos Vérellátó Szolgálat, Sopron
Szeged
Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ, II. sz. Belgyógyászati
Klinika, Gyermekgyógyászati Klinika
Székesfehérvár
Fejér Megyei Szent György Kórház
Szekszárd
Tolna Megyei Balassa János Kórház
Szolnok
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-RendelĘintézet
Szombathely
Vas Megyei Markusovszky Kórház Egyetemi Oktatókórház Nonprofit Zrt.
Tatabánya
Szent Borbála Kórház
Veszprém
Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt.
Zalaegerszeg
Zala Megyei Kórház
”
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34. Az R1. 2. számú melléklet EÜ100 36/b. pontja helyébe a következĘ rendelkezés lép:
„EÜ100 36/b.
TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:
Philadelphia kromoszóma (bcr-abl átrendezĘdés) pozitív (Ph+) krónikus myeloid leukaemia (CML)
másodvonalbeli kezelésére - a finanszírozási eljárásrendekrĘl szóló miniszteri rendeletben meghatározott
finanszírozási protokoll alapján
A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT
SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELėÍRÁSOK:
MUNKAHELY:
Kijelölt intézmény

RENDELė

ORVOS

SZAKKÉPESÍTÉS:
Haematológia

MUNKAHELYÉRE

ÉS

JOGOSULTSÁG:
írhat

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdĘdĘ kódot)
C9210

Kijelölt intézmények:
Város
Budapest
Budapest
Debrecen
GyĘr
Pécs
Szeged

Intézmény neve
Egyesített Szent István és Szent László Kórház-RendelĘintézet
Semmelweis Egyetem I-II-III. sz. Belgyógyászati Klinika
Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum II. sz. Belgyógyászati Klinika
Petz Aladár Megyei Oktató Kórház
Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ I. sz. Belgyógyászati Klinika
Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ II. sz. Belgyógyászati
Klinika
”

35. Az R1. 2. számú melléklet EÜ100 36/c. pontja helyébe a következĘ rendelkezés lép:
„EÜ100 36/c.
TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:
- Újonnan diagnosztizált Philadelphia kromoszóma pozitív (Ph+) akut lymphoblastos leukémiás (ALL) felnĘtt
beteg kezelése kemoterápiával kiegészítve a betegség progressziójáig
- Recidivált vagy refrakter Ph+ ALL-es felnĘtt beteg kezelésére monoterápiában a betegség progressziójáig
A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT
SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELėÍRÁSOK:
MUNKAHELY:
Kijelölt intézmény

RENDELė

ORVOS

SZAKKÉPESÍTÉS:
Haematológia

MUNKAHELYÉRE

JOGOSULTSÁG:
írhat

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdĘdĘ kódot)
C9100

Kijelölt intézmények:
Város
Budapest
Budapest
Budapest
Debrecen
GyĘr

Intézmény neve
Magyar Honvédség Honvédkórház
Egyesített Szent István és Szent László Kórház-RendelĘintézet
Semmelweis Egyetem I-II-III. sz. Belgyógyászati Klinika
Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum, II. Belgyógyászati Klinika
Petz Aladár Megyei Oktató Kórház

ÉS
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Kaposi Mór Oktató Kórház
Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Kft.
Jósa András Oktató Kórház Nonprofit Kft.
Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ I. sz. Belgyógyászati Klinika
Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ II. sz. Belgyógyászati
Klinika
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-RendelĘintézet
Vas Megyei Markusovszky Kórház Egyetemi Oktatókórház Nonprofit Zrt.
”

36. Az R1. 2. számú melléklet EÜ100 37/a. pontja helyébe a következĘ rendelkezés lép:
„EÜ100 37/a.
TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:
- Gastrointestinális stromából kiinduló (GIST), nem rezekálható vagy metasztatikus malignus tumorok kezelése,
amennyiben az Eü100 8/t. pont szerinti (c-kit mutáció meghatározás) molekuláris diagnosztikai vizsgálat
eredményeinek ismeretében az imatinib kezeléssel szemben bizonyítottan rezisztencia vagy intolerancia áll fenn
A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT
SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELėÍRÁSOK:
MUNKAHELY:
Kijelölt intézmény

RENDELė

ORVOS

SZAKKÉPESÍTÉS:
Klinikai onkológia

MUNKAHELYÉRE

ÉS

JOGOSULTSÁG:
írhat

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdĘdĘ kódot)
C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26

Kijelölt intézmények:
Város
Budapest
Budapest
Budapest
Budapest
Budapest
Budapest
Budapest
Debrecen
GyĘr
Gyula
Kaposvár
Kecskemét
Kerepestarcsa
Miskolc
Nyíregyháza
Pécs
Szeged
Székesfehérvár
Szentes
Szolnok
Szombathely
Tatabánya
Veszprém
Zalaegerszeg

Intézmény neve
Magyar Honvédség Honvédkórház
Egyesített Szent István és Szent László Kórház-RendelĘintézet
Péterfy Sándor Utcai Kórház-RendelĘintézet és Baleseti Központ
Szent Imre Kórház
Uzsoki Utcai Kórház
Országos Onkológiai Intézet
Semmelweis Egyetem II. és III. Belgyógyászati Klinika
Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Onkológiai Tanszék
Petz Aladár Megyei Oktató Kórház
Pándy Kálmán Megyei Kórház
Kaposi Mór Oktató Kórház
Bács-Kiskun Megyei Kórház
Pest Megyei Flór Ferenc Kórház
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház
Jósa András Oktató Kórház Nonprofit Kft.
Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ, Onkoterápiás Klinika
Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ, Onkoterápiás Klinika
Fejér Megyei Szent György Kórház
Dr. Bugyi István Kórház
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-RendelĘintézet
Vas Megyei Markusovszky Kórház Egyetemi Oktatókórház Nonprofit Zrt.
Szent Borbála Kórház
Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt.
Zala Megyei Kórház
”
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37. Az R1. 2. számú melléklet EÜ100 37/b. pontja helyébe a következĘ rendelkezés lép:
„EÜ100 37/b.
TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:
Metasztatizáló vesesejtes karcinóma (MRCC) kezelésére a folyamat WHO kritériumok szerint definiált
progressziójáig - a finanszírozási eljárásrendekrĘl szóló miniszteri rendeletben meghatározott finanszírozási
protokoll alapján
A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT
SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELėÍRÁSOK:
MUNKAHELY:
Kijelölt intézmény
Kijelölt intézmény

RENDELė

ORVOS

SZAKKÉPESÍTÉS:
Klinikai onkológia
Urológia

MUNKAHELYÉRE

ÉS

JOGOSULTSÁG:
írhat
írhat

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdĘdĘ kódot)
C64

Kijelölt intézmények:
Város
Budapest
Budapest
Budapest
Debrecen
Pécs
Szeged
Szombathely

Intézmény neve
Országos Onkológiai Intézet
Egyesített Szent István és Szent László Kórház-RendelĘintézet
Semmelweis Egyetem Onkoradiológia Tanszék, Urológia Klinika
Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum, Onkológiai Tanszék
Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ, Onkoterápiás Klinika
Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ, Onkoterápiás Klinika
Vas Megyei Markusovszky Kórház Egyetemi Oktatókórház Nonprofit Zrt.
”

38. Az R1. 2. számú melléklet EÜ100 37/c. pontja helyébe a következĘ rendelkezés lép:
„EÜ100 37/c.
TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:
Metasztatizáló vesesejtes karcinóma (MRCC) kezelésére - interferon vagy IL-2 kezelést követĘen, a folyamat
WHO kritériumok szerint definiált progressziójáig - a finanszírozási eljárásrendekrĘl szóló miniszteri rendeletben
meghatározott finanszírozási protokoll alapján
A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT
SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELėÍRÁSOK:
MUNKAHELY:
Kijelölt intézmény
Kijelölt intézmény

RENDELė

ORVOS

SZAKKÉPESÍTÉS:
Klinikai onkológia
Urológia

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdĘdĘ kódot)
C64

MUNKAHELYÉRE

JOGOSULTSÁG:
írhat
írhat

ÉS
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Kijelölt intézmények:
Város
Budapest
Budapest
Budapest
Debrecen
Pécs
Szeged
Szombathely

Intézmény neve
Országos Onkológiai Intézet
Egyesített Szent István és Szent László Kórház-RendelĘintézet
Semmelweis Egyetem Onkoradiológia Tanszék, Urológia Klinika
Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum, Onkológiai Tanszék
Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ, Onkoterápiás Klinika
Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ, Onkoterápiás Klinika
Vas Megyei Markusovszky Kórház Egyetemi Oktatókórház Nonprofit Zrt.
”

39. Az R1. 2. számú melléklet EÜ100 38/b. pontja helyébe a következĘ rendelkezés lép:
„EÜ100 38/b.
TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:
- Krónikus vastúlterhelés kezelése 6 éves és idĘsebb, béta-thalassaemia majorban szenvedĘ betegnek, aki több
mint 7 ml/kg/hónap vörösvértest-koncentrátumot kap, amennyiben a deferoxamin-kezelés ellenjavallt vagy elégtelen
- A 2-5 év közötti beteg számára, akinél a vastúlterhelés nem transzfúziós okú, hanem a vérszegénységgel együtt
járó tartós haemolysis miatt alakul ki, amennyiben a deferoxamin-kezelés ellenjavallt vagy elégtelen
- A nagy mennyiségĦ (7 ml/ttkg/hó értéket elérĘ vagy azt meghaladó) vörösvértest-koncentrátumot igénylĘ,
transzplantációs listára került myelodysplasia (MDS) szindrómás beteg részére, haemosiderosis kivédése céljából,
amennyiben a deferoxamin-kezelés ellenjavallt vagy elégtelen
- Nemzetközi prognosztikai index alapján kedvezĘ prognózisú (a várható élettartama 3 évnél hosszabb) gyakori
transzfúziót (7ml/ttkg/hó értéket elérĘ vagy azt meghaladó vörösvértest koncentrátum) kapó MDS-ben szenvedĘ
betegek részére, ahol a csontvelĘi myeloblaszt arány nem haladhatja meg a 10%-ot, s a cytogenetikai vizsgálat
eredménye normális vagy abban kedvezĘ eltérések vannak (nem támogathatók az 5 és 7 chromosoma vesztéssel járó
esetek), a kezelést 2000 ng/ml-es ferritin szint elérésekor lehet elkezdeni
A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT
SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELėÍRÁSOK:
MUNKAHELY:
Kijelölt intézmény

RENDELė

ORVOS

SZAKKÉPESÍTÉS:
Haematológia

MUNKAHELYÉRE

ÉS

JOGOSULTSÁG:
írhat

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdĘdĘ kódot)
D46, D4690, D5610

Kijelölt intézmények:
Város
Budapest
Budapest
Budapest
Debrecen
Debrecen
Pécs
Pécs
Szeged
Szeged

Intézmény neve
Egyesített Szent István és Szent László Kórház-RendelĘintézet
Semmelweis Egyetem II. sz. Belgyógyászati Klinika
Semmelweis Egyetem I. sz. Gyermekgyógyászati Klinika
Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum, II. Belgyógyászati Klinika
Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum, Gyermekklinika
Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ, Gyermekgyógyászati Klinika
Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ I. sz. Belgyógyászati Klinika
Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ, Belgyógyászati Klinika
Haematológiai Osztály
Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ, Gyermekgyógyászati
Klinika
”
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40. Az R1. 2. számú melléklet EÜ100 39/a. pontja helyébe a következĘ rendelkezés lép:
„EÜ100 39/a.
TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:
- Végstádiumú veseelégtelenség fenntartó dialízisterápiája során kialakult szekunder hyperparathyreosis kezelése,
amennyiben a beteg szérum iPTH 500-800 pg/ml között van, és a konvencionális aktív D-vitamin kezelést
dokumentáltan meg kellett szakítani a szérum kalciumszint normál szint fölé emelkedése miatt (Ca>2,4 mmol/l)
vagy normokalcaemia esetén (Ca<2,4 mmol/l), ha a szérum iPTH>800 pg/ml és a mellékpajzsmirigy sebészeti
eltávolítása kontraindikált
A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT
SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELėÍRÁSOK:
MUNKAHELY:
Kijelölt intézmény
Járóbeteg szakrendelés/FekvĘbeteg
gyógyintézet

RENDELė

ORVOS

SZAKKÉPESÍTÉS:
Nephrológia
Nephrológia

MUNKAHELYÉRE

ÉS

JOGOSULTSÁG:
javasolhat és írhat
javaslatra írhat

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdĘdĘ kódot)
E2110

Kijelölt intézmények:
Város
Budapest
Budapest
Budapest
Debrecen
GyĘr
Miskolc
Nyíregyháza
Pécs
Szeged
Székesfehérvár
Tatabánya

Intézmény neve
Szent Imre Kórház, Nephrologia-Hypertonia
Semmelweis Egyetem I. sz. Belgyógyászati Klinika
Uzsoki Utcai Kórház, Nephrológiai ambulancia
Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum I. sz. Belgyógyászati Klinika
Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Nephrológia Osztály
FMC Nefrológiai Központ
Jósa András Oktató Kórház Nonprofit Kft., I. sz. Belgyógyászat
Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ, II. sz. Belgyógyászati Klinika és Nephrológiai
Centrum
Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ
Fejér Megyei Szent György Kórház
Szent Borbála Kórház
”

41. Az R1. 2. számú melléklet EÜ100 39/b. pontja helyébe a következĘ rendelkezés lép:
„EÜ100 39/b.
TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:
- Végstádiumú veseelégtelenség fenntartó dialízisterápiája során kialakult szekunder hyperparathyreosis kezelése,
amennyiben szérum iPTH 500-800 pg/ml között van, és a szérum Ca >2,4 mmol/l és a CaxP >4,44 mmol2/l2, vagy a
szérum iPTH>800 pg/ml és a mellékpajzsmirigy sebészeti eltávolítása kontraindikált
A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT
SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELėÍRÁSOK:
MUNKAHELY:
Kijelölt intézmény
Járóbeteg szakrendelés/FekvĘbeteg
gyógyintézet

RENDELė

ORVOS

SZAKKÉPESÍTÉS:
Nephrológia
Nephrológia

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdĘdĘ kódot)
E2110

MUNKAHELYÉRE

JOGOSULTSÁG:
javasolhat és írhat
javaslatra írhat

ÉS
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Kijelölt intézmények:
Város
Budapest
Budapest
Budapest
Debrecen
GyĘr
Miskolc
Nyíregyháza
Pécs
Szeged
Székesfehérvár
Tatabánya

Intézmény neve
Szent Imre Kórház, Nephrologia-Hypertonia
Semmelweis Egyetem I. sz. Belgyógyászati Klinika
Uzsoki Utcai Kórház, Nephrológiai ambulancia
Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum, I. sz. Belgyógyászati Klinika
Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Nephrológia Osztály
FMC Nefrológiai Központ
Jósa András Oktató Kórház Nonprofit Kft., I. sz. Belgyógyászat
Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ II. sz. Belgyógyászati Klinika és Nephrológiai
Centrum
Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ
Fejér Megyei Szent György Kórház
Szent Borbála Kórház
”

42. Az R1. 2. számú melléklet EÜ100 40. pontja helyébe a következĘ rendelkezés lép:
„EÜ100 40.
TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:
- Lokálisan elĘrehaladott vagy metasztatikus, adenocarcinoma vagy bronchiolo-alveolaris carcinoma szövettanú,
nem-kissejtes tüdĘrákban, amennyiben legalább egyféle kemoterápiás kezelés ellenére a WHO-kritériumok szerint
értékelt progresszió jelentkezik, és a K-ras mutációjának hiánya („vad típus”) vagy az EGFR aktiváló mutációja
genetikai vizsgálattal igazolt, legfeljebb a WHO-kritériumok szerinti további progresszióig
A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT
SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELėÍRÁSOK:
MUNKAHELY:
Kijelölt intézmény

RENDELė

ORVOS

SZAKKÉPESÍTÉS:
Klinikai onkológia

MUNKAHELYÉRE

ÉS

JOGOSULTSÁG:
írhat

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdĘdĘ kódot)
C3400, C3410, C3420, C3430, C3480, C3490

Kijelölt intézmények:
Város
Budapest
Budapest
Budapest
Budapest
Budapest
Debrecen
Deszk
GyĘr
Miskolc
Nyíregyháza
Pécs
Szombathely
Törökbálint

Intézmény neve
Magyar Honvédség Honvédkórház
Uzsoki Utcai Kórház
Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézet
Országos Onkológiai Intézet
Semmelweis Egyetem, Pulmonológia Klinika
Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum, TüdĘgyógyászati Klinika
Csongrád Megye Mellkasi Betegségek Szakkórháza
Petz Aladár Megyei Oktató Kórház
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház
Jósa András Oktató Kórház Nonprofit Kft.
Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ I. sz. Belgyógyászati Klinika -TüdĘgyógyászat
Vas Megyei Markusovszky Kórház Egyetemi Oktatókórház Nonprofit Zrt.
Pest Megyei TüdĘgyógyintézet
”
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43. Az R1. 2. számú melléklet EÜ100 41. pontja helyébe a következĘ rendelkezés lép:
„EÜ100 41.
TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:
- Intermedier vagy elĘrehaladott, barcelónai klasszifikáció szerinti (Barcelona Clinic Cancer Staging Classification
- BCLC) B, C stádiumú, szövettanilag igazolt hepatocellularis carcinoma kezelése, jó májfunkció (Child Pugh
szerinti A stádiumú) és megfelelĘ általános állapot (ECOG 0-2) esetén, amennyiben az elĘzetes lokoregionális
terápia nem hoz megfelelĘ eredményt, vagy a beteg lokoregionális terápiára nem alkalmas, onkológus, intervenciós
radiológus, hepatológus és sebész szakorvos dokumentált közös döntése alapján, a WHO-kritériumok szerinti
progresszióig
A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT
SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELėÍRÁSOK:
MUNKAHELY:
Kijelölt intézmény

RENDELė

ORVOS

SZAKKÉPESÍTÉS:
Klinikai onkológia

MUNKAHELYÉRE

ÉS

JOGOSULTSÁG:
írhat

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdĘdĘ kódot)
C2200

Kijelölt intézmények:
Város
Budapest
Budapest
Budapest
Budapest
Debrecen
GyĘr
Miskolc
Pécs
Szeged
Szombathely

Intézmény neve
Uzsoki Utcai Kórház
Egyesített Szent István és Szent László Kórház-RendelĘintézet
Országos Onkológiai Intézet
Semmelweis Egyetem, Onkoradiológia Tanszék
Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Onkológiai Tanszék
Petz Aladár Megyei Oktató Kórház
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház
Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ, Onkoterápiás Klinika
Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Onkoterápiás Klinika
Vas Megyei Markusovszky Kórház Egyetemi Oktatókórház Nonprofit Zrt.
”

44. Az R1. 2. számú melléklet EÜ100 42. pontja helyébe a következĘ rendelkezés lép:
„EÜ100 42.
TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:
- Enyhe és középsúlyos A hemofiliában vagy von Willebrand betegségben, spontán vérzés kezelésére vagy a
vérzés megelĘzésére kis mĦtétek esetén
A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT
SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELėÍRÁSOK:
MUNKAHELY:
Kijelölt intézmény

RENDELė

ORVOS

SZAKKÉPESÍTÉS:
Haematológia

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdĘdĘ kódot)
D6600, D6800

MUNKAHELYÉRE

JOGOSULTSÁG:
írhat

ÉS
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Kijelölt intézmények:
Város
Békéscsaba
Budapest
Budapest
Budapest
Debrecen
GyĘr
Kecskemét
Miskolc
Nyíregyháza
Pécs
Sopron
Szeged
Székesfehérvár
Szolnok
Szombathely
Tatabánya
Veszprém
Zalaegerszeg

Intézmény neve
Réthy Pál Kórház
Magyar Honvédség Honvédkórház
Egyesített Szent István és Szent László Kórház-RendelĘintézet
Heim Pál Gyermekkórház Madarász utcai Részleg
Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum, II. sz. Belgyógyászati Klinika
GyĘri Regionális Vérellátó Központ
Bács-Kiskun Megyei Kórház
Semmelweis Kórház II. sz. Belgyógyászati Osztály
OVSZ Nyíregyházi Területi Vérellátó
Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ I. sz. Belgyógyászati Klinika, Pécsi Regionális
Haemophilia Központ
OVSZ Soproni Területi Vérellátó
Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Transzfuziológiai Tanszék,
FelnĘtt Haemophilia Gondozó
OVSZ Székesfehérvári Területi Vérellátó
OVSZ Szolnoki Területi Vérellátó
OVSZ Szombathelyi Területi Vérellátó
Szent Borbála Kórház
OVSZ Veszprémi Területi Vérellátó
OVSZ Zalaegerszegi Területi Vérellátó
”

45. Az R1. 2. számú melléklet EÜ100 43. pontja helyébe a következĘ rendelkezés lép:
„EÜ100 43.
TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:
- Endokrin tünetekkel járó, elĘrehaladott stádiumú (inoperabilis, metasztatikus vagy progrediáló)
mellékvesekéreg-carcinoma tüneti kezelése kombinációs kemoterápia részeként három hónapig, ezt követĘen progressziómentesség esetén - a klinikai remisszió fennállásáig
A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT
SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELėÍRÁSOK:
MUNKAHELY:
Kijelölt intézmény
Kijelölt intézmény

RENDELė

ORVOS

SZAKKÉPESÍTÉS:
Endokrinológia
Klinikai onkológia

MUNKAHELYÉRE

JOGOSULTSÁG:
írhat
írhat

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdĘdĘ kódot)
C7400

Kijelölt intézmények:
Város
Budapest
Budapest
Budapest
Debrecen

Intézmény neve
Magyar Honvédség Honvédkórház
Országos Onkológiai Intézet
Semmelweis Egyetem I-II. Gyermekklinika, II. Belgyógyászati Klinika, Onkoradiológia
Tanszék
Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum, I. sz. Belgyógyászati Klinika
Endokrinológia Tanszék, Onkológiai Tanszék

ÉS
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GyĘr
Pécs
Szeged

Petz Aladár Megyei Oktató Kórház
Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ Endokrinológia Tanszék, Onkoterápiás Klinika
Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ I. sz. Belgyógyászai
Klinika Endokrinológia Tanszék, Onkoterápiás Klinika
”

46. Az R1. 2. számú melléklet EÜ100 44/a. pontja helyébe a következĘ rendelkezés lép:
„EÜ100 44/a.
TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:
- FelnĘttkori súlyos luminaris Crohn-betegség (18 éves kor felett és CDAI>300) kezelésére, amennyiben az
alkalmazott hagyományos (szteroid indukciós, majd 3 hónapos fenntartó immunszuppresszív) terápia ellenére a
betegség aktivitása nem csökken - a finanszírozási eljárásrendekrĘl szóló miniszteri rendeletben meghatározott
finanszírozási protokoll alapján
- FelnĘttkori súlyos luminaris Crohn-betegség (18 éves kor felett és CDAI>300) kezelésére, amennyiben
megfelelĘ (legalább 2 mg/ttkg, vagy a legmagasabb tolerált) dózisú azathioprin mellett is kialakult szisztémás
szteroid függĘség (3 hónapon túl szisztémásan 10 mg/nap dózisnál nagyobb prednisolon equivalens dózis) - a
finanszírozási eljárásrendekrĘl szóló miniszteri rendeletben meghatározott finanszírozási protokoll alapján
- FelnĘttkori súlyos luminaris Crohn-betegség (18 éves kor felett és CDAI>300) kezelésére, szteroid rezisztencia
(négy héten át alkalmazott 0,75 mg/ttkg prednisolon equivalens szteroid dózisra nem reagáló) esetekben - a
finanszírozási eljárásrendekrĘl szóló miniszteri rendeletben meghatározott finanszírozási protokoll alapján
- FelnĘttkori súlyos luminaris Crohn-betegség (18 éves kor felett és CDAI>300) kezelésére, amennyiben a
hagyományos gyógykezelés toxicitása miatt nem alkalmazható a teljes indukciós kezelés idĘtartamáig - a
finanszírozási eljárásrendekrĘl szóló miniszteri rendeletben meghatározott finanszírozási protokoll alapján
- Ezeket követĘen megfelelĘ válaszkészség esetén (CDAI minimum 70 pontos csökkenése) a kezelés kezdetétĘl
számított legfeljebb egy éven át (mellékhatás, hatásvesztés vagy progresszió esetén a készítményváltás, illetve
panaszmentes idĘszakot követĘ relapszus esetében a kezelés ismétlése megkísérelhetĘ) - a finanszírozási
eljárásrendekrĘl szóló miniszteri rendeletben meghatározott finanszírozási protokoll alapján
A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT
SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELėÍRÁSOK:
MUNKAHELY:
Kijelölt intézmény

RENDELė

ORVOS

SZAKKÉPESÍTÉS:
Gasztroenterológia

MUNKAHELYÉRE

ÉS

JOGOSULTSÁG:
írhat

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdĘdĘ kódot)
K5001, K5011, K5081

Kijelölt intézmények:
Város
Budapest
Budapest
Budapest
Budapest
Budapest
Budapest
Debrecen
GyĘr
Kaposvár
Miskolc
Miskolc

Intézmény neve
Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházak
Semmelweis Egyetem I. és II. sz. Belgyógyászati Klinika, I. és II. sz. Gyermekgyógyászati
Klinika
Magyar Honvédség Honvédkórház
Heim Pál Gyermekkórház
Heim Pál Gyermekkórház Madarász Utcai Részlege
Péterfy Sándor Utcai Kórház-RendelĘintézet és Baleseti Központ
Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Belgyógyászati Klinika,
Gyermekklinika
Petz Aladár Megyei Oktató Kórház
Kaposi Mór Oktató Kórház
Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Kft.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Gyermek-egészségügyi
Központ
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Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ, I. sz. Belgyógyászati Klinika, Gyermekgyógyászati
Klinika
Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ I. sz. Belgyógyászati
Klinika, Gyermekgyógyászati Klinika
Tolna Megyei Balassa János Kórház
Vas Megyei Markusovszky Kórház Egyetemi Oktatókórház Nonprofit Zrt.
Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt.
Zala Megyei Kórház
”

47. Az R1. 2. számú melléklet EÜ100 44/b. pontja helyébe a következĘ rendelkezés lép:
„EÜ100 44/b.
TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:
FelnĘttkori (18 éves kor felett) komplex perianális (tályogot drenáló vagy magas trans-sphincterikus vagy
többnyílású vagy rectovaginális komponensĦ vagy rektális gyulladással járó) vagy enterocutan fisztulával járó
Crohn-betegség kezelésére, amennyiben legalább három hónapig alkalmazott hagyományos gyógykezelés
(antibiotikum és immunszupresszió és tályogot drenáló komplex fisztula esetében drenázs) ellenére a sipolyok
aktivitása nem csökken, vagy a hagyományos gyógykezelés toxicitása miatt nem alkalmazható a teljes indukciós
kezelés idĘtartamáig, ezt követĘen a megfelelĘ válaszkészség elérése esetében (PDAI legalább 3 pontos csökkenése)
a kezelés kezdetétĘl számított egy évig (mellékhatás, hatásvesztés vagy progresszió esetében a készítményváltás
lehetséges), ezt követĘen a teljes remissziót elérĘ betegekben, évente ismételt vizsgálómódszerekkel igazolt
hatékonyság megtartásáig - a finanszírozási eljárásrendekrĘl szóló miniszteri rendeletben meghatározott
finanszírozási protokoll alapján
A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT
SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELėÍRÁSOK:
MUNKAHELY:
Kijelölt intézmény

RENDELė

ORVOS

SZAKKÉPESÍTÉS:
Gasztroenterológia

MUNKAHELYÉRE

ÉS

JOGOSULTSÁG:
írhat

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdĘdĘ kódot)
K5012, K582

Kijelölt intézmények:
Város
Budapest
Budapest
Budapest
Budapest
Budapest
Budapest
Debrecen
GyĘr
Kaposvár
Miskolc
Miskolc
Pécs

Intézmény neve
Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházak
Semmelweis Egyetem I. és II. sz. Belgyógyászati Klinika, I. és II. sz. Gyermekgyógyászati
Klinika
Magyar Honvédség Honvédkórház
Heim Pál Gyermekkórház
Heim Pál Gyermekkórház Madarász Utcai Részlege
Péterfy Sándor Utcai Kórház-RendelĘintézet és Baleseti Központ
Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Belgyógyászati Klinika,
Gyermekklinika
Petz Aladár Megyei Oktató Kórház
Kaposi Mór Oktató Kórház
Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Kft.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Gyermek-egészségügyi
Központ
Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ, I. sz. Belgyógyászati Klinika, Gyermekgyógyászati
Klinika

MAGYAR KÖZLÖNY

•

211

2012. évi 1. szám

Szeged
Szekszárd
Szombathely
Veszprém
Zalaegerszeg

Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ I. sz. Belgyógyászati
Klinika, Gyermekgyógyászati Klinika
Tolna Megyei Balassa János Kórház
Vas Megyei Markusovszky Kórház Egyetemi Oktatókórház Nonprofit Zrt.
Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt.
Zala Megyei Kórház
”

48. Az R1. 2. számú melléklet EÜ100 45. pontja helyébe a következĘ rendelkezés lép:
„Eü100 45.
TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:
Gyermekkori súlyos, aktív luminális Crohn-betegség (6-17 éves korig) kezelésére (PCDAI>30), - amennyiben
legalább három hónapig alkalmazott hagyományos gyógykezelés (szteroid és immunszuppresszív terápia együttes
alkalmazás) ellenére a betegség aktivitása igazoltan nem csökken, vagy a hagyományos gyógykezelés dokumentált
toxicitás miatt nem alkalmazható - három hónapig, ezt követĘen megfelelĘ válaszkészség esetén (PCDAI 50%-os
csökkenése) további kilenc hónapig (panaszmentes idĘszakot követĘ relapszus fellépésekor ismételt terápia
megkísérelhetĘ) - a finanszírozási eljárásrendekrĘl szóló miniszteri rendeletben meghatározott finanszírozási
protokoll alapján
- Súlyos aktív fisztulázó gyermekkori Crohn-betegségben (6-17 éves korig) - amennyiben életminĘséget
nagymértékben rontó fisztula/fisztulák a hagyományos gyógykezelés (antibiotikum és immunszuppresszív terápia)
ellenére nem javulnak - három hónapig, ezt követĘen megfelelĘ válaszkészség esetén (fisztula záródás, illetve
fisztulák számának csökkenése esetén) további kilenc hónapig (panaszmentes idĘszakot követĘ relapszus
fellépésekor ismételt terápia megkísérelhetĘ) - a finanszírozási eljárásrendekrĘl szóló miniszteri rendeletben
meghatározott finanszírozási protokoll alapján
A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT
SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELėÍRÁSOK:
MUNKAHELY:
Kijelölt intézmény

RENDELė

ORVOS

SZAKKÉPESÍTÉS:
Gasztroenterológia

MUNKAHELYÉRE

ÉS

JOGOSULTSÁG:
írhat

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdĘdĘ kódot)
K5001, K5011, K5081

Kijelölt intézmények:
Város
Budapest
Budapest
Budapest
Budapest
Budapest
Budapest
Debrecen
GyĘr
Kaposvár
Miskolc
Miskolc
Pécs

Intézmény neve
Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházak
Semmelweis Egyetem I. és II. sz. Belgyógyászati Klinika, I. és II. sz. Gyermekgyógyászati
Klinika
Magyar Honvédség Honvédkórház
Heim Pál Gyermekkórház
Heim Pál Gyermekkórház Madarász Utcai Részlege
Péterfy Sándor Utcai Kórház-RendelĘintézet és Baleseti Központ
Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Belgyógyászati Klinika,
Gyermekklinika
Petz Aladár Megyei Oktató Kórház
Kaposi Mór Oktató Kórház
Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Kft.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Gyermek-egészségügyi
Központ
Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ, I. sz. Belgyógyászati Klinika, Gyermekgyógyászati
Klinika
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Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ I. sz. Belgyógyászati
Klinika, Gyermekgyógyászati Klinika
Tolna Megyei Balassa János Kórház
Vas Megyei Markusovszky Kórház Egyetemi Oktatókórház Nonprofit Zrt.
Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt.
Zala Megyei Kórház
”

49. Az R1. 2. számú melléklet EÜ100 46. pontja helyébe a következĘ rendelkezés lép:
„EÜ100 46.
TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:
FelnĘttkori súlyos (18 éves kor felett, Mayo score  9) colitis ulcerosa kezelésére, amennyiben a betegség akut
lefolyású és 5 napon át alkalmazott teljes dózisú vénás szteroid kezelés mellett colectomia szükségessége fenyeget,
vagy adekvát immunszupresszió mellett (legalább 2 mg/ttkg vagy a legnagyobb tolerálható dózisú azathioprin)
igazolt szisztémás szteroidfüggĘség (3 hónapon túl szisztémásan 10 mg/nap prednisolon eqvivalens dózis) esetén a
szteroid adagjának csökkenésekor relapszus (endoszkópos Mayo subscore 2) igazolható, vagy 3 hónapon át tartó
adekvát hagyományos (szteroid indukciós, majd 3 hónapos fenntartó immunszuppresszív) kezelésre nem reagáló
súlyos betegségformában (Mayo score>9 és endoszkópos Mayo subscore 2), három hónapig (fulmináns esetben egy
alkalommal) ezt követĘen kizárólag megfelelĘ válaszkészség esetén (Mayo score minimum 3 pontos csökkenése) a
kezelés kezdetétĘl számítva legfeljebb egy évig - a finanszírozási eljárásrendekrĘl szóló miniszteri rendeletben
meghatározott finanszírozási protokoll alapján
A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT
SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELėÍRÁSOK:
MUNKAHELY:
Kijelölt intézmény

RENDELė

ORVOS

SZAKKÉPESÍTÉS:
Gasztroenterológia

MUNKAHELYÉRE

ÉS

JOGOSULTSÁG:
írhat

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdĘdĘ kódot)
K5180, K5190

Kijelölt intézmények:
Város
Budapest
Budapest
Budapest
Budapest
Budapest
Budapest
Debrecen
GyĘr
Kaposvár
Miskolc
Miskolc
Pécs
Szeged
Szekszárd

Intézmény neve
Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházak
Semmelweis Egyetem I. és II. sz. Belgyógyászati Klinika, I. és II. sz. Gyermekgyógyászati
Klinika
Magyar Honvédség Honvédkórház
Heim Pál Gyermekkórház
Heim Pál Gyermekkórház Madarász Utcai Részlege
Péterfy Sándor Utcai Kórház-RendelĘintézet és Baleseti Központ
Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Belgyógyászati Klinika,
Gyermekklinika
Petz Aladár Megyei Oktató Kórház
Kaposi Mór Oktató Kórház
Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Kft.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Gyermek-egészségügyi
Központ
Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ, I. sz. Belgyógyászati Klinika, Gyermekgyógyászati
Klinika
Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ I. sz. Belgyógyászati
Klinika, Gyermekgyógyászati Klinika
Tolna Megyei Balassa János Kórház
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Szombathely
Veszprém
Zalaegerszeg

Vas Megyei Markusovszky Kórház Egyetemi Oktatókórház Nonprofit Zrt.
Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt.
Zala Megyei Kórház
”

50. Az R1. 2. számú melléklet EÜ100 47. pontja helyébe a következĘ rendelkezés lép:
„EÜ100 47.
TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:
- Spondylitis ankylopoeticában, amennyiben radiológiailag legalább 2-es stádiumú bilateralis, vagy 3-as, 4-es
stádiumú unilateralis sacroiletitis, és legalább 3 hónapja háti fájdalom, frontális és szagitális síkban beszĦkült gerinc, illetve beszĦkült légzĘmozgás igazolt, és a BASDAI aktivitási index >40, és kettĘ vagy több különbözĘ nem
szteroid gyulladásgátló maximális vagy tolerálható dózisban történĘ alkalmazása ellenére a betegség aktivitása
igazoltan nem csökkent három hónapig, ezt követĘen megfelelĘ válaszkészség esetén (BASDAI index minimum
relatív 50%-os csökkenése esetén) a remisszió fennállásáig - a finanszírozási eljárásrendekrĘl szóló miniszteri
rendeletben meghatározott finanszírozási protokoll alapján
A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT
SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELėÍRÁSOK:
MUNKAHELY:
Kijelölt intézmény

RENDELė

ORVOS

SZAKKÉPESÍTÉS:
Reumatológia

MUNKAHELYÉRE

ÉS

JOGOSULTSÁG:
írhat

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdĘdĘ kódot)
M45H0

Kijelölt intézmények:
Város
Budapest
Budapest
Budapest
Debrecen
Debrecen
Eger
Esztergom
GyĘr
Gyula
Hévíz
Kecskemét
Kerepestarcsa
Miskolc
Nyíregyháza
Pécs
Szeged
Székesfehérvár
Szolnok
Szombathely
Veszprém

Intézmény neve
Magyar Honvédség Honvédkórház
Betegápoló Irgalmas Rend Kórház
Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet
Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Reumatológiai Tanszék
Kenézy Kórház RendelĘintézet Egészségügyi Nonprofit Kft.
Markhot Ferenc Kórház Kft.
Vaszary Kolos Kórház
Petz Aladár Megyei Oktató Kórház
Pándy Kálmán Megyei Kórház
HévízgyógyfürdĘ és Szent András Reumakórház Nonprofit Kft.
Bács-Kiskun Megyei Kórház
Pest Megyei Flór Ferenc Kórház
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház
Jósa András Oktató Kórház Nonprofit Kft.
Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ, Reumatológiai Osztály
Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ
Reumatológiai Osztály
Fejér Megyei Szent György Kórház
MÁV Kórház és RendelĘintézet Szolnok
Vas Megyei Markusovszky Kórház Egyetemi Oktatókórház Nonprofit Zrt.
Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt.
”

214

MAGYAR KÖZLÖNY

•

2012. évi 1. szám

51. Az R1. 2. számú melléklet EÜ100 48. pontja helyébe a következĘ rendelkezés lép:
„EÜ100 48.
TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:
- Aktív, súlyos arthritis psoriaticában szenvedĘ beteg részére, amennyiben axiális érintettség esetén a BASDAI
aktivitási index (0-100) átlaga több mint 40, és kettĘ vagy több különbözĘ nem szteroid gyulladásgátló maximális
vagy tolerálható dózisban történĘ alkalmazása ellenére a betegség aktivitása igazoltan nem csökken, vagy perifériás
érintettség esetén (aktivitási index 5,1 DAS28 érték felett) legalább 3 hónapig tartó DMARD terápia hatására
(methotrexat, szulfasalazin, ciklosporin, leflunomid) a betegség aktivitása igazoltan nem csökken vagy súlyos
bĘrérintettség esetén (PASI nagyobb, mint 15) reumatológus és bĘrgyógyász szakorvos dokumentált közös döntését
követĘen három hónapig, ezt követĘen kizárólag megfelelĘ válaszkészség (BASDAI index minimum relatív 50%-os
csökkenése, vagy DAS28 aktivitási index csökkenése 3 hónap kezelést követĘen minimum 0,6 és 6 hónap kezelést
követĘen minimum 1,2; vagy a PASI index minimum relatív 50%-os csökkenése) esetén a remisszió fennállásáig
(készítményváltás lehetséges mellékhatás esetén) - a finanszírozási eljárásrendekrĘl szóló miniszteri rendeletben
meghatározott finanszírozási protokoll alapján
A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT
SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELėÍRÁSOK:
MUNKAHELY:
Kijelölt intézmény

RENDELė

ORVOS

SZAKKÉPESÍTÉS:
Reumatológia

MUNKAHELYÉRE

ÉS

JOGOSULTSÁG:
írhat

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdĘdĘ kódot)
BNO: L40.5, M07.0-M07.3

Kijelölt intézmények:
Város
Budapest
Budapest
Budapest
Debrecen
Debrecen
Eger
Esztergom
GyĘr
Gyula
Hévíz
Kecskemét
Kerepestarcsa
Miskolc
Nyíregyháza
Pécs
Szeged
Székesfehérvár
Szolnok
Szombathely
Veszprém

Intézmény neve
Magyar Honvédség Honvédkórház
Betegápoló Irgalmas Rend Kórház
Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet
Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Reumatológiai Tanszék
Kenézy Kórház RendelĘintézet Egészségügyi Nonprofit Kft.
Markhot Ferenc Kórház Kft.
Vaszary Kolos Kórház
Petz Aladár Megyei Oktató Kórház
Pándy Kálmán Megyei Kórház
HévízgyógyfürdĘ és Szent András Reumakórház Nonprofit Kft.
Bács-Kiskun Megyei Kórház
Pest Megyei Flór Ferenc Kórház
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház
Jósa András Oktató Kórház Nonprofit Kft.
Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ, Reumatológiai Osztály
Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ
Reumatológiai Osztály
Fejér Megyei Szent György Kórház
MÁV Kórház és RendelĘintézet Szolnok
Vas Megyei Markusovszky Kórház Egyetemi Oktatókórház Nonprofit Zrt.
Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt.
”
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52. Az R1. 2. számú melléklet EÜ100 49. pontja helyébe a következĘ rendelkezés lép:
„EÜ100 49.
TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:
Súlyos tünetekkel (PASI  15 vagy BSA  10 vagy DLQI  10) járó plakkos psoriasisban szenvedĘ beteg részére,
standard szisztémás kezeléssel (acitrein, cyclosporin, metotrexát, fototerápia [szĦk spektrumú UVB vagy PUVA])
szembeni dokumentált intolerancia vagy kontraindikáció esetén, illetve amennyiben legalább 3 hónapig tartó
standard szisztémás kezelés ellenére a PASI (amennyiben a PASI nem meghatározható, a BSA) vagy a DLQI
csökkenés mértéke nem éri el az 50%-ot, bĘrgyógyász, illetve súlyos arthritis psoriatica egyidejĦ fennállása esetén
bĘrgyógyász és reumatológus szakorvos dokumentált közös döntését követĘen három hónapig, ezt követĘen
kizárólag megfelelĘ válaszkészség (PASI minimum relatív 50%-os csökkenése) esetén a remisszió fennállásáig
(mellékhatás vagy hatástalanság esetén készítményváltás lehetséges) - a finanszírozási eljárásrendekrĘl szóló
miniszteri rendeletben meghatározott finanszírozási protokoll alapján
A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT
SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELėÍRÁSOK:
MUNKAHELY:
Kijelölt intézmény

RENDELė

ORVOS

SZAKKÉPESÍTÉS:
BĘrgyógyászat

MUNKAHELYÉRE

ÉS

JOGOSULTSÁG:
írhat

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdĘdĘ kódot)
BNO: L4003, L4004, L4005

Kijelölt intézmények:
Város
Budapest
Budapest
Debrecen
Kaposvár
Kecskemét
Miskolc
Pécs
Szeged
Szombathely

Intézmény neve
Semmelweis Egyetem BĘr-, Nemikórtani és Dermatoonkológiai Klinika
Heim Pál Gyermekkórház
Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum, BĘrgyógyászati Klinika
Kaposi Mór Oktató Kórház
Bács-Kiskun Megyei Kórház
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház
Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ
BĘr-, Nemikórtani és Onkodermatológiai Klinika
Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ,
BĘrgyógyászati és Allergológiai Klinika
Vas Megyei Markusovszky Kórház Egyetemi Oktatókórház Nonprofit Zrt.
”

53. Az R1. 2. számú melléklet EÜ100 50. pontja helyébe a következĘ rendelkezés lép:
„EÜ100 50.
TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:
- Szerzett immunhiányos állapot (HIV/AIDS)
A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT
SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELėÍRÁSOK:
MUNKAHELY:
Kijelölt intézmény szakorvosa

RENDELė

ORVOS

SZAKKÉPESÍTÉS:
Megkötés nélkül

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdĘdĘ kódot)
B20, B21, B22, B23, B24, Z21

MUNKAHELYÉRE

JOGOSULTSÁG:
írhat

ÉS
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Kijelölt intézmények:
Város
Budapest

Intézmény neve
Egyesített Szent István és Szent László Kórház-RendelĘintézet
V. Belgyógyászat
”

54. Az R1. 2. számú melléklet EÜ100 51. pontja helyébe a következĘ rendelkezés lép:
„EÜ100 51.
TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:
- Újonnan diagnosztizált, glioblastoma multiformeban (RPA III-IV.), (KPS>70) sebészeti beavatkozást követĘen,
vagy inoperabilitás esetén sebészeti beavatkozás nélkül, az indikációt igazoló szövettani vizsgálat eredményeinek
ismeretében
- Progrediáló malignus gliomákban (glioblastoma multiforme RPA III-IV., anaplasztikus astrocytoma,
oligodendroglioma, oligo-astrocytoma Grade III.) (KPS>70) standard kezelést (sebészi, radio- és kemoterápia)
követĘen képalkotó eljárással igazolt recidíva, illetve progresszió esetén, az indikációt igazoló szövettani vizsgálat
eredményeinek ismeretében

A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT
SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELėÍRÁSOK:
MUNKAHELY:
Kijelölt intézmény
Kijelölt intézmény

RENDELė

ORVOS

SZAKKÉPESÍTÉS:
Klinikai onkológia
Sugártherápia

MUNKAHELYÉRE

ÉS

JOGOSULTSÁG:
írhat
írhat

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdĘdĘ kódot)
C7100, C7110, C7120, C7130, C7140, C7150, C7160, C7170, C7180

Kijelölt intézmények:
Város
Budapest
Budapest
Budapest
Budapest
Budapest
Debrecen
GyĘr
Kecskemét
Miskolc
Pécs
Szeged
Szombathely

Intézmény neve
Országos Onkológiai Intézet
Országos Idegtudományi Intézet
Magyar Honvédség Honvédkórház
Uzsoki Utcai Kórház
Semmelweis Egyetem II. Gyermekklinika
Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Onkológiai Tanszék,
Gyermekklinika
Petz Aladár Megyei Oktató Kórház
Bács-Kiskun Megyei Kórház
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház
Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ Onkoterápiás Intézet, Gyermekgyógyászati Klinika
Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Onkoterápiás Klinika,
Gyermekgyógyászati Klinika
Vas Megyei Markusovszky Kórház Egyetemi Oktatókórház Nonprofit Zrt.
”
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55. Az R1. 2. számú melléklet EÜ100 52. pontja helyébe a következĘ rendelkezés lép:
„EÜ100 52.
TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:
- Másodvonalban alkalmazott gyógyszeres terápiára rezisztens (rohamszám-redukció 50% alatt) 1-14 év közötti
epilepsziás gyermekek ketogen diétájának bevezetésére, folyamatos szakorvosi és dietetikus szakember általi
kontroll mellett, amennyiben egy hónapos terápiát követĘ kontrollvizsgálat már igazolja a hatásosságot és három
hónapos terápiát követĘen a rohamszám-redukció 50% felett van, legfeljebb két évig
A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT
SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELėÍRÁSOK:
MUNKAHELY:
Kijelölt intézmény

RENDELė

ORVOS

SZAKKÉPESÍTÉS:
Gyermekneurológia

MUNKAHELYÉRE

ÉS

JOGOSULTSÁG:
írhat

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdĘdĘ kódot)
E7400, E7440, F8030, G4030, G4040, G4050

Kijelölt intézmények:
Város
Budapest
Budapest
Budapest
Debrecen
GyĘr
Pécs
Szeged

Intézmény neve
Semmelweis Egyetem I. sz. Gyermekgyógyászati Klinika
Heim Pál Gyermekkórház
Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkórháza
Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Gyermekklinika
Petz Aladár Megyei Oktató Kórház
Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ Gyermekgyógyászati Klinika
Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Gyermekklinika
”

56. Az R1. 2. számú melléklet EÜ100 53. pontja helyébe a következĘ rendelkezés lép:
„EÜ100 53.
TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:
- Nagyon aktív relapszáló-remittáló sclerosis multiplex kezelésére monoterápiában, amennyiben a betegek az
alkalmazott immunmoduláns kezelésre nem megfelelĘen reagálnak (a natalizumab kezelést megelĘzĘ 1 évben
legalább 1 shubbal, friss MRI felvételen legalább 9 T-hyperintenzív lézió vagy 1-nél több Gd halmozódással járó
lézió meglétével jellemezhetĘ a betegség aktivitása), rendszeres szakorvosi ellenĘrzés mellett (PML-gyanú,
neutralizáló antitestek megjelenése és perzisztálása, májfunkció ellenĘrzése, hyperszenzitivitás), a secunder
progresszív forma kialakulásáig
- Sclerosis multiplex kezelésére monoterápiában, ha a betegség kezdettĘl gyors és súlyos lefolyású (2 vagy több
funkcióvesztést okozó relapszus fordult elĘ egy év alatt és friss MRI felvételen 1-nél több Gd dúsulással járó lézió
vagy megnövekedett T2 góctérfogat), rendszeres szakorvosi ellenĘrzés mellett (PML-gyanú, neutralizáló antitestek
megjelenése és perzisztálása, májfunkció ellenĘrzése, hyperszenzitivitás), a secunder progresszív forma kialakulásáig
A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT
SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELėÍRÁSOK:
MUNKAHELY:
Kijelölt intézmény

RENDELė

ORVOS

SZAKKÉPESÍTÉS:
Neurológia

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdĘdĘ kódot)
G35H0

MUNKAHELYÉRE

JOGOSULTSÁG:
írhat

ÉS
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Kijelölt intézmények:
Város
Budapest
Budapest
Budapest
Budapest
Budapest
Budapest
Debrecen
GyĘr
Kaposvár
Kecskemét
Miskolc
Nyíregyháza
Pécs
Szeged
Veszprém
Zalaegerszeg

Intézmény neve
Péterfy Sándor Utcai Kórház-RendelĘintézet és Baleseti Központ
Semmelweis Egyetem, Neurológiai Klinika
Szent Imre Kórház
Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházak
Uzsoki Utcai Kórház
Jahn Ferenc Dél-Pesti Kórház
Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum, Neurológiai Klinika
Petz Aladár Megyei Oktató Kórház
Kaposi Mór Oktató Kórház
Bács-Kiskun Megyei Kórház
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház
Jósa András Oktató Kórház Nonprofit Kft.
Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ, Neurológiai Klinika
Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ, Neurológiai Klinika
Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt.
Zala Megyei Kórház
”

57. Az R1. 2. számú melléklet EÜ100 54. pontja helyébe a következĘ rendelkezés lép:
„EÜ100 54.
TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:
- B-sejtes krónikus lymphoid leukemia, korai (RAI 0-II) stádiumában, amennyiben az aktivitási jelek közül
legalább egy jelen van: „B”-tünet, 6 hónapon belül megkettĘzĘdĘ lymphocytaszám, progresszív splenomegalia (a bal
bordaívet 6 cm-rel meghaladó lép), progresszív lymphadenomegalia (legnagyobb nyirokcsomó átmérĘje > 10 cm),
csontvelĘ elégtelenség
- B-sejtes krónikus lymphoid leukemia, elĘrehaladott (RAI III-IV) stádiumában lévĘ betegek részére, akiknek
creatinin clearance-e normális (70 ml/min) és az ECOG skálán elért érték 0-2, elsĘ vonalbeli R-FC kombinációs
terápia részeként, összesen 6 cikluson keresztül
A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT
SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELėÍRÁSOK:
MUNKAHELY:
Kijelölt intézmény

RENDELė

ORVOS

SZAKKÉPESÍTÉS:
Haematológia

MUNKAHELYÉRE

ÉS

JOGOSULTSÁG:
írhat

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdĘdĘ kódot)
C911

Kijelölt intézmények:
Város
Budapest
Budapest
Budapest
Budapest
Budapest
Budapest
Debrecen

Intézmény neve
Magyar Honvédség Honvédkórház
Egyesített Szent István és Szent László Kórház-RendelĘintézet
Heim Pál Gyermekkórház
Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházak
Országos Onkológiai Intézet
Semmelweis Egyetem I-II-III. Belgyógyászati Klinika, I-II. Gyermekgyógyászati Klinika
Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Gyermekklinika Onkohaematológia
osztály, II. sz. Belgyógyászati Klinika Haematológiai Tanszék
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Eger
GyĘr
Gyula
Kaposvár
Kecskemét
Miskolc
Miskolc
Nyíregyháza
Pécs
Szeged
Székesfehérvár
Szekszárd
Szolnok
Szombathely
Tatabánya
Veszprém
Zalaegerszeg

Markhot Ferenc Kórház Kft.
Petz Aladár Megyei Oktató Kórház
Pándy Kálmán Megyei Kórház
Kaposi Mór Oktató Kórház
Bács-Kiskun Megyei Kórház
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház
Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Kft.
Jósa András Oktató Kórház Nonprofit Kft.
Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ Gyermekgyógyászati Klinika Onkológiai Osztály, I.
sz. Belgyógyászati Klinika
Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Gyermekgyógyászati
Klinika Onkológiai Osztály, II. sz. Belgyógyászati Klinika és Kardiológiai Központ
Fejér Megyei Szent György Kórház
Tolna Megyei Balassa János Kórház
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-RendelĘintézet
Vas Megyei Markusovszky Kórház Egyetemi Oktatókórház Nonprofit Zrt.
Szent Borbála Kórház
Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt.
Zala Megyei Kórház
”

58. Az R1. 2. számú melléklet EÜ100 56. pontja helyébe a következĘ rendelkezés lép:
„EÜ100 56.

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:
– Súlyos, krónikus immun (idiopátiás) trombocytopeniás purpurában (ITP) (BNO D6930) szenvedĘ felnĘtt
betegek részére (vérlemezke-szám 30×109/l alatt van és fokozott a vérzési rizikó), ha a korábbi gyógyszeres
(pl.: kortikoszteroiddal vagy immunglobulinnal végzett) terápiára tartósan nem reagált és azt követĘ
splenectomiára refrakterré vált vagy ha a splenectomia dokumentáltan (hematológus-sebész-aneszteziológus
team véleménye alapján) ellenjavallt, a kezelést fel kell függeszteni, ha a vérlemezkeszám négyheti, maximális
adag alkalmazása mellett sem éri el a klinikailag jelentĘs vérzés elkerüléséhez szükséges szintet
A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT
SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELėÍRÁSOK:
MUNKAHELY:
Kijelölt intézmény

RENDELė

ORVOS

SZAKKÉPESÍTÉS:
Haematológia

MUNKAHELYÉRE

ÉS

JOGOSULTSÁG:
írhat

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdĘdĘ kódot)
D6930

Kijelölt intézmények:
Város
Budapest
Budapest
Budapest
Debrecen
GyĘr
Pécs
Szeged

Intézmény neve
Magyar Honvédség Honvédkórház I. Belgyógyászati Osztály
Egyesített Szent István és Szent László Kórház-RendelĘintézet Haematológiai és
CsontvelĘtranszplantációs Osztály, I. Belgyógyászat
Semmelweis Egyetem I. sz. Belgyógyászati Klinika
Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Belgyógyászati Intézet
Petz Aladár Megyei Oktató Kórház II. sz. Belgyógyászat-Haematológiai Osztály
Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ I. sz. Belgyógyászati Klinika
Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ II. sz. Belgyógyászati Klinika
”
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59. Az R1. 2. számú melléklet EÜ100 57. pontja helyébe a következĘ rendelkezés lép:
„EÜ100 57.

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:
– A Mabthera kemoterápiával kombinálva javasolt relapszusos/refrakter chronicus lymphocytás leukémiában
szenvedĘ betegek kezelésére, összesen 6 cikluson keresztül
A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT
SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELėÍRÁSOK:
MUNKAHELY:
Kijelölt intézmény

RENDELė

ORVOS

SZAKKÉPESÍTÉS:
Haematológia

MUNKAHELYÉRE

ÉS

JOGOSULTSÁG:
írhat

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdĘdĘ kódot)
C911

Kijelölt intézmények:
Város
Budapest
Budapest
Budapest
Budapest
Budapest
Budapest
Debrecen
Eger
GyĘr
Gyula
Kaposvár
Kecskemét
Miskolc
Miskolc
Nyíregyháza
Pécs
Szeged
Székesfehérvár
Szekszárd
Szolnok
Szombathely
Tatabánya
Veszprém
Zalaegerszeg

Intézmény neve
Magyar Honvédség Honvédkórház
Egyesített Szent István és Szent László Kórház-RendelĘintézet
Heim Pál Gyermekkórház
Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházak
Országos Onkológiai Intézet
Semmelweis Egyetem I–II–III. sz. Belgyógyászati Klinika, I–II. sz. Gyermekgyógyászati Klinika
Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Gyermekklinika
Onkohaematológia Osztály, II. sz. Belgyógyászati Klinika Haematológiai Tanszék
Markhot Ferenc Kórház Kft.
Petz Aladár Megyei Oktató Kórház
Pándy Kálmán Megyei Kórház
Kaposi Mór Oktató Kórház
Bács-Kiskun Megyei Kórház
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház
Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Kft.
Jósa András Oktató Kórház Nonprofit Kft.
Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ Gyermekgyógyászati Klinika
Onkológiai Osztály, I. sz. Belgyógyászati Klinika
Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Gyermekgyógyászati Klinika
Onkológiai Osztály, II. sz. Belgyógyászati Klinika és Kardiológiai Központ
Fejér Megyei Szent György Kórház
Tolna Megyei Balassa János Kórház
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-RendelĘintézet
Vas Megyei Markusovszky Kórház Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Zrt.
Szent Borbála Kórház
Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt.
Zala Megyei Kórház
”
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2. melléklet a 2/2012. (I. 3.) NEFMI rendelethez

Hatályát veszti az R1. 2. számú melléklet EÜ100 26/a. pontja, EÜ100 26/b. pontja, EÜ100 26/c.
pontja, EÜ100 44/a. pontja, EÜ100 44/b. pontja, EÜ100 45. pontja, EÜ100 46. pontja, EÜ100 47.
pontja, EÜ100 48. pontja, EÜ100 49. pontja.
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3. melléklet a 2/2012. (I. 3.) NEFMI rendelethez

Hatályát veszti az R1. 2. számú melléklet EÜ100 8/r. pontja, EÜ100 8/s. pontja, EÜ100 8/sz1.
pontja, EÜ100 8/u. pontja, EÜ100 54. pontja, EÜ100 57. pontja.
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4. melléklet a 2/2012. (I. 3.) NEFMI rendelethez

1. Az R1. 3. számú melléklet EÜ50 3/a. pontja helyébe a következĘ rendelkezés lép:
„EÜ50 3/a.
TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:
- Enyhe és középsúlyos Alzheimer-betegség, ha a szakmai protokoll szerinti átvizsgálás dokumentáltan megtörtént
és a Mini-Mental Teszt értéke 10-26 pont között van, abban az esetben, ha a Mini-Mental Teszt pontérték
csökkenése egy éven belül nem haladja meg a 3 pontot
A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT
SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELėÍRÁSOK:
MUNKAHELY:
Járóbeteg szakrendelés/FekvĘbeteg
gyógyintézet
Járóbeteg szakrendelés/FekvĘbeteg
gyógyintézet

RENDELė

ORVOS

MUNKAHELYÉRE

SZAKKÉPESÍTÉS:
Neurológia

JOGOSULTSÁG:
írhat

Pszichiátria

írhat

ÉS

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdĘdĘ kódot)
G309”

2. Az R1. 3. számú melléklet EÜ50 3/b. pontja helyébe a következĘ rendelkezés lép:
„EÜ50 3/b.
TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:
- Középsúlyos és súlyos Alzheimer-betegség, ha a szakmai protokoll szerinti átvizsgálás dokumentáltan
megtörtént és a Mini-Mental Teszt értéke 20 pont alatt van
A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT
SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELėÍRÁSOK:
MUNKAHELY:
Járóbeteg szakrendelés/FekvĘbeteg
gyógyintézet
Járóbeteg szakrendelés/FekvĘbeteg
gyógyintézet

RENDELė

ORVOS

MUNKAHELYÉRE

SZAKKÉPESÍTÉS:
Neurológia

JOGOSULTSÁG:
írhat

Pszichiátria

írhat

ÉS

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdĘdĘ kódot)
G309”

3. Az R1. 3. számú melléklet EÜ50 6/a. pont „Támogatott indikációk” része helyébe a
következĘ rendelkezés lép:
„TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

- Dokumentált 2-es típusú cukorbetegség esetén, orális antidiabetikus kezelés kiegészítésére
bázisinzulin terápiaként, amennyiben legalább 3 hónapig tartó orális antidiabetikum kezelés mellett a
beállított medikáció ellenére a megfelelĘ anyagcserehelyzet (HbA1c<7.0%) nem volt elérhetĘ.”
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4. Az R1. 3. számú melléklet EÜ50 6/b. pont „Támogatott indikációk” része helyébe a
következĘ rendelkezés lép:
„TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

Dokumentált 2-es típusú cukorbetegség esetén, amennyiben diétával, testsúly-csökkenéssel, életmódváltoztatással és metformin terápiával, legalább 3 hónapig tartó alkalmazása ellenére a megfelelĘ
vércukoranyagcsere-háztartás (HbA1c<7.0%) nem volt elérhetĘ, metforminnal kombinálva, vagy
metformin-intolerantia, kontraindikáció esetén monoterápiában, amennyiben éhomi <8,0 mmol/l vércukor
mellett a posztprandriális vércukorérték emelkedés meghaladja a 30%-ot és a szulfanilureával történĘ
kombinációs terápiától fokozott hypoglicaemia veszélye várható.”

5. Az R1. 3. számú melléklet EÜ50 6/c. pont „Támogatott indikációk” része helyébe a
következĘ rendelkezés lép:
„TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

Dokumentált 2-es típusú cukorbetegség esetén, amennyiben diétával, testsúly-csökkenéssel, életmódváltoztatással és metformin terápiával, legalább 3 hónapig tartó alkalmazás ellenére a megfelelĘ
vércukoranyagcsere-háztartás (HbA1c<7.0%) nem volt elérhetĘ, metforminnal kombinálva, vagy
metformin-intolerantia, kontraindikáció esetén szulfonilureával kombinálva, amennyiben éhomi <8,0
mmol/l vércukor mellett a posztprandriális vércukorérték emelkedése meghaladja a 30%-ot és az
inzulinkezelés nem preferált.”

6. Az R1. 3. számú melléklet EÜ70 1. pont „Támogatott indikációk” része helyébe a következĘ
rendelkezés lép:
„TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:
Dokumentált 2-es típusú cukorbetegségben, amennyiben életmód-terápia és metformin-kezelés legalább 3 hónapig
tartó alkalmazása ellenére a megfelelĘ szénhidrátanyagcsere-helyzet (HbA1c<7%) nem volt elérhetĘ, metforminnal
kombinálva, vagy metformin-intolerantia, -kontraindikáció esetén szulfonilureával kombinálva, az alkalmazási
elĘírásban meghatározott kombinációs lehetĘségek szerint. (A kombinációs készítmények önmagukban is
megfelelnek a metforminnal, illetve a szulfonilureával való kombináció feltételének.)”

7. Az R1. 3. számú melléklet EÜ70 18. pontja helyébe a következĘ rendelkezés lép:
„EÜ70 18.
TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:
- Bizonyítottan meddĘ nĘk in vitro fertilizációs kezeléséhez
A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT
SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELėÍRÁSOK:
MUNKAHELY:
Kijelölt intézmény

RENDELė

ORVOS

SZAKKÉPESÍTÉS:
Szülészet-nĘgyógyászat

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdĘdĘ kódot)
N97

MUNKAHELYÉRE

JOGOSULTSÁG:
írhat

ÉS
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Kijelölt intézmények:
Város
Budapest
Budapest
Budapest
Budapest
Budapest
Budapest
Budapest
Debrecen
GyĘr
Pécs
Szeged
Tapolca

Intézmény neve
Forgács Intézet Asszisztált Reprodukciós Központ
NyírĘ Gyula Kórház Endokrinológiai és Fertilizációs Ambulancia
Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházak
Kaáli Intézet Ambuláns NĘgyógyászat
Semmelweis Egyetem I. sz. Szülészeti és NĘgyógyászati Klinika
Sterilitás Egészségügyi Ellátó Kft.
CIRIS BUDAPEST Nemzetközi Reprodukciós Intézet Kft.
Kaáli Intézet - Debrecen, Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum
Asszisztált Reprodukciós Központ
Kaáli Intézet - GyĘr
Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ, In vitro Fertilizáció Szakrendelés
Kaáli Intézet - Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Asszisztált
Reprodukciós Központja
Pannon Reprodukciós Intézet
”

8. Az R1. 3. számú melléklet EÜ70 21. pontja helyébe a következĘ rendelkezés lép:
„EÜ70 21.
TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:
- Invazív vagy noninvazív módszerekkel igazolt krónikus stabil angina pectoris tüneti kezelésére sinus ritmusban,
amennyiben kombinált antianginás kezelés ellenére tachycardia okozta recurrens angina fennáll és béta blokkolótól
súlyos - nem kontrollálható - mellékhatás igazolható (gyógyszeres terápia mellett tünetekkel járó asztma vagy
COPD, invazív vagy noninvazív terápiával nem befolyásolható, elĘrehaladott állapotú perifériás érbetegség)
A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT
SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELėÍRÁSOK:
MUNKAHELY:
Járóbeteg szakrendelés/ FekvĘbeteg
gyógyintézet

RENDELė

ORVOS

SZAKKÉPESÍTÉS:
Kardiológia

MUNKAHELYÉRE

ÉS

JOGOSULTSÁG:
írhat

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdĘdĘ kódot)
I2080”

9. Az R1. 3. számú melléklet EÜ70 23. pont „Támogatott indikációk” része helyébe a
következĘ rendelkezés lép:
„TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

– Az alapbetegség miatti tünetekkel járó paroxizmális pitvarfibrillációban szenvedĘ, stabil
haemodinamikai állapotú, legfeljebb NYHA II. stádiumban lévĘ, ejectiós fractio (EF) > 35% értékĦ,
felnĘtt beteg részére a pitvarfibrilláció kiújulásának megakadályozására, az alkalmazható antiaritmiás
szerek (propafenon, sotalol, amiodaron, béta-blokkoló) dokumentált hatástalansága, intoleranciája vagy
kontraindikációja esetén, a gyógyszer mellékhatás-profilra tekintettel fokozott monitorozás mellett.
– Perzisztens pitvarfibrillációban szenvedĘ, stabil haemodinamikai állapotú, legfeljebb NYHA II.
stádiumban lévĘ, ejectiós fractio (EF) > 35% értékĦ, felnĘtt beteg részére, a pitvarfibrilláció kiújulásának
megakadályozására, az alkalmazható antiaritmiás szerek (propafenon, sotalol, amiodaron, béta-blokkoló)
dokumentált hatástalansága, intoleranciája vagy kontraindikációja esetén, a gyógyszer mellékhatásprofilra tekintettel fokozott monitorozás mellett.”
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10. Az R1. 3. számú melléklet EÜ70 24. pontja helyébe a következĘ rendelkezés lép:
„EÜ70 24.

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:
– Acut coronaria syndromás betegek alcsoportjai (instabil anginás diabetes mellitusos betegek; valamennyi nem ST
elevációs infarctuson és ST elevációs infarctuson átesett beteg) közül mindazoknál, akiknél percutan coronaria
intervenció és stent beültetés történt, kórelĘzményükben stroke vagy transiens ischaemiás attack (TIA) nem
szerepel és clopidogrel allergia vagy laboratóriumilag igazolt non-reszponzió fennáll, egy éven keresztül.
A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT
SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELėÍRÁSOK:
MUNKAHELY:
Kijelölt intézmény
Háziorvos

RENDELė

ORVOS

MUNKAHELYÉRE

ÉS

SZAKKÉPESÍTÉS:
JOGOSULTSÁG:
Kardiológia
javasolhat és írhat
Megkötés nélkül
javaslatra írhat
SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE:12 hónap

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdĘdĘ kódot)
I20.0-I22.9; Z95.5

Kijelölt intézmények:
Város
Balatonfüred
Budapest
Budapest
Budapest
Budapest
Budapest
Debrecen
GyĘr
Kecskemét
Miskolc
Nyíregyháza
Pécs
Szeged
Székesfehérvár
Szolnok
Szombathely
Zalaegerszeg

Intézmény neve
Állami Szívkórház
Bajcsy-Zsilinszky Kórház és RendelĘintézet
Semmelweis Egyetem
Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet
Magyar Honvédség Honvédkórház
Betegápoló Irgalmas Rend Kórház
Debreceni Egyetem, Orvos- és Egészségtudományi Centrum
Petz Aladár Megyei Oktató Kórház
Bács-Kiskun Megyei Kórház
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház
Jósa András Oktató Kórház Nonprofit Kft.
Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ
Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ
Fejér Megyei Szent György Kórház
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-RendelĘintézet
Vas Megyei Markusovszky Kórház Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Zrt.
Zala Megyei Kórház
”
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11. Az R1. 3. számú melléklet EÜ90 6/b. pontja helyébe a következĘ rendelkezés lép:
„EÜ90 6/b.
TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:
Parkinson-kór esetén, az alkalmazási elĘírásban szereplĘ monoterápiában, illetve L-DOPA és selegilinnel, illetve
amantadinnal való kombinált kezelésben kiegészítĘ kezelésként is, ha súlyos motoros fluktuáció jelentkezik - a
finanszírozási eljárásrendekrĘl szóló miniszteri rendeletben meghatározott finanszírozási protokoll alapján
A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT
SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELėÍRÁSOK:
MUNKAHELY:
Járóbeteg szakrendelés/ FekvĘbeteg
gyógyintézet
Háziorvos

RENDELė

ORVOS

SZAKKÉPESÍTÉS:
Neurológia

MUNKAHELYÉRE

ÉS

JOGOSULTSÁG:
javasolhat és írhat

Megkötés nélkül
javaslatra írhat
SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE: 12 hónap

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdĘdĘ kódot)
G20”

12. Az R1. 3. számú melléklet EÜ90 6/c. pontja helyébe a következĘ rendelkezés lép:
„EÜ90 6/c.
TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:
Parkinson-kórban kialakuló motoros fluktuáció minden esetében - a finanszírozási eljárásrendekrĘl szóló
miniszteri rendeletben meghatározott finanszírozási protokoll alapján
A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT
SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELėÍRÁSOK:
MUNKAHELY:
Járóbeteg szakrendelés/ FekvĘbeteg
gyógyintézet
Háziorvos

RENDELė

ORVOS

SZAKKÉPESÍTÉS:
Neurológia

MUNKAHELYÉRE

ÉS

JOGOSULTSÁG:
javasolhat és írhat

Megkötés nélkül
javaslatra írhat
SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE: 12 hónap

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdĘdĘ kódot)
G20”
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13. Az R1. 3. számú melléklet EÜ90 7/a3. pont „Támogatott indikációk” része helyébe a
következĘ rendelkezés lép:
„TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:
- Hangulatzavarok, neurotikus, stresszhez társuló és szomatoform rendellenességek, valamint bulimia nervosa
diagnózisa esetén, a 7/a2. pontban felsorolt szerek közül legalább két különbözĘ hatóanyagú gyógyszerre
dokumentáltan nem reagáló, vagy ezeket a szereket nem toleráló beteg részére, de kizárólag az adott készítmény
alkalmazási elĘírásában szereplĘ javallatokban”

14. Az R1. 3. számú melléklet EÜ90 26. pont „Támogatott indikációk” része helyébe a
következĘ rendelkezés lép:
„TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:
Táplálékfelvétel és utilizáció súlyos károsodásával járó kórképek esetén – beleértve a rosszindulatú betegségeket
is – szonda táplálásra”

15. Hatályát veszti az R1. 3. számú melléklet EÜ70 10. pontja és EÜ90 13. pontja.
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5. melléklet a 2/2012. (I. 3.) NEFMI rendelethez

Az R1. 6/a. számú melléklet 5. pontja helyébe a következĘ rendelkezés lép:
„5. Az Egészségügyi Minisztérium szakmai irányelve az egészség-gazdaságtani elemzések
készítéséhez (2002. Egészségügyi Közlöny, LII. évfolyam 11. szám 1314-1334. oldal szerint)
elkészített magyar nyelvĦ, illetve magyar adaptációjú technológia elemzés fĘ megállapításai (Az
elemzésben hivatkozott cikkek másolatainak csatolása szükséges):
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................„
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6. melléklet a 2/2012. (I. 3.) NEFMI rendelethez
„7. számú melléklet a 44/2004. (IV. 28.) ESZCSM rendelethez

KÖTELEZėEN NEMZETKÖZI SZABADNÉVVEL RENDELENDė
HATÓANYAGCSOPORTOK
ATC
C10AA

Hmg CoA reductase gátlók

”
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7. melléklet a 2/2012. (I. 3.) NEFMI rendelethez
„1. számú melléklet a 21/2007. (V. 8.) EüM rendelethez

I.
II.
II.1.
II.2.
II.3.
II.4.

Gyógyszer és gyógyászati segédeszköz ismertetésével kapcsolatos igazgatási szolgáltatási díjak
Engedély kiadása és nyilvántartásba vétel ismertetési tevékenységet folytatók részére
Engedély, nyilvántartás adataiban történĘ módosítás ismertetési tevékenységet folytatók
részére
Nyilvántartásba vétel ismertetĘ személyek részére
Igazolvány kiadása, módosítása és a nyilvántartás adataiban történĘ módosítás ismertetĘ
személyek részére

101 500 Ft
12 900 Ft
100 000 Ft
12 900 Ft

”

232

MAGYAR KÖZLÖNY

8. melléklet a 2/2012. (I. 3.) NEFMI rendelethez

1. Az R6. 2. melléklet II. rész 1. pont 1.2. sora helyébe a következĘ rendelkezés lép:
„1.2. CÉLÉRTÉK: 34,27 Ft”

2. Az R6. 2. melléklet II. rész 2. pont 2.2. sora helyébe a következĘ rendelkezés lép:
„2.2. CÉLÉRTÉK: 16,35 Ft”

3. Az R6. 2. melléklet II. része a következĘ 3.1.31. sorral egészül ki:
„3.1.31. telmisartan és amlodipin”

4. Az R6. 2. melléklet II. rész 3. pont 3.2. sora helyébe a következĘ rendelkezés lép:
„3.2. CÉLÉRTÉK: 23,45 Ft”

5. Az R6. 2. melléklet II. rész 4. pont 4.2. sora helyébe a következĘ rendelkezés lép:
„4.2. CÉLÉRTÉK: 67,87 Ft”
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A nemzeti erõforrás miniszter 3/2012. (I. 3.) NEFMI rendelete
egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
A szervezett bûnözés, valamint az azzal összefüggõ egyes jelenségek elleni fellépés szabályairól és az ehhez kapcsolódó
törvénymódosításokról szóló 1999. évi LXXV. törvény 62. § (2) bekezdésében, valamint az egészségügyrõl szóló 1997. évi
CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés d) pont df) alpontjában,
a 4. § tekintetében az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés q) pontjában,
az 5–6. § tekintetében az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés f) pontjában és g) pont ga) alpontjában,
a 7. § tekintetében az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés m) pontjában,
a 8. § (1) bekezdése tekintetében a lõfegyverekrõl és lõszerekrõl szóló 2004. évi XXIV. törvény 22. § (4) bekezdésében,
a 8. § (2) bekezdése tekintetében az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (3) bekezdés c) pontjában,
a 8. § (3) bekezdése tekintetében az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés x) pontjában,
a 8. § (4) bekezdése tekintetében az önálló orvosi tevékenységrõl szóló 2000. évi II. törvény 3. § (9) bekezdés b) pontjában,
a 8. § (5) bekezdése tekintetében az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés f) és k) pontjában,
a 8. § (6) bekezdése tekintetében az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés g) pontjában,
a 8. § (7) bekezdése tekintetében a kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (4) bekezdés
t) pontjában,
a 8. § (8) bekezdése tekintetében a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismerésérõl szóló 2001. évi C. törvény 67. § (3) bekezdése
a) pontjában,
a 8. § (9) bekezdése tekintetében az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés k) pontjában,
a 8. § (10) bekezdése tekintetében az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés d) pont df) alpontjában
és g) pont ga) alpontjában,
a 8. § (11) bekezdés tekintetében az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés k) pontjában,
a 8. § (12) bekezdése tekintetében az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés i) pont ib) alpontjában
kapott felhatalmazás alapján,
az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm.
rendelet 41. § d) pontjában, a 8. § (7) bekezdése tekintetében az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ
államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § b) pontjában meghatározott feladatkörömben
eljárva
a következõket rendelem el:

1. A fertõzõ betegségek és a járványok megelõzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekrõl
szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet módosítása
1. §

A fertõzõ betegségek és a járványok megelõzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekrõl szóló 18/1998.
(VI. 3.) NM rendelet (a továbbiakban: R.) a következõ 22. §-sal és azt megelõzõ alcímmel egészül ki, valamint az R. 23. §-a
helyébe a következõ rendelkezés lép:

„Egyéb szûrõvizsgálatok
22. § (1) Önkéntesen kezdeményezett, a szexuális úton terjedõ fertõzések kimutatására irányuló orvosi vizsgálat
térítésköteles elvégzésére és errõl orvosi igazolás kiállítására a bõr- és nemibeteg gondozó egészségügyi szolgáltató,
valamint a bõr- és nemibeteg szakorvosi tevékenységre engedéllyel rendelkezõ egészségügyi szolgáltató
(a továbbiakban együtt: szolgáltató) jogosult.
(2) Az orvosi igazoláshoz szükséges laboratóriumi vizsgálatokat az e rendeletben és külön jogszabályban
meghatározott intézményekben, mikrobiológiai laboratóriumokban kell elvégezni, illetve elvégeztetni.
(3) A szolgáltató tájékoztatja a vizsgálatra jelentkezõt a különbözõ vizsgálati módszerekrõl és ezek térítési díjáról.
(4) A szûrõvizsgálat eredményét a (2) bekezdés szerinti intézmény a vizsgálati minta beérkezésétõl számított
7 munkanapon belül megküldi a vizsgálatot kérõ szakorvosnak.
(5) Az orvosi igazolást a szolgáltató az orvosi vizsgálaton való megjelenéstõl számított 10 munkanapon belül adja ki.
(6) Az orvosi vizsgálat során
a) syphilis (vérbaj) és gonorrhoea (kankó, tripper) megállapítására vagy kizárására irányuló klinikai vizsgálatot és
b) syphilis (vérbaj), gonorrhoea (kankó, tripper), HIV, acut urogenitális chlamydiasis és hepatitis B fertõzések
felderítésére irányuló mikrobiológiai szûrõvizsgálatot
kell elvégezni.
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(7) A hepatitis B fertõzés kizárása esetén a szakorvos köteles tájékoztatást adni a hepatitis B elleni védõoltás
igénybevételének lehetõségérõl és módjáról. Negatív hepatitis B (HBsAg) leletet követõen elvégzett hepatitis B elleni
védõoltás tényét az orvosi igazoláson fel kell tüntetni.
(8) Amennyiben az elvégzett orvosi vizsgálatok során a (6) bekezdésben felsorolt fertõzések egyike sem mutatható ki,
a szolgáltató szakorvosa kiadja az 5. számú melléklet szerinti orvosi igazolást.
(9) Pozitív vizsgálati eredmény esetén a szolgáltató tájékoztatja a fertõzött személyt arról, hogy részére az 5. számú
melléklet szerinti orvosi igazolás nem adható ki, egyúttal kezdeményezi a fertõzött személy gondozásba vételét.
(10) A szervezett bûnözés, valamint az azzal összefüggõ egyes jelenségek elleni fellépés szabályairól és az ehhez
kapcsolódó törvénymódosításokról szóló 1999. évi LXXV. törvény 9. § (3) bekezdésében meghatározott személy
számára a (8) bekezdésben meghatározott esetben az 5. számú melléklet szerinti orvosi igazolást kell kiállítani, amely
orvosi igazolás három hónapig érvényes.
(11) Az önkéntesen kezdeményezett, a szexuális úton terjedõ fertõzések kimutatására irányuló orvosi vizsgálat és
az 5. számú melléklet szerinti orvosi igazolás kiállítása térítésköteles.
(12) A bõr- és nemibeteg gondozó egészségügyi szolgáltató az önkéntesen kezdeményezett, a szexuális úton terjedõ
fertõzések kimutatására irányuló orvosi vizsgálat elvégzését és fertõzés kizárása esetén az orvosi igazolás kiállítását
nem tagadhatja meg a jelentkezõtõl.
23. § Az egészségügyi ellátással összefüggõ fertõzések esetén a szükséges szûrõvizsgálatokat az egészségügyi
szolgáltató végzi el.”
2. §

Az R. az 1. melléklet szerinti 5. számú melléklettel egészül ki.

3. §

Az R.
a) 1. § (1) bekezdésében és 5. § (1) bekezdésében az „a Magyar Köztársaság területén” szövegrész helyébe
a „Magyarországon” szöveg,
b) 15. § (2) bekezdés b) pontjában a „neve és TAJ-száma” szövegrész helyébe a „név és TAJ” szöveg
lép.

2. Az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvénynek a szerv- és szövetátültetésre, valamint
-tárolásra és egyes kórszövettani vizsgálatokra vonatkozó rendelkezései végrehajtásáról szóló
18/1998. (XII. 27.) EüM rendelet módosítása
4. §

Az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvénynek a szerv- és szövetátültetésre, valamint -tárolásra és egyes
kórszövettani vizsgálatokra vonatkozó rendelkezései végrehajtásáról szóló 18/1998. (XII. 27.) EüM rendelet 13. §-a
a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A (2) bekezdésben foglaltakon túl az adott szerv tekintetében szervnek halottból átültetés céljára történõ
kivételére jogosultak az állami vérellátó szolgálat által megkötött egyezmény vagy megállapodás alapján másik állam
transzplantációs centrumából érkezõ azon személyek is, akik megfelelnek az Eütv. 110. § (2), (4), (10) vagy
(10a) bekezdésében foglalt feltételeknek. A szervkivétel a (2) bekezdésben foglaltak szerinti egészségügyi
szolgáltatónál történik.”

3. A mentésrõl szóló 5/2006. (II. 7.) EüM rendelet módosítása
5. §

A mentésrõl szóló 5/2006. (II. 7.) EüM rendelet (a továbbiakban: Mr.) a következõ 3/A. §-sal egészül ki:
„3/A. § (1) Amennyiben a szervátültetéssel kapcsolatos mentési feladat az állami vérellátó szolgálat által megkötött
egyezmény vagy megállapodás alapján történik, a mentés keretében ezekre a feladatokra – külön megállapodás
alapján – mentõjármûnek nem minõsülõ más légi jármû is igénybe vehetõ, ha a szerv szállításához szükséges
megfelelõ tárolás, a sérülésmentesség és a meghatározott határidõn belüli szállítási idõtartam feltételei biztosítottak.
(2) Az (1) bekezdésben foglaltak esetén az (1) bekezdés szerinti légi jármûnek az 1. mellékletben foglalt feltételeknek
nem kell megfelelniük, és az (1) bekezdés szerinti tevékenység végzésének nem feltétele az ÁNTSZ OTH által kiadott
mûködési engedély.”

6. §

Az Mr. 1. §-ában a „Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg lép.
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4. Az egészségügyi szakmai kollégium mûködésérõl szóló 12/2011. (III. 30.) NEFMI rendelet módosítása
7. §

Az egészségügyi szakmai kollégium mûködésérõl szóló 12/2011. (III. 30.) NEFMI rendelet 1. § (3) bekezdése helyébe
a következõ rendelkezés lép:
„(3) A szakmai kollégium mûködtetési költségeit a miniszter által vezetett minisztérium (a továbbiakban:
minisztérium) a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézet (a továbbiakban: GYEMSZI)
költségvetésében biztosítja. A mûködtetési költségek a szakmai kollégium tevékenységének ellátásához szükséges
személyi és tárgyi feltételeket foglalják magukban. A szakmai kollégium tisztségviselõivel a GYEMSZI évente
megbízási szerzõdést köt. A tagozatok vezetõivel és a tanácsok elnökeivel a GYEMSZI évente támogatási szerzõdést
köt, amelynek keretében szabályozzák a szakmai kollégium tevékenységének ellátása során felmerülõ költségek és
díjazás elszámolásának feltételeit.”

5. Egyéb, az egészségüggyel összefüggõ miniszteri rendeletek módosítása
8. §

(1) A kézilõfegyverek, lõszerek, gáz- és riasztófegyverek megszerzésének és tartásának egészségi alkalmassági
feltételeirõl és vizsgálatáról szóló 22/1991. (XI. 15.) NM rendelet 8. § (3) bekezdésében az „az Országos Munkahigiénés
és Foglalkozás-egészségügyi Intézet (a továbbiakban: OMFI)” szövegrész helyébe az „a munkahigiénés és
foglalkozás-egészségügyi szerv” szöveg, 10. § (3) bekezdésében az „az OMFI” szövegrész helyébe az „a munkahigiénés
és foglalkozás-egészségügyi szerv” szöveg, 10. § (4) bekezdésében az „az OMFI” szövegrész helyébe az
„a munkahigiénés és foglalkozás-egészségügyi szerv” szöveg lép.
(2) A közfürdõk létesítésének és üzemeltetésének közegészségügyi feltételeirõl szóló 37/1996. (X. 18.) NM rendelet
a) 6. § (1) bekezdésében a „vízügyi igazgatóság” szövegrész helyébe a „vízügyi hatóság” szöveg,
b) 6. § (2) bekezdésében a „vízügyi igazgatóságnál” szövegrész helyébe a „vízügyi hatóságnál” szöveg,
c) 1. számú melléklet V. A közfürdõ terhelése rész 1. pontjában a „vízügyi igazgatósággal” szövegrész helyébe
a „vízügyi hatósággal” szöveg
lép.
(3) A természetes gyógytényezõkrõl szóló 74/1999. (XII. 25.) EüM rendelet 2. számú melléklet III. A természetes ásványvíz
és gyógyvíz törzsadatlapjának tartalma rész 4.1. pontjában a „vízügyi igazgatóság” szövegrész helyébe a „vízügyi
hatóság” szöveg lép.
(4) A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységrõl szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet 1. § (1) bekezdésében
a „mûködtetési joggal” szövegrész helyébe a „praxisjoggal” szöveg lép.
(5) Az in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközökrõl szóló 8/2003. (III. 13.) ESZCSM rendelet 1. § (1) bekezdésében
a „Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg, 2. § (1) bekezdés g) pontjában a „Magyar
Köztársaságban” szövegrész helyébe a „Magyarországon” szöveg, 3. § (3) bekezdésében az „A Magyar Köztársaság”
szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg, 7. § (1) bekezdésében az „a Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe
a „Magyarország” szöveg, 7. § (2) bekezdésében az „a Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország”
szöveg, 7. § (5) bekezdés az „a Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg lép.
(6) Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekrõl szóló 60/2003. (X. 20.) ESZCSM
rendelet 1. §-ában a „Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg lép.
(7) A Magyar Köztársaság területén tartózkodó, egészségügyi szolgáltatásra a társadalombiztosítás keretében nem
jogosult személyek egészségügyi ellátásának egyes szabályairól szóló 87/2004. (X. 4.) ESZCSM rendelet 1. §
(1) bekezdés a) pontjában a „Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg, 1. § (2) bekezdés
b) pontjában az „a Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg lép.
(8) Az Európai Közösségi jog hatálya alá tartozó, feltétel nélkül elismerésre kerülõ egyes egészségügyi oklevelek,
bizonyítványok és a képesítés megszerzésérõl szóló egyéb tanúsítványok megnevezésérõl és az ezen okiratok
birtokosaival azonos jogállású személyek körérõl szóló 4/2008. (I. 16.) EüM rendelet 1. §-ában az „a Magyar
Köztársaságban” szövegrész helyébe a „Magyarországon” szöveg lép.
(9) Az orvostechnikai eszközökrõl szóló 4/2009. (III. 17.) EüM rendelet 1. § (1) bekezdésében a „Magyar Köztársaság”
szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg, 17. § (1) bekezdésében a „Magyar Köztársaság” szövegrészek helyébe
a „Magyarország” szöveg, 17. § (2) és (6) bekezdésében az „a Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe
a „Magyarország” szöveg lép.
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(10) Az egészségügyi ellátással összefüggõ fertõzések megelõzésérõl, e tevékenységek szakmai minimumfeltételeirõl és
felügyeletérõl szóló 20/2009. (VI. 18.) EüM rendelet 1. § a) pontjában a „Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe
a „Magyarország” szöveg lép.
(11) Az orvostechnikai eszközök klinikai vizsgálatáról szóló 33/2009. (X. 20.) EüM rendelet 1. § (1) bekezdésében a „Magyar
Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg lép.
(12) Az egészségügyi felsõfokú szakirányú szakmai képzés részletes szabályairól szóló 16/2010. (IV. 15.) EüM rendelet 21. §
(2) bekezdésében az „az Egészségügyi Minisztérium 10032000-01491838” szövegrész helyébe az „a Gyógyszerészeti
és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézet 10032000-01490576” szöveg lép.
(13) Hatályát veszti a prostituáltak részére kiadandó orvosi igazolásról szóló 41/1999. (IX. 8.) EüM rendelet.

6. Záró rendelkezések
9. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba, és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.
Dr. Réthelyi Miklós s. k.,
nemzeti erõforrás miniszter

1. melléklet a 3/2012. (I. 3.) NEFMI rendelethez
„5. számú melléklet a 18/1998. (VI. 3.) NM rendelethez

Orvosi igazolás szexuális úton terjedõ fertõzések kimutatására végzett vizsgálatok eredményérõl
Családi név: ..............................................................................................................................................................................................................
Utónév: ......................................................................................................................................................................................................................
Születési hely, idõ: .................................................................................................................................................................................................
Lakó- és tartózkodási hely: .................................................................................................................................................................................
Személyazonosságot igazoló okmány és száma: .......................................................................................................................................
a)
b)
c)
d)
e)

Syphilis (vérbaj) irányában elvégzett vizsgálat eredménye negatív
Mintavétel idõpontja (év/hó/nap): ......................................................................................
Gonorrhoea (kankó, tripper) irányában elvégzett vizsgálat eredménye negatív
Mintavétel idõpontja (év/hó/nap): ......................................................................................
HIV irányában elvégzett vizsgálat eredménye negatív
Mintavétel idõpontja (év/hó/nap): ......................................................................................
szexuális úton terjedõ chlamydia fertõzés irányában elvégzett vizsgálat eredménye negatív
Mintavétel idõpontja (év/hó/nap): ......................................................................................
hepatitis B vírushordozás irányában elvégzett vizsgálat eredménye negatív
Mintavétel idõpontja (év/hó/nap): ......................................................................................

Hepatitis B elleni védõoltásban részesült/nem részesült*
Nevezettnél a fenti fertõzésekre vonatkozóan, fertõzõ megbetegedés és kórokozó-hordozó állapot nem került
kimutatásra.
A vizsgálatok idõpontját követõen a fertõzés lehetõsége nem zárható ki.
.........................................................................................
Kiállítás helye, ideje
....................................................................................................................
a bõrgyógyász szakorvos aláírása és pecsétje
* a kívánt szöveg aláhúzandó”
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Az Alkotmánybíróság határozatai és végzései

Az Alkotmánybíróság teljes ülésének 1/2012. (I. 3.) Tü. határozata
az Alkotmánybíróság ügyrendjérõl
Az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény 50. § (1) bekezdésében, 56. § (1) és (4) bekezdésében, 57. § (6) bekezdésében,
59. §-ában és 70. §-ában foglalt felhatalmazás alapján az Alkotmánybíróság eljárásának részletes szabályait az alábbiakban állapítja
meg.

I. FEJEZET
AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG SZERVEZETE
1. Az Alkotmánybíróság szervei
1. §

(1) Az Alkotmánybíróság feladat- és hatáskörét az Alaptörvény, az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény
(a továbbiakban: Abtv.) és az Alkotmánybíróság ügyrendje alapján
a) az Alkotmánybíróság teljes ülése (a továbbiakban: teljes ülés),
b) az Alkotmánybíróság tanácsai,
c) az Alkotmánybíróság elnöke (a továbbiakban: elnök),
d) az Alkotmánybíróság elnökhelyettese (a továbbiakban: elnökhelyettes),
e) az Alkotmánybíróság tagja (a továbbiakban: alkotmánybíró),
f) az Alkotmánybíróság fõtitkára (a továbbiakban: fõtitkár),
g) az Alkotmánybíróság bizottságai, és
h) az Alkotmánybíróság Hivatala
útján gyakorolja.
(2) Az Alkotmánybíróság szervezetére, és ügyviteli mûködésére vonatkozó részletes szabályokat az Alkotmánybíróság
szervezeti és mûködési szabályzata, illetve ügyviteli szabályzata állapítja meg.

2. A teljes ülés
2. §

(1) A teljes ülés ellátja mindazokat a feladatokat és gyakorolja mindazokat a hatásköröket, amelyeket az Abtv. és az
ügyrend a teljes ülés feladat- és hatáskörébe utal.
(2) Az Abtv.-ben meghatározott feladat- és hatáskörén túlmenõen a teljes ülés különösen
a) döntést hoz a hivatalból történõ eljárás megindításáról,
b) döntést hoz az Abtv. 61. § (2) bekezdésében meghatározott hatáskörben törvény hatálybalépésének
felfüggesztésérõl,
c) döntést hoz az Abtv. 33. §-ában meghatározott hatáskörben,
d) döntést hoz az Abtv. 34. §-a alapján az alaptörvény-ellenesség fennállásának megállapítása esetén,
e) döntést hoz az Abtv. 37. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelõen a jogegységi határozat megsemmisítése
esetén,
f) döntést hoz az Abtv. 46. § (3) bekezdésében meghatározott hatáskörben,
g) döntést hoz az Abtv. 46. § (1) bekezdésében meghatározott hatáskörben, ha törvény megalkotásának
elmulasztását vagy törvény lényeges tartalmának hiányosságát állapítja meg,
h) az Abtv. 70. § (2) bekezdése alapján teljes ülési állásfoglalást bocsát ki, az Alkotmánybíróság mûködését érintõ
szervezeti, személyügyi és mûködési kérdésekben teljes ülési határozatot hoz,
i) az elnök javaslatára dönt az Alkotmánybíróság szervezeti- és mûködési szabályzatáról, ügyviteli szabályzatáról,
illetõleg az egyéb testületi mûködést és eljárást érintõ belsõ szabályzatokról,
j) meghatározza az Alkotmánybíróság tanácsainak összetételét és a tanácsvezetõk személyét,
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k) meghatározza az Alkotmánybíróság állandó bizottságainak összetételét,
l) állást foglal az alkotmánybírók személyét és munkakörülményeit érintõ alapvetõ kérdésekben,
m) állást foglal a költségvetési kérdésekben.
3. §

(1) A teljes ülés összehívását és napirendjének meghatározását az elnök a fõtitkár közremûködésével végzi.
(2) Rendkívüli ülés tartásáról – a napirend meghatározásával egyidejûleg – a teljes ülés, illetve kivételes indokból vagy
sürgõsség esetén az elnök saját hatáskörben vagy hét alkotmánybíró kezdeményezésére dönt.

4. §

(1) Amennyiben a teljes ülés hatáskörébe tartozó döntés meghozatala érdekében szükséges, a teljes ülésen
meghallgatható az indítványozó, illetve képviselõje, a szakértõ, illetõleg részt vehetnek az elnök által esetenként
meghívott más személyek.
(2) A teljes ülésen a fõtitkár részt vesz.
(3) A teljes ülésrõl a fõtitkár öt napon belül emlékeztetõt készít, melyet az elnök hagy jóvá, az elnök és a fõtitkár ír alá.

3. A tanácsok és az egyesbírói eljárás
5. §

(1) Az Alkotmánybíróság – az Abtv.-ben és az ügyrendben a teljes ülés, illetve az egyesbíró hatáskörébe utalt esetek
kivételével – tanácsban hozza meg döntéseit.
(2) Az Alkotmánybíróságon három öttagú állandó tanács mûködik, háromtagú tanács – a 10. § végrehajtására, vagy
egyéb fontos okból – a teljes ülés döntésével alakítható.
(3) Minden alkotmánybíró tagja egy öttagú állandó tanácsnak.
(4) Az Alkotmánybíróság tanácsainak összetételét – az elnök javaslatára – három év idõtartamra a teljes ülés határozza
meg.

6. §

(1) A tanácsvezetõ alkotmánybírót a teljes ülés a tanács létrehozásával és személyi összetételének meghatározásával
egyidejûleg – az elnök javaslatára – a tanács tagjai közül, egy évre választja meg. Az egyéves idõtartam leteltét
megelõzõ harminc nappal az elnök javaslatára a teljes ülés új tanácsvezetõt választ.
(2) A tanácsvezetõ alkotmánybíró tisztsége idõtartamának lejáratát követõen három év elteltével választható ismét
tanácsvezetõvé.

7. §

(1) Az 5. § (4) bekezdésében és a 6. § (1) bekezdésében meghatározott döntést a teljes ülés nyílt szavazással hozza meg.
(2) Ha a szavazás eredménytelen, az elnök újabb javaslata alapján újabb fordulót kell tartani. Az elnök újabb javaslatának
elõterjesztése során figyelembe veszi a teljes ülés álláspontját.
(3) A teljes ülés a tanácsok megalakításáról, tagjairól, és a tanácsvezetõ alkotmánybíró személyérõl szóló határozatát az
Alkotmánybíróság hivatalos lapjában és hivatalos honlapján közzéteszi.
(4) Az elnök vagy az alkotmánybírók több mint fele a tanácsok átalakítását, illetve a tanácsvezetõ alkotmánybíró
személyének megváltoztatását a feladatellátással összefüggõ különösen fontos okból jelen ügyrendben
meghatározott határidõ lejárta elõtt is kezdeményezheti.

8. §

(1) A tanács munkáját a tanácsvezetõ szervezi és vezeti.
(2) A tanács ülésének összehívását és napirendjének meghatározását a tanácsvezetõ a fõtitkáron keresztül végzi.
(3) A tanácsvezetõ a tanács ülését ezen ügyrendben meghatározott ülésezési gyakoriságtól eltérõ idõpontra kivételesen,
az elnöknek történõ elõzetes bejelentés mellett hívhatja össze.
(4) A (3) bekezdés szerinti összehívásnak nincs helye, ha a tanács tagjaira szignált ügyek tekintetében határidõ-túllépés áll
fenn.
(5) Az ülés (3) bekezdés szerinti összehívására a tanács tagjainak több mint fele a tanácsvezetõnek javaslatot tehet.
(6) Rendkívüli ülés összehívásáról az eljáró tanács, a teljes ülés, illetve – sürgõsség esetén – a tanácsvezetõ dönt.

9. §

(1) A tanács tagjai a tanács ülésén tanácskozási és szavazati joggal vesznek részt.
(2) A tanács akkor jogosult tanácskozásra, ha az ülésén a tagok többsége jelen van. A távollévõ tag jogosult írásbeli
véleményét megküldeni a tagok részére.
(3) A tanács akkor határozatképes, ha ülésén minden tag jelen van. A tanács döntését nyílt szavazással, tartózkodó
szavazat nélkül hozza.
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(4) A tanács tagjának tartós akadályoztatása esetén a tag helyettesítésérõl a tanácsvezetõ javaslatára, a tanácsvezetõ
akadályoztatása esetén a tanács tagjai többségének javaslatára az elnök dönt.
(5) A tanács ülésén meghallgatható az indítványozó, a szakértõ, illetõleg részt vehetnek a tanácsvezetõ által esetenként
meghívott más személyek.
(6) A tanács ülésén a fõtitkár részt vehet.
(7) A tanács ülésérõl a tanácsvezetõ munkatársa az ülés berekesztésétõl, illetve befejezésétõl számított öt napon belül
emlékeztetõt készít, melyet a tanácsvezetõ ír alá.
(8) Az emlékeztetõt a fõtitkárnak meg kell küldeni, aki azt az alkotmánybírók és az Alkotmánybíróság munkatársai
rendelkezésére bocsátja.
10. §

(1) Ideiglenes tanács létrehozásáról az elnök javaslata alapján a teljes ülés határoz.
(2) Legalább hét alkotmánybíró – az ideiglenes tanács létrehozása indokainak megjelölésével – az elnöknél
kezdeményezheti az ideiglenes tanács létrehozását, melynek alapján az elnök javaslatot tesz a teljes ülésnek.
(3) Az ideiglenes tanács összetételének és a tanácsvezetõ személyének meghatározására, határozatképességére,
döntéshozatalára, ülésezési rendjére és napirendjére az állandó tanácsokra vonatkozó rendelkezéseket kell
megfelelõen alkalmazni.
(4) Ideiglenes tanács a teljes ülés határozatával, a tanács céljának megjelölésével, egyedileg vagy tematikusan megjelölt
ügyekben, illetve ügycsoportokban történõ eljárásra, határozott – de legfeljebb egyéves – idõtartamra hozható létre.
Ha a meghatározott idõ lejár, a tanács feloszlik.

11. §

Az Abtv. 55. § (5) bekezdésében meghatározott egyesbírói eljárásban az elnök által kijelölt két alkotmánybíró jár el,
a kijelölés három hónapra szól. Az egyesbíróként kijelölt alkotmánybíró tizennyolc hónap elteltével jelölhetõ ismét
egyesbírónak, kivéve, ha korábban történõ kijelölését kéri.

4. A testületi mûködés és munkaszervezés általános szabályai
12. §

(1) Az Alkotmánybíróság évente két alkalommal (nyáron és télen), évente összesen legfeljebb ötvenhat nap ítélkezési
szünetet tart, melynek idõtartamát a teljes ülés minden évben június 1-ig, illetve november 1-ig állapítja meg és teszi
közzé.
(2) A teljes ülés és a tanácsok (a továbbiakban együtt: testületek) a rendes ülésszakban legalább kéthetente, szükség
esetén nagyobb gyakorisággal tartanak ülést.
(3) Az ülést az idõpont és a napirend meghatározásával – a fõtitkár közremûködésével –kell összehívni. A napirenden
szereplõ ügyekben született tervezeteket, illetve feljegyzéseket a fõtitkár az alkotmánybírók rendelkezésére bocsátja.
(4) Rendes ülésszakon kívül, továbbá a rendes ülések mellett rendkívüli ülés hívható össze. A rendkívüli ülés
összehívásának indokát, továbbá a javasolt idõpontot és napirendet meg kell jelölni.
(5) Amennyiben az összehívott testületi ülés nem határozatképes, az elnök, illetve a tanácsvezetõ megkísérli a
határozatképesség helyreállítását, ennek eredménytelensége esetén a döntést elhalasztja.
(6) Az ülések napirendjét az Alkotmánybíróság hivatalos honlapján közzé kell tenni.

13. §

(1) A testületek üléseirõl emlékeztetõ készül, mely tartalmazza a testület jelen lévõ tagjainak felsorolását, az ülés
napirendjét, a lefolyt vita fõbb (érdemi) mozzanatait, továbbá az elnöknek (tanácsvezetõnek) az egyes napirendi
pontokra vonatkozó összefoglalóját, valamint az ülés döntéseit, a szavazati arányokat, továbbá a különvélemény,
illetve párhuzamos indokolás megfogalmazását bejelentõ alkotmánybírók neveit.
(2) Az emlékeztetõ kijavítását, kiegészítését – annak rendelkezésre bocsátását követõ nyolc napon belül – az ülés
bármelyik tagja indokolt javaslattal, írásban kezdeményezheti. A javaslat elfogadása vagy elvetése tárgyában a
testület soron következõ ülésén dönt.
(3) Az emlékeztetõ 10 évig nem nyilvános.

14. §

(1) Az Alkotmánybíróság teljes ülésének tárgyalásáról hangfelvétel készül.
(2) A tanács ülésérõl, valamint az egyéb – különösen személyi, vagy az Alkotmánybíróság mûködését érintõ kérdésben,
illetve különös jelentõségû ügyben történõ – tanácskozásáról három alkotmánybíró javaslata alapján hangfelvétel
készül. Bármelyik alkotmánybíró kérésére nyilatkozatát hangfelvételen kell rögzíteni.
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(3) A hangfelvételt az Alkotmánybíróság Fõtitkársága – az ülés idõpontjának és tárgyának megjelölésével – egy évig
megõrzi. A hangfelvétel a megõrzés egy éves idõtartamáig nem nyilvános.
15. §

(1) A fõtitkár évente két alkalommal kimutatást készít a folyamatban lévõ ügyekrõl, mely tartalmazza az elõadó
alkotmánybírók nevét és az ügy érkezésére vonatkozó adatokat.
(2) A kimutatás alapján a tanácsok féléves munkatervet készítenek, mely tartalmazza a beérkezett indítványok, valamint
a befogadott panaszindítványok tárgyalásának tervezett idõpontját, és az elõadó alkotmánybírók nevét.
A munkatervre az alkotmánybírók külön tesznek javaslatot.
(3) A munkatervet és módosításait az elnöknek be kell mutatni, és minden alkotmánybíró rendelkezésére kell bocsátani.

5. Az elnök
16. §

(1) Az elnök az Abtv. 17. §-ában meghatározott feladatokon túl – a 17. § (1) bekezdés l) pontjában kapott felhatalmazás
alapján – ellátja jelen ügyrendben meghatározott feladatait.
(2) Az elnök az Alkotmánybíróság képviseletével összefüggõ feladatkörében [Abtv. 17. § (1) bekezdés g) pont] különösen
a) gondoskodik az Alkotmánybíróság tekintélyének megóvásáról,
b) személyesen vagy az általa erre felhatalmazott személyen keresztül képviseli az Alkotmánybíróságot az
Országgyûléssel, a Kúriával, az alapvetõ jogok biztosával, más állami szervekkel, illetve társadalmi és egyéb
szervezetekkel való kapcsolatban, illetve a nemzetközi kapcsolatokban,
c) személyesen vagy az általa erre felhatalmazott személyen keresztül képviseli az Alkotmánybíróságot a
nyilvánosság elõtt.
(3) Az Alkotmánybíróság mûködésére, illetve feladat- és hatáskörére vonatkozó témában minden nyilvános – különösen
szakmai, tudományos és társadalmi eseményen vagy rendezvényen történõ – szereplést, továbbá ilyen témájú
publikálást az alkotmánybíró az elnöknek elõzetesen bejelenti. Az alkotmánybíró az elnöknek bejelenti továbbá az
Alkotmánybíróság munkatársának az Alkotmánybíróság mûködésére, valamint feladat- és hatáskörére vonatkozó
témában történõ, nagy nyilvánosság elõtti szereplését, továbbá az ilyen témájú jelentõsebb publikálását.
(4) Az elnök az Alkotmánybíróság tevékenységének összehangolásával, üléseivel és mûködésével összefüggõ
feladatkörében [Abtv. 17. § (1) bekezdés a)–c) és e)–f) pont] különösen
a) összehívja, megnyitja és vezeti, majd berekeszti az üléseket; megállapítja a szavazás eredményét, valamint ügyel
az ülések rendjére,
b) tanácskozási joggal részt vehet bármelyik bizottság ülésén,
c) a fõtitkár és a tanácsvezetõ közremûködésével összehangolja a tanácsok mûködését,
d) munkaértekezletet hívhat össze,
e) javaslattételi jogot gyakorol a tanácsok és bizottságok összetételének és vezetõinek, valamint feladatkörének
meghatározására és módosítására,
f) az Alkotmánybírósághoz érkezett indítványok intézésére kijelöli az elõadó alkotmánybírót (szignálás),
g) az elõadó alkotmánybíró kijelölését az elõadó alkotmánybíró tartós akadályoztatása, az egyenletes ügyteher
biztosítása vagy ügyhátralék feldolgozása, elfogultság, illetve kizárás miatt, továbbá az elõadó alkotmánybíró
kérelmére megváltoztathatja (átszignálás),
h) az ügy szignálásakor, illetve az eljárás során bármikor dönthet arról, hogy a tanács elé tartozó ügyet a teljes ülés
elé terjeszti,
i) a fõtitkár, vagy a gazdasági vezetõ javaslatára kiadja az Alkotmánybíróság testületi mûködését és eljárását nem
érintõ, intézmény-mûködtetési és munkáltatói jogkörrel összefüggõ szabályzatokat.
(5) Az elnök az Alkotmánybíróság hatáskörébe tartozó ügyek ésszerû idõn belüli elintézésével összefüggõ
feladatkörében [Abtv. 17. § (1) bekezdés d) pont]
a) az ügy szignálásakor, illetve az ügy tárgyalásáig meghatározhatja az ügy tárgyalási határnapját, továbbá
elrendelheti az ügy soron kívüli vagy gyorsított eljárásban történõ intézését,
b) meghosszabbíthatja a tervezet elkészítésének határidejét,
c) meghatározhatja a megtárgyalt tervezet ismételt napirendre tûzésének idõpontját vagy határidejét,
d) a fõtitkár és a tanácsvezetõ alkotmánybírók közremûködésével nyomon követi a határidõk megtartását.
(6) Az elnök az Abtv. 25. §-a szerinti bírói kezdeményezés elbírálására az elõadó alkotmánybírót soron kívül jelöli ki.
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6. Az elnökhelyettes
17. §

(1) Az elnökhelyettest – az elnök javaslatára – a teljes ülés titkos szavazással választja meg.
(2) Ha a szavazás eredménytelen, az elnök újabb javaslata alapján újabb választási fordulót kell tartani.

7. Az alkotmánybíró
18. §

(1) Az alkotmánybíró az Abtv. 10. §-ában meghatározott összeférhetetlenségi okot köteles bejelenteni az elnöknek.
Az összeférhetetlenségi okot az elnök vagy bármely más alkotmánybíró is bejelentheti.
(2) Az alkotmánybíróvá újonnan választott személlyel szemben – az Abtv. 10. § (2) bekezdése alapján – tíz nap elteltével,
az alkotmánybíróval szemben haladéktalanul összeférhetetlenségi eljárás indul, ha az alkotmánybíró az
összeférhetetlenség fennállását vitatja, vagy nem jelenti be az elnöknek azt a tényt, hogy az összeférhetetlenséget
megszüntette.
(3) Az elnök a bejelentés alapján az érintett alkotmánybírót írásban értesíti, és a (2) bekezdésben meghatározottak szerint
az összeférhetetlenségi eljárásban nyolc napon belül a teljes ülést összehívja.
(4) Ha a teljes ülés az összeférhetetlenséget megállapítja, a határozatban egyúttal felhívja az érintett alkotmánybírót,
hogy az összeférhetetlenségi okot tíz napon belül szüntesse meg. Egyidejûleg az Abtv. 12. §-ában meghatározott
jogkövetkezményt kell alkalmazni.
(5) Az elnök az összeférhetetlenséget megállapító alkotmánybírósági ülés idõpontjától számított tíz nap elteltével a teljes
ülést haladéktalanul ismét összehívja.
(6) A teljes ülés többségi határozattal állapítja meg az összeférhetetlenségi ok megszûnését, ennek hiányában indokolt
határozattal megállapítja az Abtv. 15. § (2) bekezdés c) pontja alapján Alkotmánybíróságban betöltött tagság
megszûnését.

19. §

(1) Az Alkotmánybíróságban betöltött tagság – az Abtv. 15. § (2) bekezdés e) pontja alapján – kizárással történõ
megszüntetésére az elnök vagy öt alkotmánybíró tehet javaslatot. A javaslatot írásban, a kizárással kapcsolatos ok és az
azt alátámasztó körülmények megjelölésével kell benyújtani.
(2) Az elnök a javaslatról az érintett alkotmánybírót írásban értesíti, és az elõterjesztésétõl számított nyolc napon belül a
teljes ülést – az írásbeli javaslat megküldésével – összehívja.
(3) A teljes ülés az érintett alkotmánybírót meghallgatja, szükség esetén a tényállás tisztázására öt alkotmánybíróból álló
vizsgálóbizottságot jelöl ki. A vizsgálóbizottságnak nem lehet tagja az az alkotmánybíró, aki a kizárásra javaslatot tett.
(4) A vizsgálóbizottság az eljárását tizenöt napon belül lefolytatja, a vizsgálat lezárásától számított nyolc napon belül a
teljes ülés számára írásos jelentést, valamint a kizárásra vagy a kizárás mellõzésére vonatkozó javaslatot készít.
(5) A vizsgálóbizottság adatokat kérhet be és bárkit meghallgathat. A vizsgálóbizottság által tett megállapításokat és azok
bizonyítékait meg kell ismertetni az érintett alkotmánybíróval, módot kell részére adni, hogy azokra észrevételt
tehessen, és további bizonyítást javasolhasson. Az érintett alkotmánybíró által tett nyilatkozatokról és javaslatokról
jegyzõkönyvet kell felvenni.
(6) Az elnök a jelentés elkészültét követõ nyolc napon belül – a jelentés és a kizárási javaslat megküldésével – teljes ülést
hív össze.
(7) A teljes ülés a kizárás kérdésében – az érintett alkotmánybíró meghallgatása, illetve ismételten lehetõvé tett
meghallgatásának eredménytelensége és a jelentés megvitatása után – titkos szavazással hoz határozatot.
(8) Ha a kizárásra irányuló javaslat az Abtv. 16. § (5) bekezdésében meghatározott tényállásra vonatkozik és az
Alkotmánybíróság a kizárási ok fennállását megállapítja, az alkotmánybírót az Alkotmánybíróság tagjai közül kizárja.
(9) Az Alkotmánybíróságban betöltött tagság a kizárást kimondó alkotmánybírósági határozat meghozatalának napján
szûnik meg.

20. §

(1) Az Alkotmánybíróságban betöltött tagság Abtv. 15. § (2) bekezdés d) pontja alapján felmentéssel történõ
megszüntetésére az elnök vagy legalább öt alkotmánybíró tehet írásban – a felmentési ok megjelölésével – indokolt
javaslatot.
(2) Az elnök a javaslat elõterjesztésétõl számított nyolc napon belül a teljes ülést – az írásbeli javaslat megküldésével –
összehívja.
(3) A teljes ülés a felmentés kérdésében – az érintett alkotmánybíró meghallgatása, illetve ismételten lehetõvé tett
meghallgatásának eredménytelensége és a javaslat megvitatása után – titkos szavazással hoz határozatot.
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(4) Az Alkotmánybíróságban betöltött tagság a felmentést megállapító alkotmánybírósági határozat meghozatalának
napján megszûnik.
21. §

(1) Az Abtv. 14. §-a alapján benyújtott, mentelmi jog felfüggesztésére irányuló indítványt az elnök haladéktalanul átadja
megvizsgálásra a gazdasági és személyügyi bizottságnak, az érintett alkotmánybírót írásban értesíti, és mindezt a
következõ teljes ülésen bejelenti.
(2) A bizottság a vizsgálatát legkésõbb tizenöt napon belül lefolytatja, a vizsgálat lezárásától számított nyolc napon belül a
teljes ülés számára írásos jelentést és a mentelmi jog felfüggesztésére vagy annak mellõzésére vonatkozó javaslatot
készít.
(3) Az elnök a jelentés elkészültét követõ nyolc napon belül teljes ülést hív össze.
(4) Az érintett alkotmánybíró a bizottság elõtt és a teljes ülésen jogosult ismertetni álláspontját.
(5) A teljes ülés a mentelmi jog felfüggesztése kérdésében – az érintett alkotmánybíró meghallgatása, illetve ismételten
lehetõvé tett meghallgatásának eredménytelensége, valamint a jelentés megvitatása után – titkos szavazással hoz
határozatot.

8. A fõtitkár
22. §

(1) A fõtitkár személyére az elnök tesz javaslatot a teljes ülésnek, és a teljes ülés választja meg nyílt szavazással.
(2) Ha a szavazás eredménytelen, az elnök újabb javaslata alapján újabb választási fordulót kell tartani.

9. A bizottságok
23. §

(1) A bizottságok a teljes ülés és az elnök véleményezõ, javaslattevõ, illetve – a teljes ülés és az elnök felhatalmazásával –
döntés-elõkészítõ, vagy ellenõrzõ szervei.
(2) A bizottság állandó vagy ideiglenes bizottság formájában hozható létre.
(3) Ideiglenes bizottság a teljes ülés határozatában megjelölt feladatra, határozott, de legfeljebb egyéves idõtartamra
hozható létre.
(4) A bizottság a mûködési területét érintõ bármely kérdést megtárgyalhat, a teljes ülés, illetve az elnök felkérésére,
a felkérésben megjelölt tárgyban vizsgálatot folytat, ajánlást és véleményt készít.
(5) A bizottság a (3) bekezdésben megjelölt felkérésre vonatkozó javaslatot terjeszthet az elnök vagy a teljes ülés felé.
(6) Az Alkotmánybíróságon állandó bizottságként az ügyrendi bizottság, a gazdasági és személyügyi bizottság, valamint
a tudományos és nemzetközi bizottság mûködik.
(7) A teljes ülés további állandó vagy ideiglenes bizottság felállítását is elhatározhatja.
(8) A bizottság legalább három tagból áll, elnökeit és tagjait az elnök javaslatára a teljes ülés az alkotmánybírók közül
állandó bizottság esetén három évre, ideiglenes bizottság esetén a kijelölésben meghatározott idõtartamra jelöli ki.

10. Az Alkotmánybíróságon foglalkoztatott köztisztviselõk és munkavállalók
24. §

(1) Az Alkotmánybíróságon foglalkoztatott köztisztviselõk a szervezeti- és mûködési szabályzatban meghatározottak
szerint
a) alkotmánybírói törzskari tagozódásban az alkotmánybíró részére döntés-elõkészítési és az alkotmánybíró által
meghatározott egyéb feladatokat, illetve
b) egyéb szervezeti egységekben a szervezeti- és mûködési szabályzatban meghatározott feladatokat
látnak el.
(2) Az Alkotmánybíróságon foglalkoztatott köztisztviselõk és munkavállalók nyilvános politikai szereplést nem
vállalhatnak, politikai tevékenységet végzõ szervezetben tisztséget nem viselhetnek, jogalkotási feladatokban nem
vehetnek részt, továbbá nem végezhetnek más olyan tevékenységet, illetve nem tanúsíthatnak olyan magatartást,
amely az Alkotmánybíróság pártatlanságát veszélyezteti.
(3) Az Alkotmánybíróságon foglalkoztatott köztisztviselõk és munkavállalók a folyamatban lévõ ügyek tekintetében a
döntések elõkészítése és a döntések tervezetének tartalma tekintetében titoktartásra kötelezettek, továbbá a
folyamatban lévõ ügyekben a média részére nyilatkozatot nem adhatnak.
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II. FEJEZET
AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG ELJÁRÁSA
11. Fõtitkári elõkészítõ eljárás
25. §

(1) Az Alkotmánybíróság eljárásának elõkészítését az Abtv. 55. §-a alapján a fõtitkár végzi.
(2) A fõtitkár az Alkotmánybíróságra érkezõ (az Alkotmánybíróságnak, az elnöknek, a fõtitkárnak, az alkotmánybírónak
címzett) beadványt a beérkezés után megvizsgálja, hogy az alkalmas-e az alkotmánybírósági eljárás megindítására.
(3) A beadvány – Abtv. 55. § (2) bekezdésében meghatározott – vizsgálatát követõen a fõtitkár válaszlevélben tájékoztatja
a beadványozót arról, hogy
a) alkotmánybírósági eljárás megindítására törvényes lehetõség nincs, mert a beadvány formai, illetve tartalmi
okból nem minõsül indítványnak,
b) a beadványt a hatáskörrel rendelkezõ más szervnek vagy hatóságnak átteszi, ha a beadvány tartalmából
kétségkívül megállapítható az Alkotmánybíróság hatáskörének hiánya és a hatáskörrel rendelkezõ szerv,
c) a beadvány tartalmából kétségkívül megállapítható, hogy az abban foglalt kérdés (alkotmányjogi probléma)
az Alkotmánybíróság által már elbírált indítvánnyal azonos és a körülmények alapvetõ megváltozása nélkül
ismételten elõterjesztett beadvány elbírálására nincs jogi lehetõség,
d) a beadvány nem felel meg a törvényben elõírt alaki vagy tartalmi követelményeknek.
(4) Ha a (3) bekezdés d) pontjában meghatározott hiányosság elõre láthatóan pótolható, a fõtitkár a tájékoztatással
egyidejûleg – az Abtv. 55. § (3) bekezdése szerint – a jogkövetkezmények ismertetésével és harminc napos határidõ
megjelölésével hiánypótlásra hívja fel a beadványozót.
(5) A jogi képviselõ szabályszerû meghatalmazását a beadványhoz csatolni kell, annak elmaradása vagy az ügyrend
rendelkezéseitõl eltérõ módon történõ benyújtása hiánypótlásra okot adó körülmény.
(6) Ha a beadványozó a tájékoztatás és a hiánypótlásra való felhívás ellenére a hiányt – a megadott határidõben – nem
pótolja, a beadvány elõterjesztõjét a fõtitkár értesíti arról, hogy az eljárás lefolytatására nincs törvényes lehetõség.

26. §

(1) A fõtitkár az indítvány nyilvántartásba vételérõl, valamint az eljárás megindításáról az indítványozót tájékoztatja.
(2) A fõtitkár beszerzi az indítványozó felülvizsgálati eljárás folyamatban létére vagy annak hiányra vonatkozó
nyilatkozatát.
(3) A fõtitkár az Abtv. 55. § (5) bekezdésében meghatározott egyesbírói végzésre javaslatot tesz, a végzést elõkészíti,
továbbá gondoskodik a végzés indítványozóval való közlésérõl.
(4) A fõtitkár a formai, illetve tartalmi szempontból eljárásra alkalmas indítványt az elõadó alkotmánybíró kijelölése
(szignálás) érdekében az elnöknek bemutatja.
(5) A fõtitkár az Abtv. 25. §-a szerinti bírói kezdeményezés esetén a feladatait soron kívül köteles ellátni.
(6) Az indítványok és egyéb beadványok nyilvántartásba vételére és az iratok kezelésére vonatkozó részletes
rendelkezéseket az Alkotmánybíróság ügyviteli szabályzata tartalmazza.

12. Jogi képviselet
27. §

(1) A képviseleti jogosultságot az ügyvéd (ügyvédi iroda), a jogtanácsos, a jogvédõ társadalmi szervezet képviselõje,
illetve az európai közösségi jogász a polgári perrendtartásról szóló törvény (a továbbiakban: Pp.) szerinti teljes
bizonyító erejû magánokiratba vagy közokiratba foglalt meghatalmazással igazolja. A meghatalmazásnak az
Alkotmánybíróság elõtti eljárásban való képviseletre kell vonatkoznia.
(2) A jogtanácsosnak a jogtanácsosi igazolvány közjegyzõ által hitelesített vagy közokiratba foglalt másolatát is csatolnia
kell a meghatalmazáshoz.
(3) Amennyiben az Abtv. szerint a képviseleti jogosultság igazolásához jogi szakvizsga bizonyítvány szükséges, akkor
a meghatalmazáshoz a jogi szakvizsga bizonyítvány közjegyzõ által hitelesített vagy közokiratba foglalt másolatát kell
csatolni.
(4) A védõ, a képviselõ, és a pártfogó ügyvéd alapeljárás szerinti meghatalmazásának, illetve kirendelésének hatálya
az Alkotmánybíróság elõtti eljárásra nem terjed ki.
(5) A jogi képviselõnek a beadványt és a csatolt mellékletek minden példányát aláírásával kell ellátnia.
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(6) Ha az Alkotmánybíróság eljárása alatt a jogi képviselõ meghatalmazása bármely okból megszûnik, akkor az
Alkotmánybíróság felhívja az indítványozót, hogy tizenöt napon belül állítson új meghatalmazottat, és csatoljon új,
szabályszerû meghatalmazást. Amennyiben ennek az indítványozó nem tesz eleget, az Alkotmánybíróság az eljárást
megszünteti.

13. Igazolási kérelem
28. §

(1) Igazolási kérelem elõterjesztésére kizárólag az alkotmányjogi panasz elõterjesztésére nyitva álló hatvan napos
határidõ elmulasztása esetén kerülhet sor.
(2) Ha az igazolási kérelmet elkésve terjesztették elõ, továbbá ha az elmulasztott cselekményt a kérelem elõterjesztésével
egyidejûleg az indítványozó nem pótolta, a kérelmet érdemi vizsgálat nélkül vissza kell utasítani.
(3) Az igazolási kérelemben elõ kell adni a mulasztás okát és azokat a körülményeket, amelyek a mulasztás vétlenségét
valószínûvé teszik.
(4) Az igazolási kérelem tárgyában – a fõtitkár javaslatára – az Alkotmánybíróság egyesbírói eljárásban dönt.
(5) Az igazolási kérelmet méltányosan kell elbírálni.
(6) Ha az egyesbíró az igazolási kérelemnek helyt ad, a pótolt cselekményt olyannak kell tekinteni, mintha azt az
indítványozó az elmulasztott határidõn belül teljesítette volna.

14. Egyesbírói eljárás
29. §

Az egyesbíró az indítványt érdemi vizsgálat nélkül visszautasítja, ha az indítványozó a 25. § (3) és (6) bekezdésében
foglalt tájékoztatást nem fogadja el, és az Abtv. 55. §-ában foglalt feltételek fennállnak.

15. Alkotmányjogi panasz befogadása
30. §

(1) Az alkotmányjogi panasz befogadhatóságát az elõadó alkotmánybíró késedelem nélkül megvizsgálja. Ha a panasz
visszautasításának feltételei nem állapíthatók meg, a panaszt be kell fogadni.
(2) Az Alkotmánybíróság visszautasítja az alkotmányjogi panaszt, ha
a) az indítványozó nem állít a sérelmezett bírói döntést érdemben befolyásoló alaptörvény-ellenességet, vagy a
felvetett probléma nem alapvetõ alkotmányjogi jelentõségû kérdés,
b) a felvetett alkotmányossági problémát az Alkotmánybíróság az Abtv. 31. §-a szerint korábban már elbírálta,
c) az indítványozó érintettsége nem állapítható meg,
d) az indítványozó igazolási kérelmet nem terjesztett elõ, vagy azt az Alkotmánybíróság elutasította,
e) az indítványozó a jogorvoslati lehetõségeit nem merítette ki.
(3) A befogadás visszautasítására irányuló javaslatáról az elõadó alkotmánybíró feljegyzést készít. Ha az elõadó
alkotmánybíró a panasz befogadásának visszautasítását javasolja, a feljegyzéshez végzéstervezetet kell mellékelni.
A feljegyzést és mellékleteit – legalább nyolc napos, esetleges észrevételezésre nyitva álló idõtartammal – az
Alkotmánybíróság tagjainak rendelkezésére kell bocsátani.
(4) A befogadásról szóló döntés – az Abtv. 49. § (6) bekezdés b) pontja alapján – írásban, nyolc napon belül, indokolással
ellátott javaslattal terjeszthetõ a teljes ülés elé.
(5) A befogadás visszautasításáról szóló végzést a visszautasítás okának rövid megjelölésével kell megindokolni.
(6) A végzést az indítványozóval közölni kell. A panasz befogadásáról az indítványozót és az elsõfokú bíróságot értesíteni
kell, más érdekeltet értesíteni lehet.
(7) Az elõadó alkotmánybíró a panasz befogadásáról szóló döntés helyett a panasz érdemi elbírálását tartalmazó
határozat-tervezetet a testület elé terjesztheti.

16. Az indítvány érdemi vizsgálata
31. §

(1) Az elõadó alkotmánybíró az indítványt a kézhezvétel után megvizsgálja, és
a) ha az indítvány érdemi vizsgálata során azt állapítja meg, hogy az indítvány kiegészítésre vagy kijavításra szorul,
rövid határidõ tûzésével és a hiányok megjelölése mellett – végzésben – hiánypótlásra szólítja fel az
indítványozót, és egyben figyelmezteti õt, hogy ha az indítványt újból hiányosan adja be, az Alkotmánybíróság
azt visszautasítja, illetõleg hiányos tartalma szerint bírálja el,
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b)

ha a hiánypótlás eredményeként jut arra a következtetésre, hogy az indítvány elbírálására az
Alkotmánybíróságnak nincs hatásköre, elõterjesztést tesz az indítvány áttételére.
(2) Ha a beadvány hiányosságát a kitûzött határidõ alatt az indítványozó pótolja, a beadványt úgy kell tekinteni, mintha
már eredetileg is helyesen adták volna be.
(3) A határidõ eredménytelen eltelte esetén az Alkotmánybíróság a rendelkezésre álló adatok alapján dönt az ügyben.
Amennyiben az adatok hiányossága a döntést ellehetetleníti, az indítványt végzésben visszautasítja.
32. §

(1) Az egymással összefüggõ vagy azonos tartalmú ügyek elõadó alkotmánybíró által elrendelt egyesítése és arról
egyúttal az indítványozó értesítése – fõtitkári bemutatás alapján – végzéssel történik. A magasabb sorszámú ügyet
vagy ügyeket kell az alacsonyabb sorszámú ügyhöz egyesíteni. A különbözõ alkotmánybírókra szignált ügyek esetén
az érintett alkotmánybírók közti egyeztetés alapján, elnöki szignálás után kerül sor az egyesítésre.
(2) Az elõadó alkotmánybíró az Abtv. alapján elrendelheti az ügy egyes kérdéseinek elkülönítve történõ elbírálását.

33. §

(1) Az Alkotmánybíróság az indítványok érdemében a rendelkezésre álló iratok alapján dönt, valamint az ügy
eldöntéséhez szükséges, az Abtv.-ben meghatározott bármelyik bizonyítási eszközt felhasználhatja.
(2) Az elõadó alkotmánybíró dönt az ügyben az Abtv. 57. § (2) bekezdése szerinti szervekkel összefüggõ véleményezési
eljárás lefolytatásáról.
(3) Ha az elõadó alkotmánybíró szükségesnek tartja, megkeresõ végzésben fordul a véleményezésre felkért szerv
vagy szervezet vezetõjéhez, különösen a vizsgált jogszabály tárgya tekintetében felelõs szakminiszterhez, illetve
– mérlegelés alapján – az igazságügyért felelõs miniszterhez is.
(4) Az elõadó alkotmánybíró a megkeresést a felkért szerv vezetõjéhez intézi és tõle kér választ.
(5) A megkeresésben az elõadó alkotmánybíró ismerteti az alkotmányjogi problémát vagy a végzés mellékleteként
megküldi – az indítványozó vagy az indítványban szereplõ más személyek személyes adatainak törlését követõen,
illetve az indítványozó hozzájárulása birtokában – az indítvány másolatát, valamint ismerteti azt a jogi kérdést, amire a
megkeresés irányul.
(6) A válaszadásra adott határidõ kivételesen, az indítvány elbírálásának sürgõsségére tekintettel lehet harminc napnál
rövidebb.
(7) Amennyiben az ügy eldöntéséhez szükséges – kivéve, ha az indítvány várhatóan visszautasításra kerül – az elõadó
alkotmánybíró iratanyag megküldése céljából megkeresheti az elsõfokú bíróságot. Az eljárás befejezését követõen a
bekért bírósági iratanyagot az Alkotmánybíróság döntésével együtt vissza kell küldeni az alapügyben eljárt
bíróságnak.
(8) Az elõadó alkotmánybíró vagy a testület döntése esetén bármely állami szerv, társadalmi szervezet, alapítvány, illetve
egyház írásban ismertetheti az Alkotmánybírósággal az üggyel kapcsolatos jogi álláspontját, amennyiben ezt az
Alkotmánybíróságtól kérelmezte.

34. §

(1) Az elnök, vagy – az ügy tanácsban történõ tárgyalása esetén – a tanácsvezetõ elrendelheti az indítványozó, az
ellenérdekû fél, illetve azok képviselõje, a szakértõ vagy a kérelemben elbírálásához szükséges harmadik személy vagy
szerv, illetve szervezet nyilatkozatának beszerzését, vagy személyes meghallgatását. A személyes meghallgatást az
ügy elõadó alkotmánybírója is kezdeményezheti.
(2) Az indítványozó és az ellenérdekû fél személyes meghallgatására és a nyilvános meghallgatásra legkorábban az
ügyben készült tervezet, illetve problematika vagy feljegyzés elsõ tárgyalását követõen kerülhet sor.
(3) Amennyiben az Alkotmánybíróság a (1) bekezdésben foglalt személyes meghallgatást rendelt el, az indítványozó,
illetve az ellenérdekû fél képviselõjét értesíteni kell, és határidõ tûzése mellett figyelmeztetni, hogy írásban nyilvános
meghallgatás tartását indítványozhatja.
(4) A nyilvános meghallgatás tartásának megadott határidõn belüli indítványozására irányuló nyilatkozat elmaradása
esetén úgy kell tekinteni, hogy a nyilvános meghallgatást nem kérik.
(5) A (3) bekezdésben meghatározott indítványról az elnök, vagy a tanácsvezetõ nyolc napon belül dönt. Az Alkotmánybíróság
a nyilvános meghallgatásra irányuló indítványt elutasítja, ha attól az ügy érdemi elõmozdítása nem várható.

35. §

(1) A nyilvános meghallgatás idõpontját úgy kell meghatározni, hogy arról a meghívottak legalább nyolc nappal
korábban tudomást szerezzenek. Ez az idõtartam indokolt esetben lerövidíthetõ.
(2) A nyilvános meghallgatásra az elnök, illetve a tanácsvezetõ (a továbbiakban: az ülés elnöke) hívja meg azokat, akiknek
a meghallgatását az Abtv. és az ügyrend lehetõvé teszi, és szükségesnek tartja.

246

MAGYAR KÖZLÖNY

•

2012. évi 1. szám

(3) A nyilvános meghallgatás idõpontját és a meghallgatáson résztvevõ személyek nevét az Alkotmánybíróság honlapján
közzé kell tenni, és elõzetes bejelentkezés alapján lehetõséget kell biztosítani egyéb személyek részvételére.
Az Alkotmánybíróság elnöke a nyilvános meghallgatás szabályszerû lefolytatása, méltóságának és biztonságának
megõrzése érdekében vagy a férõhelyek korlátozottsága okán a hallgatóság létszámát meghatározhatja.
(4) A személyes meghallgatást és a nyilvános meghallgatást az ülés elnöke nyitja meg, majd az elõadó alkotmánybíró
ismerteti az ügy lényegét. Ezt követõen az elõadó alkotmánybíró, majd a többi alkotmánybíró kérdést intézhet a
meghallgatott személyekhez.
(5) A meghallgatott személynek elõzetesen meghatározott idõkeret áll rendelkezésére az álláspontja – az indítványozó,
illetve az ellenérdekû fél esetében jogi képviselõje útján történõ – kifejtésére.
(6) A nyilvános ülést az ülés elnöke nyitja meg, vezeti, és rekeszti be. Az ülés elnöke meghatározza az ülésen teljesítendõ
cselekmények sorrendjét, valamint gondoskodik a nyilvános ülés rendjének a fenntartásáról. A nyilvános
meghallgatást az ülés elnöke indokolt döntésével elhalaszthatja.
(7) A személyes meghallgatásról és a nyilvános meghallgatásról jegyzõkönyv és hangfelvétel készül.
(8) A 45. § (3) bekezdése szerint bírsággal sújtható az, akinek szándékos magatartása késlelteti vagy akadályozza
a nyilvános meghallgatás rendjét, illetve befejezését.
36. §

(1) Az Abtv. 27. §-a szerinti büntetõ, illetve szabálysértési ügyben hozott döntéssel összefüggésben keletkezett panasz
esetén a szóbeli meghallgatás keretében az nyilváníthat véleményt, akire nézve a sérelmezett döntés rendelkezést
tartalmaz, továbbá akinek meghallgatását az elnök vagy a tanácsvezetõ szükségesnek tartja. Nyilatkozattételre
hívható fel különösen az ügyész vagy az (alap)eljárást kezdeményezõ más szervezet.
(2) Amennyiben tanúvédelmi program keretébe tartozó személy meghallgatása szükséges, a Tanúvédelmi Szolgálat
útján kell intézkedni a megjelenésre történõ felhívás érdekében. A Tanúvédelmi Szolgálat álláspontjára figyelemmel
a szóbeli meghallgatástól az Alkotmánybíróság eltekinthet.
(3) Az alapeljárás szerinti különösen védett tanú szóbeli meghallgatását mellõzni kell. Adatait az Alkotmánybíróság tagjai
sem ismerhetik meg.

37. §

(1) Ha az Alaptörvényben biztosított jog sérelmének fennállásához, illetve az Alkotmánybíróság feladat- és hatáskörének
gyakorlásához kapcsolódó szakkérdések vagy elõkérdések eldöntése különleges szakértelmet igényel, akkor az
Alkotmánybíróság e kérdésekben kivételesen szakértõt rendel ki.
(2) A szakértõt az elõadó alkotmánybíró javaslatára az elnök írásban rendeli ki, és állapítja meg a szakvélemény
elkészítésére nyitva álló határidõt, valamint azokat a konkrét kérdéseket, amelyekre a szakértõtõl választ vár.
(3) Ha a szakvélemény a megadott határidõ alatt nem készül el, az Alkotmánybíróság új határidõt tûz ki, másik szakértõt
rendel ki, vagy mellõzheti a szakvélemény beszerzését.
(4) Az eljáró tanács tagjai, illetve teljes ülési tárgyalás esetén bármelyik alkotmánybíró javasolhatja a szakértõ személyes
meghallgatását, melynek elrendelésérõl a tanácsvezetõ, illetve az elnök dönt.

17. Az elõadó alkotmánybíró döntési jogköre és a testületi ülések eljárási szabályai
38. §

(1) Az elõadó alkotmánybíró a testületi eljárást megelõzõen megtehet minden intézkedést és – az ügy érdemére
vonatkozó határozat meghozatalát, valamint az ideiglenes intézkedést, az eljárás felfüggesztését, a visszautasítást és
az eljárás megszüntetését kivéve – meghozhat minden döntést, amelyet a törvény az Alkotmánybíróság hatáskörébe
utal.
(2) Az elõadó alkotmánybíró a testületi eljárás megkezdése után csak azokat az intézkedéseket teheti meg, amelyeket
törvény, illetõleg a testület kifejezetten a hatáskörébe utal.
(3) Az elõadó alkotmánybíró a rá szignált ügyet visszaadhatja, különösen, ha a teljes ülési szavazás során az elkészített
tervezet rendelkezõ részét vagy indoklását illetõen kisebbségben maradt, és a többségi álláspont szerinti tervezet
elõkészítését nem vállalja.
(4) Ha az elõadó alkotmánybíró az ügyet kellõen elõkészítettnek tartja, azt további érdemi elbírálásra – a fõtitkár útján –
testület elé terjeszti.
(5) Az elõadó alkotmánybíró köteles jelezni az Alkotmánybíróság eddigi joggyakorlatától történõ eltérés szándékát és
szükségességét.
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39. §

(1) Az elõadó alkotmánybíró által a testületi ülésre elõkészített döntés tervezetét, illetve problematikát vagy feljegyzést,
valamint az elõterjesztés iratait – a fõtitkár útján – észrevételezés céljából minden alkotmánybírónak a rendelkezésére
kell bocsátani.
(2) Amennyiben jelen ügyrend által az alkotmánybírósági eljárásra meghatározott határidõ a kilencven napot
meghaladja, a döntés elsõ tervezetének, illetve a problematikának vagy feljegyzésnek az észrevételezésére harminc
munkanap áll rendelkezésre.
(3) A (2) bekezdésben meghatározottnál rövidebb határidõt a tanácsvezetõ vagy az elnök a 47. §-ban, a 49. §-ban, az 50. §
(3)–(4) bekezdésében meghatározott esetben, továbbá az ügy sürgõsségére tekintettel az elõadó alkotmánybíró
javaslatára vagy saját hatáskörben állapíthat meg.
(4) Az alkotmánybíró és az elnök a döntés tervezetére, illetve a problematikára vagy feljegyzésre írásbeli észrevételt tesz,
melyben a tervezet, illetve a problematika vagy a feljegyzés érvelésében foglaltaktól eltérõ álláspontját annak
indokaival együtt közli.
(5) Az észrevételezési idõszak alatt írásban érkezett érdemi alkotmánybírói észrevételt a fõtitkár útján minden
alkotmánybíró rendelkezésére kell bocsátani.
(6) Az elõadó alkotmánybíró az észrevételekrõl tizenöt napon belül, a (3) bekezdésben meghatározott esetben az elnök
vagy a tanácsvezetõ által meghatározott idõtartamon belül nyilatkozik. A rendelkezõ részt vagy az indokolást
érdemben érintõ alkotmánybírói észrevétel elfogadása esetén a módosított elõterjesztést (határozat- vagy
végzéstervezetet) ismét nyolc munkanapos észrevételezésre kell bocsátani.

40. §

(1) A testületi ülés végleges napirendjét – a 39. §-ban foglalt észrevételezési idõ megtartására is tekintettel – megfelelõ
idõben, de legkésõbb az ülés megtartását megelõzõ harmadik munkanapon az alkotmánybírók rendelkezésére kell
bocsátani. A napirend tartalmazza a soron következõ ülés napirendjére vonatkozó tervezetet is.
(2) Az Abtv. 49. § (6) bekezdés a) pontja alapján az elõadó alkotmánybíró a tanács napirendjén lévõ ügyet a teljes ülés elé
terjeszti, ha a tanács által vizsgált ügyben – a tanács erre vonatkozó döntése alapján – a törvény megsemmisítésének
van helye.
(3) Az Abtv. 49. § (6) bekezdés b) pontja alapján az adott tanács tagjainak többsége, az elnök vagy öt, az adott tanácsban
tagsággal nem rendelkezõ alkotmánybíró a döntés tervezetének rendelkezésére bocsátásától számított nyolc napon
belül írásban elõadott indokolt javaslatára az ügyet a teljes ülés bírálja el.

41. §

(1) Amennyiben jelen ügyrend eltérõen nem rendelkezik, a testület az ülés napirendjén szereplõ ügy megtárgyalása után
hoz döntést.
(2) Az elõadó alkotmánybíró – a tervezet rendelkezésre bocsátásával egyidejûleg megtett – javaslatára a testület az
indítványt elutasító döntést egyszerûsített eljárásban hozza meg, ha az ügy megítélése egyszerû és
alaptörvény-ellenesség nem állapítható meg. Az egyszerûsített eljárásban a testület szóbeli tárgyalás mellõzésével,
vita nélküli szavazással, a kitûzött ülésnapon hoz döntést.
(3) Ha a (2) bekezdésben foglalt javaslatra tizenöt munkanapon belül nem érkezik tárgyalást kezdeményezõ írásbeli
észrevétel, a testület vita nélkül szavaz a tervezetrõl.
(4) Az Abtv. 49. § (6) bekezdésének a), illetve ba) pontja alapján a tanács a tervezet fõtitkárnak történõ megküldésével
egyidejûleg javasolhatja, hogy az ügy teljes ülésen szóbeli tárgyalás mellõzésével kerüljön kitûzésre. Amennyiben vita
alakult ki a tanácsban a határozat megítélése tekintetében, akkor tárgyalás mellõzésére nem kerülhet sor.

18. Az eljárás felfüggesztése
42. §

Az Alkotmánybíróság az eljárását az Abtv. 60. §-ában meghatározott esetben és okból végzéssel felfüggesztheti.
A felfüggesztõ végzést az Alkotmánybíróság hivatalos honlapján és hivatalos lapjában közé kell tenni.

19. Ideiglenes intézkedés
43. §

(1) Jogszabály végrehajtásának az Abtv. 61. § (2) bekezdésben meghatározottak alapján történõ felfüggesztését az elnök
vagy az elõadó alkotmánybíró kezdeményezheti. Az elnök az ideiglenes intézkedésrõl való döntés céljából rendkívüli
teljes ülést hívhat össze.
(2) Az intézkedés meghosszabbításáról az elnök vagy az elõadó alkotmánybíró kezdeményezésére a teljes ülés legkésõbb
a felfüggesztõ határozat hatályvesztését megelõzõ nyolc nappal dönt.
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(1) Ha a bíróság az Abtv. 53. § (4) bekezdése alapján nem függesztette fel az alkotmányjogi panaszban sérelmezett bírói
döntés végrehajtását, az Alkotmánybíróság – kérelemre vagy hivatalból – az Abtv. 61. § (1) bekezdésében foglalt
esetben a kifogásolt döntés végrehajtásának felfüggesztésére hívja fel a bíróságot.
(2) A döntés végrehajtásának felfüggesztésére történõ felhívásról az Alkotmánybíróság végzéssel határoz.
(3) A döntés végrehajtásának felfüggesztésére történõ felhívásról az Alkotmánybíróságnak az a testülete dönt, amely
az érintett ügyben érdemi döntésre jogosult, kivéve, ha az Alkotmánybíróság döntéshozatali testületének összehívása
az ideiglenes intézkedés céljának veszélyeztetése nélkül nem lehetséges. Ilyen esetben az ideiglenes intézkedésrõl
az elnök által kijelölt öt alkotmánybíróból álló testület dönt.
(4) A döntés végrehajtásának felfüggesztésére vonatkozó ideiglenes intézkedés elrendelését indokolni kell.

20. Eljárási bírság kiszabása
45. §

(1) Az Alkotmánybíróság az Abtv. 54. § (2)–(3) bekezdéseiben foglalt esetben eljárási bírsággal sújthatja és a felmerülõ
többletköltségek megfizetésére kötelezheti az indítványozót.
(2) Az eljárási bírságot az indítványozóval szemben kizárólag alkotmányjogi panasz eljárásban lehet alkalmazni.
(3) Az eljárásában résztvevõ más személy abban az esetben sújtható bírsággal, ha szándékos magatartása – különösen
valótlan vagy késedelmes adatközlése, illetve megjelenési kötelezettségének az elmulasztása – késlelteti vagy
akadályozza az alkotmánybírósági eljárás befejezését.
(4) Az eljárási bírság a bírságra okot adó magatartás tanúsításának idejétõl függõen elsõsorban az alkotmányjogi panasz
befogadását visszautasító végzésben, vagy az eljárást befejezõ határozatban szabható ki.
(5) Az eljárási bírság a (4) bekezdéstõl eltérõen külön végzésben is kiszabható, ha az eljárás elõmozdítása érdekében
indokolt.
(6) Az eljárási bírság Abtv.-ben meghatározott mértékén belül az adott ügyben alkalmazott összegrõl a tanács vagy a
teljes ülés az elõadó alkotmánybíró javaslata alapján dönt.
(7) Az eljárási bírságot kiszabó végzésben meg kell határozni a megfizetésre nyitva álló határidõt, amely harminc napnál
nem lehet rövidebb.
(8) Az Alkotmánybíróság döntése – az eljárási bírságban és a költségekben marasztalt személy indokolt kérelme alapján
vagy hivatalból – különös méltánylást érdemlõ okból az Abtv., valamint az ügyrend szerint megváltoztató.
(9) Különös méltánylást érdemlõ ok körében értékelhetõk a bírságolt személyi körülményei – különösen elõrehaladott
életkora, súlyos betegsége, kedvezõtlen vagyoni, jövedelmi, illetve családi viszonyai –, valamint a bírságra okot adó
magatartással kapcsolatos körülmények, így különösen annak menthetõ indítéka vagy az alkotmánybírósági eljárás
elõmozdítására irányuló utólagos cselekedete.

21. Kizárás
46. §

(1) Az Alkotmánybíróságban betöltött tagság megszûnésével, valamint a mentelmi jog felfüggesztésével kapcsolatos
teljes ülési határozathozatalban az érintett alkotmánybíró nem vehet részt.
(2) Az ügy elbírálásából az Abtv. 62. §-a alapján történõ kizárás esetén az ügy tárgyával összefüggõ személyes és közvetlen
érintettséget különösen megalapozza
a) a döntés kimeneteléhez fûzõdõ közvetlen, az alkotmánybírót vagy közeli hozzátartozóját – elsõsorban jogi,
pénzügyi vagy társadalmi helyzetében – érintõ érdek;
b) az alkotmánybírósági eljárás tárgyát képezõ jogszabály elõkészítésében, kidolgozásában, benyújtásában
személyes és érdemi munkával történõ részvétel, így különösen kizárt, aki az Alkotmánybíróság tagjává válását
megelõzõen
ba) a törvényjavaslatra vagy törvénymódosító javaslatra vonatkozó indítványt benyújtó képviselõ vagy
bizottság elnöke, Kormány általi benyújtás esetén az elõterjesztõ miniszter,
bb) az országgyûlési tárgyalás alatt álló önálló indítványhoz módosító, illetve kapcsolódó módosító javaslatot
benyújtó képviselõ, illetve bizottság elnöke, amennyiben a javaslata elfogadásra került, és az
alkotmánybírósági eljárásban az adott jogszabályi rendelkezés vizsgálata folyik,
bc) kormányrendelet, illetve miniszteri rendelet kibocsátásakor a kormányrendelet, illetve miniszteri rendelet
tárgya szerint felelõs miniszter, továbbá önálló szabályozó szerv vezetõje rendeletének kiadásakor az önálló
szabályozó szerv vezetõje
volt.
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(3) Ha a kizárási ok fennállását nem az alkotmánybíró jelentette be, és a kizáráshoz nem járult hozzá, a kizárás tárgyában
az elnök által kijelölt másik tanács dönt.
(4) Ha a kizárt alkotmánybíró az ügy elõadó alkotmánybírója, az elnök másik elõadó alkotmánybírót jelöl ki. Ha a kizárás
a tanács határozatképességét veszélyezteti, a kizárt alkotmánybírónak a tanácsban az adott ügyben történõ
helyettesítésérõl az elnök dönt.
(5) Az alkotmánybíró kizáráshoz való hozzájárulása esetén az elnök a (4) bekezdésben foglalt intézkedéseket
haladéktalanul megteszi.
(6) Az alkotmánybíró a bejelentéstõl kizárása megtörténtéig az ügyben eljárhat, de ügydöntõ határozatot nem hozhat.

22. Határidõk
47. §

(1) Az Alkotmánybíróság törvény, valamint nemzetközi szerzõdés alkotmányellenességének elõzetes vizsgálatáról az
indítvány benyújtását követõ harminc napon belül határoz [Alaptörvény 6. cikk (6) bekezdés].
(2) Az indítványt a beérkezését követõen a fõtitkár azonnal megvizsgálja és elõkészíti, az elnök az elõadó alkotmánybírót
két munkanapon belül kijelöli. Az elnök akadályoztatása esetén az elnökhelyettes jár el.
(3) Az indítványról az elõadó alkotmánybíró öt munkanapon belül határozattervezetet, vagy problematikát, illetve
feljegyzést készít a teljes ülés számára; a teljes ülés az ügyet soron kívül napirendjére veszi.
(4) Ismételt indítvány esetén az Alkotmánybíróság tíz napon belül határoz. Az indítványt a fõtitkár a beérkezését követõen
azonnal megvizsgálja és elõkészíti. Az elnök a beérkezést követõ munkanapon kijelöli az elõadó alkotmánybírót.
Az elnök akadályoztatása esetén az elnökhelyettes jár el. Az elõadó alkotmánybíró három munkanapon belül
határozattervezet készít.

48. §

(1) Az Abtv. 25. §-ában foglalt bírói kezdeményezést a fõtitkár haladéktalanul megvizsgálja és elõkészíti. Az elnök a bírói
kezdeményezés beérkezésétõl számított harminc napon belül kijelöli az elõadó alkotmánybírót. Az elõadó
alkotmánybíró az elsõ tervezetet száznyolcvan napon belül az ügy elbírálására jogosult testület elé terjeszti.
(2) Az Abtv. 26–27. §-ában foglalt alkotmányjogi panasz esetén az Alkotmánybíróság az indítvány beérkezésétõl
számított százhúsz napon belül dönt az indítvány befogadhatóságáról. A fõtitkár, az egyesbíró, valamint a tanács
eljárását úgy kell lefolytatni – beleérve az elõkészítõ eljárás során végzett valamennyi eljárási cselekményt, különösen
a hiánypótlást –, hogy a befogadásról szóló döntésnek a tanács napirendjére történõ felvétele határidõn belül
megtörténjék.
(3) Az elõadó alkotmánybíró az elsõ tervezetet a befogadást követõen száznyolcvan napon belül az ügy elbírálására
jogosult testület elé terjeszti.
(4) Az e §-ban foglalt határidõket az elõadó alkotmánybíró javaslatára az elnök meghosszabbíthatja.

49. §

Az elnök az Országgyûlés népszavazást elrendelõ határozata alaptörvény-ellenességének vizsgálatára irányuló
indítvány beérkezésétõl számított harminc napon belül kijelöli az elõadó alkotmánybírót. Az elõadó alkotmánybíró
a tervezetet kilencven napon belül az ügy elbírálására jogosult testület elé terjeszti.

50. §

(1) A beadvány benyújtására nyitva álló törvényi határidõ és egyéb határidõhöz kötött eljárási cselekmény esetén a
beadványnak és egyéb iratnak a határidõ utolsó napjáig a beadvány és egyéb irat érkeztetésére az Abtv. alapján
jogosult szervhez be kell érkezni.
(2) A fõtitkár, az elõadó alkotmánybíró vagy a tanácsvezetõ kezdeményezésére az elnök elrendelheti az adott ügy
gyorsított eljárásban történõ, vagy soron kívüli elbírálását.
(3) A gyorsított eljárásban egyes eljárási cselekményeket jelen ügyrendben meghatározott idõtartamok fele része alatt
kell elvégezni.
(4) Soron kívüli eljárásban az eljárási cselekményeket haladéktalanul foganatosítani kell.
(5) Az ítélkezési szünet idõtartama a jelen ügyrendben meghatározott határidõkbe nem számít be.

23. Adatnyilvánosság
51. §

(1) Az Abtv. 23–24. §-a és 32–33. §-a szerinti eljárásokban, továbbá az Abtv. 38. §-a szerinti eljárásban nyilvánosnak
minõsül, az Abtv. 25–27. §-a szerinti eljárásban az indítványozó hozzájárulása esetén nyilvánosságra hozható az
indítvány, valamint az eljárás során az Alkotmánybírósághoz közfeladatot ellátó szervek, illetve személyek által
megküldött vélemény, továbbá a szakértõi vélemény.
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(2) Amennyiben a nyilvánosnak minõsített dokumentumokban szereplõ személyes adatok nyilvánosságra hozatalához
az érintett nem járult hozzá, azokat oly módon kell törölni, hogy az ne járjon a megállapított tényállás sérelmével.
Az indítványok anonimizálására egyebekben a bíróságok szervezetérõl és igazgatásáról szóló törvény bírósági
határozatok nyilvánosságára vonatkozó rendelkezéseit kell megfelelõen alkalmazni.
(3) Az alapvetõ jogok biztosa által kezdeményezett eljárásban, valamint az Abtv. 25. §-ában, 32–33. §-ában, és 36. §-ában
foglalt eljárásban az indítványozó, illetve jogi képviselõje, az Abtv. 26–27. §-ában foglalt eljárásában az indítványozó és
az ellenérdekû fél jogi képviselõje útján jogosult az eljárás meghatározott irataiba betekinteni, azokról másolatot,
kivonatot készíteni.
(4) A felvilágosítás személyesen, írásban és távközlési eszköz útján kérhetõ. A felvilágosítás a jogosultnak kizárólag a
megismerhetõ iratok és abban szereplõ adatok tekintetében áll fenn. A kezelõ iroda nem ad felvilágosítást,
amennyiben a felvilágosítást kérõ személyének azonosítása nehézségekbe ütközik.
(5) A tanácsvezetõ tájékoztatja az érintettet az iratbetekintés lehetõségérõl. A betekintés tényét az ügyiraton fel kell
tüntetni. Az iratbetekintés tekintetében az Abtv. 57. § (9) bekezdése alapján a Pp. szabályait kell megfelelõen
alkalmazni.
(6) A befejezett eljárásokban az eljárás meghatározott irataiba való betekintésre joga van minden olyan természetes és
jogi személynek, valamint szervnek, aki, illetve amely az erre vonatkozó jogos, illetve a tevékenységével összefüggõ
érdekét valószínûsíti. Az iratbetekintésre vonatkozó kérelmet az Alkotmánybíróság elutasítja, ha az érintett jogos
érdekének védelme ezt megkívánja.
(7) A személyes adatok védelmérõl és a közérdekû adatok nyilvánosságáról szóló törvény szabályai szerint nem nyilvános
az ügy döntésre történõ elõkészítésével összefüggõ belsõ munkaanyag, különösen az indítványelemzés, a
problematika vagy feljegyzés, a döntés-tervezet, a módosító- és szerkesztési javaslat, az elõadó alkotmánybíró
jegyzete, az ügyhöz csatolt emlékeztetõ, valamint az ügyintézéssel kapcsolatos egyéb tanácsvezetõi és elnöki
intézkedés, utasítás.
(8) A minõsített adatokat tartalmazó irat nem nyilvános az indítványozó, illetve jogi képviselõje és az ellenérdekû fél
számára sem, az üzleti titok esetén a megismerést a titokgazda nyilatkozatától kell függõvé tenni.
(9) Adatigénylésre írásban történõ válasz fõtitkári levéllel történik.

III. FEJEZET
AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG DÖNTÉSEI
24. Döntések
52. §

(1) Az Alkotmánybíróság érdemi határozattal elbírálja az indítványt, és dönt az eljárása során szükségszerûen felmerült
kérdésekben.
(2) Az Alkotmánybíróság határozatot hoz a jogszabály hatálybalépésének ideiglenes felfüggesztésérõl.
(3) Az eljárást lezáró végzésekre – a rövidített indokolással ellátott végzés kivételével – a határozatra vonatkozó
rendelkezések az irányadók.

25. A határozat tartalma
53. §

(1) Az Alkotmánybíróság határozata bevezetõ részbõl, rendelkezõ részbõl és indokolásból áll.
(2) A bevezetõ rész tartalmazza az ügyszámot; az alkotmánybírósági hatáskör megnevezését; teljes ülésre, vagy tanácsra
utalással az alkotmánybírósági eljárás formáját; a különvélemény, illetve a párhuzamos indokolás tényét, illetve az azt
csatoló alkotmánybírák nevét; a bírói döntés azonosító adatait; továbbá, amennyiben az eljárásban nyilvános
meghallgatásra került sor, ennek a tényét.
(3) A határozat rendelkezõ része tartalmazza az Alkotmánybíróság érdemi döntését, a határozat Magyar Közlönyben való
közzétételére vonatkozó rendelkezést, jogszabály vagy egyedi bírói döntés megsemmisítése esetén a
megsemmisítésre, jogszabály megsemmisítése esetén a megsemmisítés terjedelmére és a hatályvesztés idõpontjára
vonatkozó rendelkezést. Jogszabályi rendelkezés részbeni megsemmisítése esetén a határozat rendelkezõ része
megállapítja a hatályban maradó jogszabályi rendelkezés szövegét.
(4) A határozat indokolása tartalmazza az indítvány rövid ismertetését; a megállapított tényállást az arra vonatkozó
bizonyítékok megjelölésével; az Alaptörvényre, illetõleg azokra a jogszabályokra történõ hivatkozást és azokat az
alkotmányos indokokat és érveket, amelyeken az Alkotmánybíróság döntése alapul.
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26. Különvélemény, párhuzamos indokolás
54. §

(1) A teljes ülés szavazással elfogadja (parafálja) a határozatot, s ezzel egyidejûleg jelenthetik be az alkotmánybírók az
Abtv. 66. § (2) és (3) bekezdésében meghatározott különvélemény, illetve párhuzamos indokolás megfogalmazására
irányuló szándékukat.
(2) Különvélemény, illetve párhuzamos indokolás az Abtv. 23–27. §-ában és 32–38. §-ában meghatározott hatáskörben
hozott döntéshez csatolható. Az Alkotmánybíróság mûködésével összefüggõ, illetve szervezeti és személyi
kérdésekben hozott döntésekkel összefüggésben különvélemény elõterjesztésének nincs helye.
(3) A különvéleményben, illetve párhuzamos indokolásban foglalt érveket, indokokat fel kell hozni az ügy vitájában, hogy
a testület tagjai megelõzõen megismerhessék azt.
(4) A különvélemény, illetve a párhuzamos indokolás terjedelme nem haladhatja meg a határozat terjedelmét.
(5) A bejelentett különvélemény, illetõleg párhuzamos indokolás írásba foglalására a döntés parafálásától számított öt
nap áll az alkotmánybírók rendelkezésére.
(6) A parafált határozat aláírására akkor kerül sor, ha a különvéleményt, illetve a párhuzamos indokolást az alkotmánybíró
a határozathoz csatolta.

27. Határozathozatal
55. §

(1) A határozatot akkor lehet meghozottnak tekinteni, ha a szavazásban részt vett alkotmánybírók az írásba foglalt
határozat-tervezetet aláírták.
(2) A döntéshozatalban részt vett, de a határozatot akadályoztatása miatt aláírni nem tudó alkotmánybíró helyett a
határozatot a testület elnöke (akadályoztatása esetén az elnökhelyettes) írja alá.
(3) A határozatot az alkotmánybírók betûrendben írják alá; „elõadó alkotmánybíró”-ként kell megjelölni a határozat
tervezetét elõkészítõ alkotmánybírót. Teljes ülésen hozott határozat esetén meg kell jelölni az elnök, illetõleg az
elnökhelyettes személyét, a tanácsülésen meghozott határozat esetén a tanácsvezetõ alkotmánybíró személyét.

28. A határozat közlése és kihirdetése
56. §

(1) Az Alkotmánybíróság a döntését kézbesítés útján közli az indítványozóval és azzal, akire nézve rendelkezést tartalmaz,
továbbá azzal az érdekelttel, akinek a részére a közlést szükségesnek tartja, különösen az ellenérdekû féllel a bírói
döntés megsemmisítése esetén.
(2) Az Alkotmánybíróság alkotmányjogi panasz eljárásban a befogadásról szóló végzését, valamint az eljárást befejezõ
döntését megküldi az elsõfokú bíróságnak.
(3) Az Alkotmánybíróság elrendelheti az ügy érdemében hozott határozatának nyilvános ülésen történõ szóbeli
kihirdetését. A szóbeli kihirdetés idõpontját az ülés elnöke tûzi ki. Az írásba foglalt határozatot – esetenként a testület
által elõzetesen elfogadott, rövidített tartalmú indokolással – az ülés elnöke hirdeti ki.
(4) A különvéleményt és a párhuzamos indokolást a határozattal együtt kell kihirdetni, illetve közzétenni.
(5) Az Alkotmánybíróság határozatait az Abtv.-ben meghatározottak szerint, továbbá az Alkotmánybíróság Határozatai
hivatalos lapban közzéteszi.
(6) Az Alkotmánybíróság határozatai az Alkotmánybíróság Hivatalának honlapján az Abtv. szabályai szerint
hozzáférhetõk.
(7) A közzététel további kérdéseirõl az Alkotmánybíróság közzétételi szabályzata rendelkezik.

29. A határozat kijavítása és kiegészítése
57. §

(1) Az Alkotmánybíróság a határozatot név-, szám- vagy más hasonló elírás esetén – hivatalból vagy kérelemre – végzéssel
bármikor kijavíthatja.
(2) Az Alkotmánybíróság határozatát bármikor hivatalból kiegészítheti, ha határozatában nem rendelkezett valamely
kérdésrõl, amelyrõl a rendelkezés törvénynél fogva kötelezõ.

30. Az eljárás során hozott végzések
58. §

Az eljárás befejezését megelõzõen az Alkotmánybíróság végzésben rendeli el a hiánypótlást, az egyesítést, az
elkülönítést, a megkeresést, a végrehajtás felfüggesztését, az eljárás felfüggesztését, valamint az eljárási bírság
kiszabását.
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31. Eljárást lezáró végzések
59. §

(1) Az alkotmánybírósági eljárásban eljárást lezáró végzések: a visszautasító végzés, az eljárás megszüntetõ végzés,
valamint az ügy áttételérõl rendelkezõ végzés.
(2) Az Alkotmánybíróság az eljárás megszüntetését, az indítvány visszautasítását, valamint az indítvány áttételét – ha
egyéb kérdéseket is elbírál – az érdemi döntésrõl rendelkezõ határozatába is foglalhatja.

60. §

(1) Az Alkotmánybíróság az Abtv. 64. §-ában foglalt feltételek fennállása, továbbá joghatóságának hiánya esetén
végzésben utasítja vissza az indítványt.
(2) Nem „ítélt dolog”, ha
a) az Alkotmánybíróság egy adott törvény alkotmányossági vizsgálatát elvégezte, és a végrehajtási rendelet
megismétli a vizsgált törvényi rendelkezést; a végrehajtási rendelet érdemi vizsgálatát az adott törvényre
vonatkozó vizsgálattal azonosan le kell folytatni,
b) az elbírált önkormányzati rendelettel azonos tartalmú – más önkormányzat által alkotott – rendelet
alkotmányossági felülvizsgálatára irányul az indítvány.
(3) Okafogyottság címén kell az alkotmánybírósági eljárást megszüntetni, ha az Alkotmánybíróság által korábban
alkotmánysértõnek minõsített és megsemmisített jogszabály vagy jogszabályi rendelkezés alkotmányossági
felülvizsgálatát más alaptörvényi tételre (alkotmányos összefüggésre) tekintettel kérik felülvizsgálni, mint amilyen
alkotmányos összefüggés alapján az Alkotmánybíróság az adott jogszabályt vagy jogszabályi rendelkezést
megsemmisítette.

61. §

(1) Az Alkotmánybíróság az Abtv. 56. § (2) bekezdése szerinti esetekben a befogadást végzésben visszautasítja.
(2) A rövidített indokolású végzés bevezetõ részbõl, rendelkezõ részbõl és indokolásból áll.
(3) A bevezetõ rész az ügyszámot és az eljárás tárgyát, a rendelkezõ rész a visszautasítás tényét, az indoklás a tényállás
rövid ismertetését és az Abtv. vonatkozó rendelkezésére utalással annak az oknak a megjelölését tartalmazza, amely
miatt az Alkotmánybíróság nem fogadta be az indítványt.

62. §

Az egyesbírónak az Abtv. 55. § (4) bekezdése alapján az indítvány érdemi vizsgálat nélküli visszautasításáról szóló
végzése tartalmazza
a) az ügyszámot és az eljárás tárgyát,
b) az érdemi vizsgálat nélküli visszautasítás tényét,
c) az Abtv. 55. § (4) bekezdésében meghatározott okot, amelyen a döntés alapul.

63. §

(1) Az Alkotmánybíróság az Abtv. 59. §-a alapján végzésben megszüntetheti az eljárást a nyilvánvalóan okafogyottá váló
ügyek esetén.
(2) Okafogyottá válik az indítvány különösen, ha
a) alkotmányjogi panasz eljárásban a természetes személy indítványozó meghal, jogi személy megszûnik,
b) a jogi képviselõ képviseleti jogosultsága megszûnt és az indítványozó a jogi képviseletrõl – felhívás ellenére – nem
gondoskodott,
c) az indítványozó indítványát visszavonta,
d) rendkívüli jogorvoslat folytán a bíróság a megtámadott bírói döntést hatályon kívül helyezte,
e) az indítvány egyéb okból tárgytalanná vált.

64. §

(1) Az Alkotmánybíróság az indítvány áttételérõl rendelkezõ végzést hoz, ha az indítvány érdemi vizsgálatát követõen
az indítványból vagy mellékleteibõl az tûnik ki, hogy az ügy más bíróság, más hatóság vagy más szerv hatáskörébe
tartozik.
(2) Az áttételt elrendelõ végzést kézbesíteni kell az indítványozónak és az ellenérdekû feleknek. Nincs helye az indítvány
áttételének olyan bírósághoz, hatósághoz, vagy más szervhez, amely saját hatáskörének vagy illetékességének
hiányát már jogerõsen megállapította.

32. Az Alkotmánybíróság egyéb határozatai
65. §

(1) A teljes ülés az Alkotmánybíróság mûködését érintõ szervezeti, személyi és mûködési kérdésekben „Tü. hat.”
megjelöléssel, évi folyamatos sorszámozással teljes ülési határozatokat (belsõ határozat) hoz, különösen szabályzatok
megalkotása, tanácsok összetétele, az elnökhelyettes, illetve a fõtitkár megválasztása tekintetében.
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(2) A teljes ülés az Abtv. 70. § (2) bekezdése alapján és az egységes ítélkezési gyakorlat kialakítása érdekében „Tü. áf.”
megjelöléssel, évi folyamatos sorszámozással teljes ülési állásfoglalásokat ad ki.
66. §

(1) Belsõ határozat meghozatalát vagy állásfoglalás kiadását az elnök vagy öt alkotmánybíró indítványozhatja. Az
indítványról a teljes ülés dönt. A teljes ülés az indítványt elfogadó döntést követõen a határozat-, illetve
állásfoglalás-tervezet elkészítésével a fõtitkárt is megbízhatja.
(2) A határozat-, illetve állásfoglalás-tervezet napirendre tûzésérõl az elnök gondoskodik.
(3) A határozat-, illetve állásfoglalás-tervezet az alkotmánybírók aláírásával kerül elfogadásra. A 65. §-ban szabályozott
teljes ülési határozathoz és állásfoglaláshoz különvélemény, párhuzamos indokolás nem csatolható, keletkezésének
idõpontjától és az alkotmánybírói testület összetételétõl függetlenül kötelezõ érvényû mindaddig, amíg a
meghozatalára irányadó eljárási rendben módosítására vagy hatályon kívül helyezésére sor kerül.
(4) Az alkotmánybíró a személyi kérdéseket érintõ teljes ülési határozatok esetén – érintettség vagy elfogultság miatt –
jogosult a döntéstõl tartózkodni.

IV. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
67. §

(1) Ez az ügyrend a kihirdetését követõ napon lép hatályba.
(2) Az Alkotmánybíróság elõtt folyamatban lévõ, jelen ügyrend hatálybalépése elõtt érkezett, és az Abtv. 73. §-ának
szabályai szerint lefolytatandó ügyekben az eljárási kérdések tekintetében jelen ügyrend rendelkezéseit kell
alkalmazni.
(3) Jelen ügyrend hatálybalépésével egyidejûleg hatályát veszti az Alkotmánybíróság ideiglenes ügyrendjérõl és annak
közzétételérõl szóló, módosított és egységes szerkezetbe foglalt 3/2001. (XII. 3.) Tü. határozat közzétételérõl szóló
2/2009. (I. 12.) Tü. határozat, valamint az ennek alapján kiadott azon teljes ülési határozatok és teljes ülési
állásfoglalások, melyeket a teljes ülés a teljes ülési határozatok és teljes ülési állásfoglalások 2012. január 1-jétõl
hatályos Abtv.-vel és ügyrenddel összefüggõen szükséges hatályon kívül helyezésérõl szóló határozatában külön
megjelöl.
(4) Az Alkotmánybíróság eljárásaiban az elektronikus ügyintézésre vonatkozó szabályokat az Alkotmánybíróság ügyviteli
szabályzata tartalmazza.
(5) Az Alkotmánybíróság jelen határozata a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 26. § (2) bekezdése alapján a
Magyar Közlönyben közzétételre kerül.
Budapest, 2011. december 28.
Dr. Paczolay Péter s. k.,
az Alkotmánybíróság elnöke,
elõadó alkotmánybíró

Dr. Balogh Elemér s. k.,

Dr. Bihari Mihály s. k.,

alkotmánybíró

alkotmánybíró

Dr. Bragyova András s. k.,

Dr. Dienes-Oehm Egon s. k.,

alkotmánybíró

alkotmánybíró

Dr. Holló András s. k.,

Dr. Kiss László s. k.,

alkotmánybíró

alkotmánybíró

Dr. Kovács Péter s. k.,

Dr. Lenkovics Barnabás s. k.,

alkotmánybíró

alkotmánybíró

Dr. Lévay Miklós s. k.,

Dr. Pokol Béla s. k.,

alkotmánybíró

alkotmánybíró

Dr. Stumpf István s. k.,

Dr. Szalay Péter s. k.,

alkotmánybíró

alkotmánybíró

Dr. Szívós Mária s. k.,
alkotmánybíró
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Helyreigazítás:
A Magyar Közlöny 2011. december 29-i 162. számában kihirdetett 331/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 10., 11.,
12. mellékleteiben – a 39834., a 39836., a 39837. oldalakon – a „... 62/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez” szövegrész
helyesen a „...63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez”.
A Magyar Közlöny 2011. december 30-i 164. számában kihirdetett 350/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 5. §
(3) bekezdésében – a 40737. oldalon – az „a 0 (2) bekezdése” helyesen „a 2. § (2) bekezdése”.
A Magyar Közlöny 2011. évi 165. számában a 41596. oldalon a 97/2011. (XII. 30.) NFM rendelet aláírásában
a „nemzetgazdasági miniszter” szövegrész helyesen „közigazgatási és igazságügyi miniszter”.
A Magyar Közlöny 2011. évi 165. számában a 41572. oldalon a jogszabály címében, a 41573. oldalon a 8. §-ban,
a 41575. oldalon az 1. mellékletben, a 41585. oldalon a 2. mellékletben, a 41587. oldalon a 3. mellékletben,
a 41588. oldalon a 4. mellékletben a számozás helyesen „94/2011. (XII. 30.) NFM rendelet”.

A Magyar Közlönyt a Szerkesztõbizottság közremûködésével a Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium szerkeszti.
A Szerkesztõbizottság elnöke: dr. Gál András Levente,
a szerkesztésért felelõs: dr. Borókainé dr. Vajdovits Éva.
A szerkesztõség címe: Budapest V., Kossuth tér 1–3.
A Határozatok Tára hivatalos lap tartalma a Magyar Közlöny IX. részében jelenik meg.
A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://kozlony.magyarorszag.hu
honlapon érhetõ el.
A Magyar Közlöny oldalhû másolatát papíron kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó.
Felelõs kiadó: Majláth Zsolt László ügyvezetõ igazgató.

