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Kormányrendeletek

A Kormány 314/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelete
a szakképzési megállapodásról
A Kormány a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 88. § (3) bekezdés f ) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A szakképzési megállapodás megkötésének feltételei
1. §

(1) A szakképzési megállapodás együttműködési megállapodás a nem állami költségvetési szerv által fenntartott
szakképző iskola fenntartója (a továbbiakban: fenntartó) és a szakképző iskola székhelye szerint illetékes fővárosi
és megyei kormányhivatal (a továbbiakban: kormányhivatal) között a szakképzési állami feladatok ellátásában való
részvételről.
(2) A szakképzési megállapodás biztosítja a támogatott szakképzést folytató iskola fenntartója és a feladatellátásért
felelős állam együttműködését, valamint azt, hogy az állam a tervezési folyamatok során a megállapodást kötő
fenntartó által folytatott szakképzést és szakképzési tevékenységére vonatkozó középtávú terveit figyelembe veszi.

2. §

(1) A Kormánynak a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény (a továbbiakban: Szt.) 84. § (5) bekezdése
szerinti, az állam által támogatott iskolai rendszerű szakképzések szakmaszerkezetét meghatározó döntéséhez
(a továbbiakban: szakmaszerkezeti döntés), valamint a megyei fejlesztési és képzési bizottságnak az Szt. 81. §
(3)−(5) bekezdése szerinti javaslatához adott fenntartói javaslat akkor vehető figyelembe, ha az összhangban van
a szakképzési megállapodásban rögzített tervekkel.
(2) A szakképzési megállapodásban rögzítetteknek összhangban kell lenniük a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi
CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 75. § (1) bekezdése szerinti megyei szintű bontásban készülő feladatellátási,
intézményhálózat-működtetési és köznevelés-fejlesztési terv részét képező megyei szakképzési tervben
(a továbbiakban: megyei szakképzési terv) foglaltaknak.
(3) A szakképzési megállapodás kizárólag a fenntartó olyan szakképző iskolájára és a 3. § (1) bekezdés c) pontja
tekintetében olyan szakképzési alapfeladatokra, munkarendre, az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos
Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
OKJ) szerinti szakképesítésre és ágazatra vonatkozóan köthető, amely szakképesítésre, vagy ágazat esetén
az ágazati szakközépiskolai oktatásra vagy az ágazathoz tartozó legalább egy szakképesítésre a fenntartó
működési engedéllyel rendelkezik, továbbá amelyek a szakképzési megállapodás időtartamának első
tanévében a szakmaszerkezeti döntés értelmében – a főváros vagy az adott megye és az adott fenntartó
esetében − támogatottak.
(4) Az iskolai rendszerű szakképzés feladatellátási céljait szolgáló állami fejlesztési támogatásokról szóló döntés során
figyelembe kell venni a megyei szakképzési tervben és a szakképzési megállapodásban foglaltakat.
(5) A fenntartó szakképző iskolája államilag támogatott szakképzést akkor hirdethet, valamint a felvételi eljárásba
akkor kapcsolódhat be, ha a fenntartója rá vonatkozóan hatályos szakképzési megállapodással rendelkezik, és ha
a meghirdetett szakképzés ágazata vagy a 3. § (1) bekezdés e) pontja szerinti esetben a szakképesítés megnevezése
szerepel a tervezett beiskolázással érintett tanévre vonatkozóan a szakképzési megállapodásban.

2. A szakképzési megállapodás tartalma
3. §

(1) A szakképzési megállapodás tartalmazza:
a)
a fenntartó nevét, székhelyét, adószámát, képviseletére jogosult nevét,
b)
a fenntartó szakképző iskolájának nevét, a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló
229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 5. §-a szerinti OM azonosítóját, székhelyét,
c)
a fenntartó szakképző iskolájának költségvetési hozzájárulásban részesítendő szakképzési alapfeladatait,
ezen belül azon OKJ szerinti ágazatok megjelölését, amelyekbe tartozó szakképesítéseket, szakképzéseket
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kíván indítani a szakképzési megállapodás időtartamának első tanévében, továbbá a felvehető maximális
tanulólétszámot alapfeladatonként, munkarendenként és megyére, fővárosra lebontva valamennyi
e bekezdés szerinti adatot,
d)
a fenntartónak a szakképző iskolája költségvetési hozzájárulásban részesítendő szakképzési alapfeladataira
kidolgozott, − a szakképzési megállapodás hatálybalépését követő − öt tanévre vonatkozó tervét,
amelynek része az indítani kívánt OKJ szerinti szakképesítések, szakképzések ágazatainak felsorolása,
a tanévenként beiskolázni kívánt osztály- vagy csoportszám feltüntetésével alapfeladatonként, ágazatonként,
munkarendenként és megyénként, valamint a fővárosra vonatkozóan, továbbá az új gyakorlati képzési
kapacitást eredményező tervezett vagy szükséges infrastrukturális fejlesztések felsorolása, az ennek
keretében kialakítandó új gyakorlati képzési kapacitás megjelölése megyére, fővárosra lebontva,
e)
a szakképesítések felsorolását a c) és d) pontban foglaltak tekintetében, ha
ea)
a szakképesítés az OKJ szerint nem tartozik egy ágazatba sem, vagy
eb)
a szakképesítés szerepel az OKJ 6. mellékletében,
f)
az állami kötelezettségvállalást arra, hogy figyelembe veszi a szakképzési feladatellátásra vonatkozó tervezés
során a fenntartó szakképző iskolája által ellátott iskolai rendszerű szakképzési feladatellátást, a szakképzésre
vonatkozóan végrehajtott fejlesztéseket és a szakképzési megállapodásban rögzített szakképzésfejlesztési terveit, továbbá költségvetési hozzájárulást nyújt a szakmaszerkezeti döntésben foglaltaknak és
a szakképzési megállapodásnak megfelelő feladatok tekintetében az Szt. 29. §-a alapján ingyenes oktatásra
jogosult tanulók képzésére,
g)
a fenntartó arra vonatkozó kötelezettségvállalását, hogy adatot szolgáltat az alábbi állami tervezési feladatok
ellátásához:
ga)
a megyei szakképzési terv elkészítéséhez, értékeléséhez és felülvizsgálatához az Oktatási Hivatal és
a kormányhivatalok számára, az általuk meghatározott formában és határidőre, valamint
gb)
a szakmaszerkezeti döntéshez az állami szakképzési és felnőttképzési szerv által meghatározott
formában és határidőre,
h)
a hatálybalépésének időpontját és időtartamát.
(2) Az (1) bekezdés g) pont ga) és gb) alpontjában meghatározott állami tervezési feladatok ellátásához a fenntartó
adatot szolgáltat
a)
az infrastrukturális és személyi feltételek által adott szakképző iskolai kapacitásokra,
b)
a beiskolázási és kapacitásbővítési tervek vonatkozásában a tervezett létszámra és profilra, továbbá
c)
a kapcsolattartáshoz szükséges adatokra
vonatkozóan.
(3) A szakképzési megállapodás az (1) bekezdésben foglaltakon túl további tartalmi elemeket is tartalmazhat
a fenntartónak az állami feladatellátásban való részvételével összefüggésben, amennyiben
a)
a fenntartó
aa)
az állami intézményfenntartó központ képviseletében a megyeközponti tankerületi igazgató,
ab)
az OKJ 6. mellékletében szereplő szakképesítés esetén a vidékfejlesztésért felelős miniszter
által előzetesen jóváhagyott tartalommal kérelmezi a szakképzési megállapodás kiegészítését,
b)
a kiegészítés kizárólag a szakképzési feladatellátásra vonatkozik,
c)
nem korlátozza a szakmaszerkezeti döntésnek az Szt. 84. § (5) bekezdés a) és b) pontja szerinti tartalmát,
továbbá a megyei, fővárosi keretszámok összegének meghatározását, valamint
d)
nem keletkeztet az Nkt. 88. § (4) bekezdése szerinti költségvetési hozzájáruláson felüli, kiegészítő támogatási
jogosultságot.

3. A szakképzési megállapodás megkötése
4. §

(1) A kormányhivatal szakképző iskolánként köt szakképzési megállapodást a fenntartóval.
(2) A szakképzési megállapodás tervezetét a fenntartó készíti elő és nyújtja be papír alapon öt példányban cégszerű
aláírásával ellátva és egyidejűleg szerkeszthető elektronikus formában is a kormányhivatalhoz, a kapcsolattartáshoz
szükséges adatok közlése mellett. A kormányhivatal javítható hiba vagy hiányosság észlelése esetén a fenntartóval
kijavíttatja a szakképzési megállapodás tervezetét. Ez esetben az e § szerinti határidőket a javított tervezet
benyújtásától kell számítani.
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(3) A szakképzési megállapodás hatálybalépésének időpontja a szakképzési megállapodásban megjelölt tanév
kezdőnapja. A szakképzési megállapodás legfeljebb öt tanévre szól azzal, hogy annak időtartama a fenntartó
kérelme alapján öt tanévnél rövidebb is lehet.
(4) Amennyiben a szakképző iskola tagintézménnyel, telephellyel rendelkezik, a kormányhivatal a szakképzési
megállapodás megkötése előtt, a szakképzési megállapodás tervezetének benyújtását követő nyolc napon
belül megkéri a tagintézmény, telephely szerint illetékes kormányhivatal egyetértését a tervezett szakképzési
megállapodásnak a kormányhivatal illetékességi területét érintő rendelkezése tekintetében. A tagintézmény,
telephely szerint illetékes kormányhivatal tizenöt napon belül értesíti a kormányhivatalt az egyetértés megadásáról
vagy megtagadásáról. Az érintett szakképző iskola tagintézménye, telephelye szerint illetékes kormányhivatal
e bekezdés szerinti egyetértését megadottnak kell tekinteni, ha határidőre nem nyilatkozik.
(5) A kormányhivatal a benyújtást követően – a (4) bekezdés szerinti határidőkkel együtt – összesen harminc napon
belül kialakítja álláspontját a szakképzési megállapodás megkötéséről. Amennyiben a kormányhivatal nem tagadja
meg a szakképzési megállapodás megkötését, úgy a tervezetének két példányát javaslatával megküldi az állami
szakképzési és felnőttképzési szerv részére.
(6) A szakképző iskola tagintézménye, telephelye szerint illetékes kormányhivatal a (4) bekezdés szerinti egyetértés
megtagadása, és a kormányhivatal a szakképzési megállapodás megkötésének megtagadása esetén döntését
írásban indokolja. Az indoklásban foglaltak figyelembevételével a fenntartó ismételten kezdeményezheti
a kormányhivatalnál a szakképzési megállapodás megkötését.
(7) A kormányhivatal csak abban az esetben tagadhatja meg a szakképzési megállapodás megkötését, vagy
a (4) bekezdés szerinti egyetértés megadását, ha a szakképzési megállapodás tervezetében rögzített adatok tévesek,
ha az abban foglaltak nem felelnek meg az Szt., az Nkt. és a szakmaszerkezeti döntés előírásainak, vagy nincsenek
összhangban a vonatkozó megyei szakképzési tervvel.
5. §

(1) Az állami szakképzési és felnőttképzési szerv az Szt. 84. § (8) bekezdésében meghatározott egyetértést a szakképzési
megállapodásnak a kormányhivatal által megküldött tervezete alapján adja meg.
(2) Amennyiben az Szt. 5. § (14) bekezdése alapján a vidékfejlesztésért felelős miniszternek nincs egyetértési
joga, az állami szakképzési és felnőttképzési szerv a kézhezvételtől számított harminc napon belül értesíti
a kormányhivatalt, ha a szakképzési megállapodás megkötésével nem ért egyet. Az állami szakképzési és
felnőttképzési szerv egyetértését megadottnak kell tekinteni, ha határidőre nem nyilatkozik.
(3) Amennyiben az Szt. 5. § (14) bekezdése alapján a vidékfejlesztésért felelős miniszternek egyetértési joga
van, az állami szakképzési és felnőttképzési szerv a szakképzési megállapodás tervezetének egy példányát
a kézhezvételtől számított tizenöt napon belül a javaslatával együtt megküldi a vidékfejlesztésért felelős
miniszter számára. A vidékfejlesztésért felelős miniszter a kézhezvételtől számított tizenöt napon belül értesíti
az állami szakképzési és felnőttképzési szervet, ha a szakképzési megállapodás megkötésével nem ért egyet.
A vidékfejlesztésért felelős miniszter egyetértését megadottnak kell tekinteni, ha határidőre nem nyilatkozik.
Az állami szakképzési és felnőttképzési szerv a vidékfejlesztésért felelős miniszter értesítésének kézhezvételétől
vagy az erre nyitva álló határidő leteltétől számított nyolc napon belül értesíti a kormányhivatalt, ha a szakképzési
megállapodás megkötésével nem ért egyet.
(4) Az állami szakképzési és felnőttképzési szerv megtagadja a szakképzési megállapodás megkötésével való
egyetértését, amennyiben a vidékfejlesztésért felelős miniszter a szakképzési megállapodás megkötésével nem ért
egyet.
(5) A kormányhivatal rögzíti az egyetértés vagy az egyetértés megtagadásának tényét a szakképzési megállapodás
három példányán, majd az egyetértésről vagy annak megtagadásáról szóló értesítés kézhezvételétől, vagy
az egyetértés megadására vagy megtagadására a (2) és (3) bekezdés szerint nyitva álló határidő leteltétől számított
nyolc napon belül egy-egy példányt megküld a fenntartó, valamint a költségvetési hozzájárulást folyósító szerv
számára.
(6) A kormányhivatal a szakképzési megállapodást az egyetértésre jogosult egyetértése esetén, az egyetértés tényének
(5) bekezdés szerinti rögzítése napján megköti.
(7) A költségvetési hozzájárulást folyósító szerv a költségvetési hozzájárulásra való jogosultság megállapítása, valamint
hatósági ellenőrzése során vizsgálja a szakképzési megállapodás meglétét, és az abban foglaltakat figyelembe véve
jár el.

6. §

(1) Az állami szakképzési és felnőttképzési szerv megtagadja az egyetértés megadását, ha
a)
a szakképzési megállapodás tervezetében rögzített adatok tévesek,

66272

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2013. évi 141. szám

b)

(2)

(3)
(4)
(5)
(6)

7. §

a szakképzési megállapodás tervezetében foglaltak nem felelnek meg az Szt., az Nkt. és a szakmaszerkezeti
döntés előírásainak, vagy
c)
a szakképzési megállapodás tervezetében foglaltak nincsenek összhangban a vonatkozó megyei szakképzési
tervvel.
A szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter az állami szakképzési és felnőttképzési szerv honlapján
nyilvánosságra hozza a szakképzés országos feladatellátására vonatkozó stratégiáját, a feladatellátás
kritériumrendszerét. Az állami szakképzési és felnőttképzési szerv a nyilvánosságra hozott stratégia,
kritériumrendszer alapján megtagadja a szakképzési megállapodás megkötéséhez az egyetértése megadását,
amennyiben az nem áll összhangban a stratégiával és kritériumrendszerrel.
Az állami szakképzési és felnőttképzési szervnek mérlegelési joga van az egyetértés megadása tekintetében a 3. §
(3) bekezdése alapján rögzített elemekkel kapcsolatban.
Az állami szakképzési és felnőttképzési szerv az egyetértés megtagadását írásban indokolja.
A vidékfejlesztésért felelős miniszter a honlapján nyilvánosságra hozott szempontok alapján, kizárólag az OKJ
6. mellékletében foglalt szakképesítések tekintetében tagadhatja meg az egyetértést, amelyet írásban indokol.
Az állami szakképzési és felnőttképzési szerv a hatályos szakképzési megállapodásokat a honlapján nyilvánosságra
hozza.

(1) Az állami szakképzési és felnőttképzési szerv a fenntartó kérésére jogosult a jogszabályi feltételek fennállása esetén
a kormányhivataltól a szakképzési megállapodás megkötésének megtagadása indokairól tizenöt napos határidővel
tájékoztatást kérni, amennyiben előzetesen a kormányhivatal ugyanazon feltételek fennállása esetén megtagadta
azt.
(2) Az (1) bekezdés szerinti kérelmező fenntartó az állami szakképzési és felnőttképzési szerv rendelkezésére bocsát
valamennyi, az érdemi döntéshez szükséges adatot és dokumentumot, valamint a kormányhivatal számára
előzetesen benyújtott, elutasított szakképzési megállapodás tervezetét.

4. A szakképzési megállapodás módosítása, felülvizsgálata
8. §

(1) A fenntartó kezdeményezheti − tanítási éven kívüli hatálybalépéssel − a szakképzési megállapodás felmondását,
valamint módosítását, kiegészítését. A szakképzési megállapodás módosítását, kiegészítését a fenntartó harminc
napon belül köteles kezdeményezni, ha az abban rögzített adatokban változás következik be.
(2) A megyei szakképzési terv módosításáról a kormányhivatal minden fenntartót értesít, amely az általa fenntartott
szakképző iskola székhelye vagy telephelye szerint érintett. A fenntartó a megyei szakképzési terv módosítása
alapján felülvizsgálja a szakképzési megállapodás tartalmát, és szükség esetén a megyei szakképzési terv
jóváhagyott, végleges módosításának nyilvánosságra hozataláról szóló értesítés kézhezvételét követő hatvan napon
belül kezdeményezi a szakképzési megállapodás módosítását.
(3) A kormányhivatal jogosult felmondani a szakképzési megállapodást, amennyiben a fenntartó nem kezdeményezte
az (1) bekezdésben meghatározott határidőn belül a szakképzési megállapodás módosítását annak érdekében,
hogy az összhangban legyen a megyei szakképzési tervvel és a fenntartó működési engedélyével. A kormányhivatal
a felmondást megelőzően nyolc napos határidővel felszólítja a fenntartót a szakképzési megállapodás módosítására
vonatkozó tervezet benyújtására.
(4) A kormányhivatal felmondja a szakképzési megállapodást, ha a fenntartó nem rendelkezik a 3. § (1) bekezdés
a)−c) pontjában foglalt tartalmi elemeknek megfelelő jogerős működési engedéllyel, és a működési engedély
módosításáról vagy annak visszavonásáról szóló döntés jogerőre emelkedését követő nyolc napon belül a fenntartó
nem kezdeményezte a szakképzési megállapodás módosítását vagy felbontását. A kormányhivatal a működési
engedély módosításáról vagy annak visszavonásáról szóló döntése jogerőre emelkedésével egyidejűleg felhívja
a fenntartó figyelmét, ha a döntés alapján a szakképzési megállapodás felmondása vagy módosítása szükséges.
(5) A fenntartó a szakképzési megállapodás módosításának tervezetét a megkötött szakképzési megállapodással
egységes szerkezetbe foglaltan, a módosítások egyértelmű jelzésével készíti el. A 4. és 5. §-ban foglalt eljárást
kizárólag a szakképzési megállapodás módosítása tekintetében kell lefolytatni abban az esetben, ha a módosítás,
kiegészítés érinti a szakképzési megállapodás 3. § (1) bekezdés c), d) vagy h) pontja, vagy a 3. § (3) bekezdése
szerinti tartalmi elemeit. Ha a módosítás, kiegészítés kizárólag a szakképzési megállapodás 3. § (1) bekezdés
a) vagy b) pontja szerinti tartalmi elemeit érinti, a kormányhivatal saját hatáskörben megköti a módosított
szakképzési megállapodást a fenntartóval a 4. § (2) és (5) bekezdésében foglaltak alapján azzal az eltéréssel, hogy
a módosított, kiegészített szakképzési megállapodás egy-egy példányát – a megkötését követő nyolc napon belül –

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2013. évi 141. szám

66273

megküldi a fenntartó, az állami szakképzési és felnőttképzési szerv, – amennyiben a szakképzési megállapodással
kapcsolatban egyetértési joga van – a vidékfejlesztésért felelős miniszter, és a költségvetési hozzájárulást folyósító
szerv részére.
(6) Az állami szakképzési és felnőttképzési szerv vagy a vidékfejlesztésért felelős miniszter kezdeményezésére
a kormányhivatal harminc napon belül megvizsgálja, hogy a szakképzési megállapodást a (3) és (4) bekezdés
alapján fel kell-e mondani.
(7) A kormányhivatal haladéktalanul értesíti az állami szakképzési és felnőttképzési szervet, és – amennyiben
egyetértési joga van – a vidékfejlesztésért felelős minisztert, továbbá a költségvetési hozzájárulást folyósító szervet,
ha a (3) vagy (4) bekezdés alapján a szakképzési megállapodást felmondta.

5. Záró rendelkezések
9. §		
Ez a rendelet 2013. szeptember 1-jén lép hatályba.
10. §

(1) Az állami szakképzési és felnőttképzési szerv – a kormányhivatalokkal együttműködve – nem kötelezően
alkalmazandó szakképzési megállapodás-mintát bocsát a fenntartók rendelkezésére.
(2) 2014. január 1-jét követően a kormányhivatal a fenntartó által az adott év május 31-ig benyújtott szakképzési
megállapodás tervezete alapján a szakképzési megállapodást az adott év augusztus 31-ig köteles megkötni, ha
az megfelel az e rendeletben foglaltaknak.
(3) A fenntartó a szakképzési megállapodás alapján támogatott képzés tekintetében az adott képzés kifutásáig,
azaz évfolyamismétlés és szüneteltetés nélküli befejezéséig jogosult költségvetési hozzájárulásra, függetlenül
a szakképzési megállapodás későbbi megszűnésétől vagy módosításától.

11. §

(1) A szakképzési megállapodás a költségvetési hozzájárulásra való jogosultságnak első alkalommal
a 2013/2014. tanévben induló szakképzésekre vonatkozóan, kizárólag az OKJ-ban szereplő szakképesítésekkel és
szakközépiskolai ágazatokkal kapcsolatban feltétele.
(2) A szakképzési megállapodást a 2013/2014. tanévre vonatkozóan – 2013. szeptember 30-ig – a 3. § (1) bekezdés
a)−c) és e)−g) pontjában meghatározott tartalommal kell megkötni. A 2013/2014. tanévre vonatkozó szakképzési
megállapodás tartalmazza a szakképesítések felsorolását a 3. § (1) bekezdés c) pontjában foglaltak tekintetében is,
ha a szakképesítés szerepel az OKJ hatályos 6. mellékletében.
(3) A kormányhivatal a fenntartó által e rendelet hatálybalépését követő tizenöt napon belül benyújtott szakképzési
megállapodás tervezete alapján a szakképzési megállapodást 2013. szeptember 30-ig köteles megkötni, ha
az megfelel az e rendeletben foglaltaknak.
(4) Az Szt. és az e rendelet alapján egyetértésre jogosult első alkalommal a 2013. szeptember 2-át követően
felülvizsgált és kiegészített, és a 2014/2015. tanévre is vonatkozó szakképzési megállapodás tekintetében gyakorolja
az egyetértési jogát.
(5) A 2. § (5) bekezdésében foglaltakat először a 2015/2016. tanévre vonatkozó beiskolázásra kell alkalmazni.

12. §

(1) A kormányhivatal azzal a fenntartóval köt a 2013/2014. tanévre vonatkozó szakképzési megállapodást, amely
működési engedéllyel rendelkezik legalább egy, az OKJ szerinti olyan szakképesítés, szakközépiskolai ágazat szerinti
képzésre, amely nem szerepel a 2013/2014-es tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről, a 2013/2014-es
tanévben induló képzésekben szakiskolai tanulmányi ösztöndíjra jogosító szakképesítésekről, valamint egyes
szakképzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 331/2012. (XI. 28.) Korm. rendelet alapján a megyében,
fővárosban az állami támogatásban nem részesíthető szakképesítések és szakközépiskolai ágazatok listáján.
(2) A 2013/2014. tanévre vonatkozóan megkötött szakképzési megállapodások 2014. augusztus 31-én hatályukat
vesztik. Ha a fenntartó kezdeményezi a 11. § alapján megkötött szakképzési megállapodás időtartama alatt
a szakképzési megállapodás kiegészítését, a megyei szakképzési terv figyelembevételével a 3. § (1) bekezdés
d) pontja szerinti tartalommal kiegészített szakképzési megállapodás időtartama a kiegészített szakképzési
megállapodás megkötésétől számított újabb öt tanévre szólhat.
(3) A kormányhivatal a 2013/2014. tanévre vonatkozóan megkötött szakképzési megállapodásokról elektronikus
összesítést készít 2013. október 31-ig az állami szakképzési és felnőttképzési szerv által megadott formai
követelmények szerint, amely alapján az állami szakképzési és felnőttképzési szerv a honlapján nyilvánosságra hozza
a szakképzési megállapodással rendelkező fenntartók szakképzési megállapodásban szereplő adatait.
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(4) Ha a fenntartó 2013. december 31-ig kezdeményezi a 11. § szerint megkötött szakképzési megállapodás
(2) bekezdés szerinti kiegészítését, a kiegészített szakképzési megállapodásban foglaltakat 2014-ben a megyei
szakképzési tervek felülvizsgálata és a szakmaszerkezeti döntés előkészítése során figyelembe kell venni.
(5) A szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter az Oktatási Hivatallal és a kormányhivatalokkal
együttműködve, az általuk használt informatikai rendszerhez és feltételekhez igazodva, annak jelen feladatra
hasznosítható funkcióit kiegészítve, a szakképzési megállapodások megkötését és nyilvántartását segítő
informatikai rendszert 2013. október 31-től az állami szakképzési és felnőttképzési szerven keresztül működteti.
(6) A vidékfejlesztésért felelős miniszter 2013. október 31-ig kidolgozza és a honlapján nyilvánosságra hozza
a szakképzési megállapodások megkötésével kapcsolatos egyetértési jogának gyakorlására vonatkozó
szempontokat.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelete
a komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól
A Kormány a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 88. § (3) bekezdés a), c) és d) pontjában kapott felhatalmazás
alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya
1. §		
A rendelet hatálya kiterjed az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának
eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelettel kiadott Országos Képzési Jegyzékben (a továbbiakban:
OKJ) meghatározott szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés (a továbbiakban együtt:
szakképesítés) megszerzésére irányuló, a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvényben (a továbbiakban:
Szt.) meghatározott modulzáró vizsgára, a komplex szakmai vizsgára (a továbbiakban: vizsga), a vizsgán részt
vevőkre, a vizsgát szervező intézményre (a továbbiakban: vizsgaszervező), a vizsga lebonyolításával kapcsolatban
kötelezettséggel bírókra vagy jogosultsággal rendelkezőkre.

2. Általános rendelkezések
2. §

(1) A vizsga a szakmai és vizsgakövetelményben meghatározott írásbeli, számítógép alkalmazását igénylő interaktív
(a továbbiakban: interaktív), gyakorlati vagy szóbeli jellegű vizsgatevékenységekből állhat.
(2) A vizsga nyelve – a szakmai és vizsgakövetelményben előírt idegen nyelvi követelmények kivételével – a magyar,
a nemzetiségi iskolában, két tanítási nyelvű szakképző iskolában magyar vagy a nemzetiség vagy a képzés
nyelvének megfelelő idegen nyelv. Az idegen nyelven letett vizsga az államilag elismert nyelvvizsgával nem
egyenértékű, azt nem helyettesíti.
(3) Az iskolai rendszerű szakképzésben a tanév rendjében meghatározott vizsgaidőszakokban, február–március,
május–június és október–november hónapban lehet vizsgát tartani (a továbbiakban: vizsgaidőszak).
(4) Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben a vizsga időpontját a szakképesítésért felelős miniszter által a honlapján
nyilvánosságra hozott vizsganaptár alapján a vizsgaszervező tűzi ki.

3. §

(1) A vizsgán a vizsgakövetelmények teljesítéséhez szükséges központi kiadású tételsor, feladatközlő lap, segédanyag,
javítási-értékelési útmutató (a továbbiakban együtt: feladatlap) elkészítéséről a szakképesítésért felelős miniszter
a vizsga nyelvén gondoskodik.
(2) Az írásbeli vagy interaktív vizsgatevékenységhez készült feladatlap egy vizsgán, a szóbeli vizsgatevékenységhez
készült feladatlap a szakképesítésért felelős miniszter által történő visszavonásáig több vizsgán is felhasználható.
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(3) A gyakorlati vizsgatevékenységhez készült feladatlapokra vonatkozó javaslatot – a szakmai és
vizsgakövetelményben előírt központi kiadású gyakorlati feladatlap kivételével – a vizsgaszervező dolgozza ki.
A központi kiadású gyakorlati feladatlap csak egy vizsgán használható fel.
(4) Javítóvizsga esetén az írásbeli, az interaktív vagy a gyakorlati vizsgatevékenységhez készült feladatlapnak
alkalmasnak kell lennie a részszakképesítés megszerzéséhez szükséges tudás mérésére is, ha az érintett
szakképesítésnek van részszakképesítése.
4. §

(1) Az írásbeli, az interaktív vagy a központi gyakorlati vizsgatevékenység országos központi vizsganapjait
a szakképesítésért felelős miniszter határozza meg mind az iskolai rendszerű, mind az iskolarendszeren kívüli
szakképzésre. A nem központi gyakorlati és a szóbeli vizsgatevékenységek vizsgaidőpontját a vizsgaszervező
állapítja meg.
(2) A tárgyévet követő évre vonatkozó országos központi írásbeli vagy interaktív vizsganapokat a szakképesítésért
felelős miniszter évente október utolsó munkanapjáig határozza meg, és az általa irányított minisztérium vagy
az általa irányított intézmény honlapján mindenki által hozzáférhető módon közzéteszi.
(3) Az állami szakképzési és felnőttképzési szerv a szakképesítésért felelős miniszter által meghatározott központi
vizsganapokra vonatkozó tájékoztatást a honlapján közzéteszi.
(4) Ha az iskolarendszeren kívüli szakképzésben a központilag meghatározott írásbeli, interaktív vagy központi
gyakorlati vizsgaidőponttól eltérő időpontban kerül sor a vizsga megszervezésére, az írásbeli, az interaktív vagy
a központi gyakorlati vizsgatevékenység lebonyolításával járó többletköltség a vizsgaszervezőt terheli.

3. A vizsgára történő jelentkezés
5. §

(1) A vizsgára személyesen vagy meghatalmazott útján, írásban kell jelentkezni a vizsgaszervezőnél a (2) bekezdés
szerinti adattartalmú jelentkezési lap benyújtásával. A jelentkezési lap formanyomtatványát az állami szakképzési és
felnőttképzési szerv a honlapján is közzéteszi.
(2) A jelentkezési lap tartalmazza:
a)
a vizsgára jelentkező
aa)
nevét,
ab)
születési nevét,
ac)
születési helyét, idejét,
ad)
lakcímét,
ae)
tanulói azonosító számát, amennyiben a vizsgázó rendelkezik tanulói azonosító számmal,
af )
anyja születési nevét,
ag)
állampolgárságát,
b)
a megszerezni kívánt szakképesítés
ba)
OKJ szerinti azonosító számát,
bb)
OKJ szerinti megnevezését,
c)
a szakmai vizsgára felkészítő képző intézmény (a továbbiakban: képző intézmény) megnevezését, címét,
d)
a képzés formáját aszerint, hogy a vizsgázó iskolai rendszerű vagy iskolarendszeren kívüli képzésben vett
részt vagy képzésben nem vett részt,
e)
a vizsgaszervező megnevezését,
f)
a vizsga, javítóvizsga vagy pótlóvizsga várható időpontját,
g)
javítóvizsga vagy pótlóvizsga esetén a teljesítendő vizsgafeladatok megjelölését,
h)
a vizsgára történő jelentkezés dátumát,
i)
a vizsgára jelentkező aláírását,
j)
a vizsgaszervező képviselőjének olvasható nevét, aláírását,
k)
a vizsgaszervező bélyegzőjét, valamint
l)
a vizsgaszervező képviselője által külön aláírt záradékot, amely tanúsítja, hogy a vizsgázó a vizsgára
bocsátáshoz szükséges feltételekkel rendelkezik, és az azokat igazoló dokumentumokat a vizsgát
megelőzően bemutatta.
(3) A vizsgára jelentkezés benyújtásának határideje
a)
az iskolai rendszerű vizsgák esetében
aa)
a februári–márciusi vizsgaidőszak esetén a vizsgaidőszakot megelőző év december hónapjának első
napja,
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6. §

a májusi–júniusi vizsgaidőszak esetén a vizsgaidőszak éve február hónapjának tizenötödik napja,
az októberi–novemberi vizsgaidőszak esetén a vizsgaidőszak éve augusztus hónapjának utolsó
munkanapja,
b)
az iskolarendszeren kívüli vizsgák esetében a vizsgaszervező által meghatározott időpont, amely nem lehet
későbbi, mint a 9. § (1) bekezdésében megjelölt határidőt megelőző ötödik nap.
A vizsgázónak a vizsgára való jelentkezéskor – a d) pont dc) alpontja, az e) és f ) pont tekintetében legkésőbb
a vizsga első vizsgatevékenységének megkezdéséig – be kell mutatnia:
a)
magyar állampolgár esetén a vizsgázó személyazonosságát igazoló személyazonosító igazolványát, útlevelét
vagy kártyaformátumú vezetői engedélyét, valamint a lakcímet igazoló hatósági igazolványát,
b)
külföldi állampolgár esetén
ba)
amennyiben a vizsgázó EGT-állampolgár, akkor a személyazonosságát igazoló hatályos úti
okmányt vagy személyazonosító igazolványt, továbbá a tartózkodási jogcímét a szabad mozgás
és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben
meghatározott módon kell igazolnia,
bb)
amennyiben a vizsgázó harmadik országbeli állampolgár, akkor a személyazonosságát igazoló
hatályos úti okmányt, továbbá a tartózkodási jogcímét a harmadik országbeli állampolgárok
beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben meghatározott módon kell igazolnia,
c)
a szakképesítéshez előírt iskolai előképzettséget tanúsító eredeti bizonyítványt (okiratot), vagy a szakmai
és vizsgakövetelményben megjelölt bemeneti kompetenciák méréséről és megfelelő szintjéről szóló
igazolást, amely az állami szakképzési és felnőttképzési szerv honlapjáról letölthető formanyomtatványon is
benyújtható,
d)
a szakmai és vizsgakövetelményben előírt
da)
szakmai előképzettséget igazoló bizonyítványt vagy annak a képző intézmény vagy
a vizsgaszervező által hitelesített másolatát,
db)
előzetes szakmai gyakorlat teljesítését igazoló dokumentumot,
dc)
egyéb feltételek teljesítését igazoló okiratot,
e)
iskolai rendszerű szakképzés esetén a szakképzés befejezését igazoló bizonyítványt, valamint
f)
iskolarendszeren kívüli képzésben a szakmai és vizsgakövetelményben foglaltak szerinti szakmai
követelménymodulok modulzáró vizsgáinak letételét igazoló, a szakmai követelménymodulok azonosító
számát, megnevezését, a modulzáró vizsga időpontját és eredményességét feltüntető, a képző intézmény
által kiállított igazolást. Az igazolás az állami szakképzési és felnőttképzési szerv honlapjáról letölthető
formanyomtatványon is benyújtható.
A vizsgára történő jelentkezéskor kell benyújtani – a 7. § (3) bekezdés szerinti felmentés kivételével – a vizsgával
kapcsolatos kérelmeket, és egyidejűleg csatolni kell a kérelem alapjául szolgáló iratokat.
A javító- vagy pótlóvizsgára való jelentkezéskor a vizsgázónak a jelentkezési lapjához csatolnia kell a törzslap
kitöltésére szolgáló központi elektronikus rendszerből (a továbbiakban: elektronikus rendszer) kinyomtatott,
a vizsgaszervező által hitelesített törzslapkivonatot is.
A (4) bekezdés c) és f ) pontjában megjelölt igazolásként kizárólag az adott szakképesítés képzésére
a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (a továbbiakban: Fktv.) szerinti engedéllyel vagy az engedély
megszerzése alóli felmentéssel rendelkező képző intézmény vagy az Fktv. 1. § (5) bekezdés a) pontjában
meghatározott képző intézmény által kiállított igazolás fogadható el.

(1) A vizsgaszervező a jelentkezési lap beadásakor a jelentkezési lap záradékának kitöltésével köteles dokumentálni,
hogy a vizsgázó az 5. § (4) bekezdés d) pont dc) alpontjában, e) és f ) pontjában megjelöltek kivételével a vizsgára
bocsátáshoz előírt dokumentumokat bemutatta.
(2) A vizsgaszervező a jelentkezési lap aláírásával nyilatkozik arról, hogy a vizsgázó megfelel a szakmai és
vizsgakövetelményben előírt vizsgára bocsátás feltételeinek.
(3) A jelentkezési lap egy másolati példányát az aláírást követően a vizsgára jelentkezőnek vissza kell adni.

4. Felmentés a vizsgán
7. §

(1) A vizsga letétele alól a szakmai és vizsgakövetelményben foglaltak szerint adható felmentés.
(2) A sajátos nevelési igényű vizsgázó kérelmére, fogyatékossága miatt az adott vizsgafeladat eltérő – szóbeli helyett
írásbeli, interaktív vagy központi gyakorlati, továbbá írásbeli, interaktív vagy központi gyakorlati tevékenység
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helyett szóbeli – vizsgatevékenységgel, valamint az adott vizsgafeladatra a szakmai és vizsgakövetelményben
meghatározott időnél hosszabb idő alatt is teljesíthető. Gyakorlati vizsgatevékenység esetén a hosszabbítás nem
haladhatja meg a szakmai és vizsgakövetelményben előírt időtartam harminc százalékát kivéve, ha a szakmai és
vizsgakövetelmény másként rendelkezik.
Mentesül a vizsga vagy annak a versenykiírásban meghatározott vizsgafeladatának letétele alól az a vizsgázó,
aki a szakképesítésért felelős miniszter által meghirdetett országos tanulmányi versenyen, diákolimpián
a versenykiírásban meghatározott követelményt teljesítette, és a versenykiírásban meghatározott helyezést,
teljesítményt, szintet elérte. A versenykiírásban meghatározott felmentés esetén a vizsga vagy a megjelölt
vizsgafeladat eredményét jelesnek (5) kell tekinteni.
A vizsgázó a felmentés iránti kérelmet a vizsgára való jelentkezéskor írásban nyújtja be a vizsgaszervezőnek.
A vizsgaszervező a kérelem alapján javaslatot készít elő a szakmai vizsgabizottság (a továbbiakban: vizsgabizottság)
részére. A vizsgafelmentés tárgyában a vizsgabizottság dönt. A vizsgabizottság a döntéséről határozatot hoz,
amelyről a vizsgázót legkésőbb a vizsga első vizsgatevékenységének megkezdése előtt három nappal tájékoztatja.
A vizsgabizottság a határozatot a vizsgajegyzőkönyvben rögzíti.
A (3) bekezdésben foglaltak szerinti felmentés esetén a felmentés iránti kérelmet legkésőbb a vizsga első
vizsgatevékenységének megkezdéséig kell benyújtani.
A vizsgaszervező a halláskárosodott vizsgázó kérelmére a szóbeli vizsgatevékenység idejére jelnyelvi tolmácsot
köteles biztosítani. A vizsgázó a kérelmének indokoltságát köteles igazolni.

5. A vizsga előkészítése
8. §

(1) A vizsgaszervező a vizsgacsoportokat részszakképesítésenként, szakképesítésenként vagy szakképesítésráépülésenként alakítja ki. Az iskolai rendszerű és az iskolarendszeren kívüli szakképzésben kialakított vizsgacsoport
létszáma nem haladhatja meg a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4. mellékletében meghatározott
szakközépiskolai maximális osztálylétszámot.
(2) Ha a vizsgaszervező a szakmai és vizsgakövetelményben meghatározottak szerinti kapcsolódó szakképesítések vagy
az OKJ szerint azonos szakközépiskolai ágazatba sorolt szakképesítések tekintetében alakít ki vizsgacsoportokat,
amelyek esetén teljesülnek a (3) bekezdésben foglalt további feltételek, úgy dönthet arról, hogy e vizsgacsoportok
azonos vizsgaidőpontokban, egyetlen vizsgabizottság előtt tegyenek vizsgát (a továbbiakban: összevont vizsga).
(3) Összevont vizsga esetén
a)
a vizsgázók együttes létszáma nem haladhatja meg a huszonöt főt,
b)
maximálisan három vizsgacsoport kerülhet összevonásra és
c)
az összevonásban érintett szakképesítések nem szerepelhetnek a szakképesítésért felelős miniszter által
közleményben és a honlapján is közzétett, nem összevonható szakképesítés párok között.
(4) Az összevont vizsga szervezésének igényét a vizsgabejelentésben külön fel kell tüntetni.
(5) Az összevont vizsgának csak az időpontja és helyszíne lehet azonos, a vizsgatevékenységek végrehajtását,
a vizsgadokumentumok vezetését az összevont vizsga esetén is elkülönülten, vizsgacsoportonként kell végezni.

9. §

(1) A vizsgaszervező a vizsgabizottság kijelölése és a központi kiadású feladatlapok biztosítása érdekében
a)
az iskolai rendszerű szakképzést követő vizsgára történő jelentkezések határidejét követő tizenöt napon
belül, az október–novemberi vizsgaidőszak esetén öt napon belül,
b)
az iskolarendszeren kívüli szakképzést követő vizsga esetén a vizsga első vizsgatevékenységét megelőzően
negyven naptári nappal
a vizsgát vizsgacsoportonként az állami szakképzési és felnőttképzési szervnek az erre a célra kialakított elektronikus
felületén (a továbbiakban: elektronikus felület) jelenti be.
(2) Az állami szakképzési és felnőttképzési szerv a vizsgaszervezési jogosultsággal vagy engedéllyel rendelkező
vizsgaszervezők számára e rendelet hatálybalépését követő harminc napon belül biztosítja a vizsgabejelentéshez és
az elektronikus adatközléshez szükséges jogosultságokat.
(3) A vizsgabejelentésnek tartalmaznia kell:
a)
a képző intézmény által delegált vizsgabizottsági tagra vonatkozó javaslatot,
b)
az összevont vizsga szervezésének esetleges igényét, valamint az összevonni kívánt vizsgacsoportok
megjelölését,
c)
az iskolai rendszerű szakképzést követő vizsga esetén a képző intézmény egyedi azonosítóját
(a továbbiakban: OM azonosító),

66278

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2013. évi 141. szám

d)

(4)

(5)

(6)
(7)

az iskolarendszeren kívüli szakképzést követő vizsga esetén
da)
a vizsgáztatásra jogosító jogszabály megnevezését vagy a vizsgaszervezési engedély megadásáról
szóló határozat számát, a kiadmányozó hatóság megjelölését,
db)
a képző (a modulzáró vizsgát szervező) intézménynek a (4) bekezdés a) pontja szerinti szakképesítés
képzésének engedélyére szóló, az Fktv. 5. § (1) bekezdésében meghatározott nyilvántartásba
vételi számát és a nyilvántartásba vétel időpontját vagy az engedély megszerzése alóli mentesség
jogszabályi hivatkozását.
A vizsgabejelentésnek vizsgacsoportonként tartalmaznia kell:
a)
a szakképesítés OKJ azonosító számát és megnevezését,
b)
a vizsgázók számát, ezen belül a javító- és a pótlóvizsgázók számát,
c)
a vizsgatevékenységek jellegét, időpontját, sorrendjét, helyét,
d)
nemzetiségi vagy két tanítási nyelvű szakképző iskola által szervezett vizsga esetén a vizsga nyelvét,
e)
az előrehozott gyakorlati vizsgatevékenység megtörténtéről szóló nyilatkozatot, valamint
f)
a képzés megkezdésének időpontját és a képzés alapjául szolgáló szakmai és vizsgakövetelményről szóló
miniszteri rendelet számát.
Ha több képző intézmény végezte a vizsgázó vizsgára történő felkészítését, akkor az adott vizsgacsoport
tekintetében legtöbb vizsgázót felkészítő képző intézmény delegálja a vizsgabizottsági tagot. Azonos számú
vizsgázó esetén a vizsgaszervező választja ki a vizsgabizottsági tagot delegáló képző intézményt.
Ha a képző intézmény által delegált vizsgabizottsági tag nem szerepel az országos szakképzési névjegyzéken, úgy
a vizsgabejelentésben meg kell jelölni a végzettségét és a képzésben végzett szerepét.
A (4) bekezdés b) pontja szerinti létszámadatok a vizsga első vizsgatevékenységének időpontját megelőző
tizenötödik napig egy alkalommal módosíthatók.

10. §

(1) Az állami szakképzési és felnőttképzési szerv a vizsgabizottság elnökének (a továbbiakban: vizsgaelnök) és tagjainak
megbízását megelőzően, a vizsga első vizsgatevékenységét megelőző huszonötödik napig lehetőséget biztosít
a)
a gazdasági kamara számára a vizsgaelnökre vonatkozó javaslat kialakítására azokban a szakképesítésekben,
amelyekben a gazdasági kamara a szakképesítésért felelős miniszterrel kötött megállapodás alapján
kidolgozza és gondozza a szakmai és vizsgakövetelményt,
b)
a szakképesítésért felelős miniszter számára a vizsgaelnökre vonatkozó javaslat kialakítására az a) pontban
megjelölt szakképesítések kivételével,
c)
a szakmai és vizsgakövetelményben megjelölt szervezetek közül a szakképesítésért felelős miniszter által
kijelölt szervezet számára a vizsgabizottsági tagra vonatkozó javaslat kialakítására,
d)
a gazdasági kamara számára a vizsgabizottsági tagra vonatkozó javaslat kialakítására a c) pontban érintett
szakképesítések kivételével.
(2) Az állami szakképzési és felnőttképzési szerv az (1) bekezdés szerinti javaslatok mielőbbi kialakítása érdekében
a vizsgabejelentések beérkezéséről haladéktalanul értesíti az (1) bekezdés a)–d) pontjában felsorolt érintetteket.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott határidőig megtett javaslatok alapján az állami szakképzési és felnőttképzési
szerv megbízza
a)
a vizsgaelnököt, ha a megjelölt személy az érintett szakképesítés tekintetében szerepel az országos
szakképzési névjegyzék részét képező vizsgaelnöki névjegyzéken, és
b)
a vizsgabizottság tagjait, ha a megjelölt személyek az érintett szakképesítés tekintetében szerepelnek
az országos szakképzési névjegyzék részét képező vizsgabizottsági tagi névjegyzéken.
(4) Ha az (1) bekezdésben meghatározott határidőig nem érkezik javaslat, vagy a javasolt személyek az érintett
szakképesítés tekintetében nem szerepelnek az országos szakképzési névjegyzéken, az állami szakképzési és
felnőttképzési szerv intézkedik a vizsgaelnök és a vizsgabizottság tagjainak megbízásáról.

11. §

(1) Az állami szakképzési és felnőttképzési szerv az iskolai rendszerű szakképzésben a vizsgaidőszak első napja,
az iskolarendszeren kívüli szakképzésben a vizsga első vizsgatevékenységének időpontja előtt legalább tíz
nappal az elektronikus felületen keresztül értesíti a vizsgaszervezőt a vizsgaelnök és a vizsgabizottság tagjainak
megbízásáról.
(2) Ha a vizsga nyelve nem magyar, vagy a szakmai és vizsgakövetelmény a vizsgára bocsátás feltételeként középfokú
nyelvvizsgát ír elő és a vizsga idegen nyelvi követelményeket is tartalmaz, a vizsgaelnöknek a vizsgáztatás nyelvéből
felsőfokú állami nyelvvizsgával vagy azzal egyenértékű okirattal kell rendelkeznie.
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(3) A vizsgaszervező alkalmazottja nem lehet vizsgaelnök abban az intézményben, amellyel közalkalmazotti
jogviszonyban, munkaviszonyban vagy megbízási jogviszonyban áll.
(4) Nem lehet vizsgaelnök vagy – a képző intézmény által delegált vizsgabizottsági tag kivételével – a vizsgabizottság
tagja az, aki a vizsgacsoportban szereplő vizsgázó oktatásában vagy a vizsgára történő felkészítésében közvetlenül
részt vett.
(5) Nem lehet vizsgaelnök vagy a vizsgabizottság tagja az, aki a vizsgázónak a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi
IV. törvény 685. § b) pontja szerinti közeli hozzátartozója vagy hozzátartozója.
(6) A vizsgaelnök és a vizsgabizottság tagjának megbízása az adott vizsgára szól. A vizsgabizottságban betöltött
tisztség az arra vonatkozó megbízás elfogadásával jön létre.
12. §

(1) Az állami szakképzési és felnőttképzési szerv a vizsgaszervező értesítésével egyidejűleg elektronikus úton értesíti
a vizsgaelnököt és a vizsgabizottság tagjait a megbízásukról.
(2) Ha a vizsgaelnök vagy a vizsgabizottság tagja a megbízást nem tudja ellátni, köteles erről a megbízót haladéktalanul
értesíteni.
(3) Az állami szakképzési és felnőttképzési szerv a megbízás lemondása esetén a szakképesítésért felelős miniszter
egyidejű tájékoztatásával haladéktalanul és közvetlenül intézkedik az új vizsgaelnök vagy vizsgabizottsági tag
kijelöléséről.
(4) A vizsgát nem lehet megkezdeni vagy a megkezdett vizsgát fel kell függeszteni mindaddig, amíg az új vizsgaelnök
vagy vizsgabizottsági tag kijelölése meg nem történik.

13. §

(1) A vizsgán lebonyolításra kerülő vizsgatevékenységek jellegéről, sorrendjéről, időpontjáról, helyszínéről és
a vizsgával kapcsolatos további tudnivalókról a vizsgaszervező – a vizsga megkezdése előtt legalább hét nappal –
tájékoztatja a vizsgaelnököt, a vizsgabizottság tagjait, a vizsgázókat, a vizsga szervezésében közreműködő
gazdálkodó szervezetet, valamint a vizsga lebonyolításában közreműködő személyeket.
(2) A vizsgaszervező az (1) bekezdésben meghatározott tájékoztatással egyidejűleg megküldi a vizsgaelnöknek és
a vizsgabizottság tagjainak a jóváhagyásra javasolt gyakorlati feladatlapokat és a vizsga lebonyolításának tervezett
rendjére (a továbbiakban: lebonyolítási rend) vonatkozó javaslatot.
(3) A gyakorlati vagy a szóbeli vizsgatevékenység lebonyolítása párhuzamosan is folyhat, ha ez a lebonyolítási rendben
rögzítésre került és a vizsgahelyszínek vagy a vizsgáztató helyek mindegyikénél a vizsgabizottság legalább két tagja
jelen van.
(4) A vizsgajegyzőkönyv mellékletét képező lebonyolítási rend tartalmazza:
a)
a csoportbontásra vonatkozó információkat,
b)
a vizsgaprogramot, amely tartalmazza az egyes vizsgafeladatok megnevezését, azok sorrendjét, az egyes
vizsgafeladatok adott vizsgacsoport általi végrehajtásának várható időtartamát, párhuzamos vizsgáztatás
esetén az osztott vizsgacsoportok vizsgafeladatainak sorrendjét, időtartamát, az osztott vizsgacsoportok
beosztását,
c)
a teljes vizsgacsoportra vagy csoportbontással a párhuzamos vizsgáztatásra vonatkozóan azokat az adott
vizsgára vonatkozó szabályokat, amelyek meghatározzák az adott vizsga lebonyolítása során a bizottsági
tagok között kialakított munkamegosztást, ellenőrzési felelősséget,
d)
a technikai feltételek folyamatos biztosításáért felelős személy és a gyakorlati vizsgatevékenységnél
közreműködő felügyelő tanár részvételére vonatkozó szabályokat, valamint
e)
a vizsga lebonyolítása során a helyi sajátosságokat figyelembe véve kialakított minden olyan további
rendelkezést, amely a vizsgázó, a vizsgabizottság és a vizsgaszervező számára egyértelművé teszi az adott
vizsga lebonyolításának körülményeit.

14. §

(1) A vizsgaszervező a vizsga lebonyolításával kapcsolatos feladatkörében
a)
a vizsgát megelőzően írásban kijelöli a vizsgaszervező képviseletét a vizsgán ellátó személyt, a vizsga
jegyzőjét, a felügyelőt, a technikai feltételek folyamatos biztosításáért felelős személyt, az írásbeli,
az interaktív vagy a központi gyakorlati feladat javítását végzőt és a gyakorlati vizsgatevékenységnél
közreműködő felügyelő tanárt,
b)
előkészíti és a vizsgaelnökkel jóváhagyatja a lebonyolítási rendre vonatkozó javaslatot,
c)
gondoskodik a vizsga helyszínének előkészítéséről, személyi és tárgyi feltételeinek a vizsga során történő
folyamatos biztosításáról,
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d)

a titoktartásra vonatkozó szabályok megtartásával őrzi az írásbeli, az interaktív vagy a központi gyakorlati
feladatlapokat és a gyakorlati feladatlapokat azok felhasználását megelőzően,
e)
kijelölt képviselője útján folyamatosan figyelemmel kíséri a vizsga lebonyolításának jogszerűségét,
f)
a vizsgabizottság jogellenes működése vagy annak előre látható bekövetkezése esetén felhívja
– a vizsgabizottság elnöke útján – a vizsgabizottság figyelmét a jogszerű működés feltételeinek biztosítására,
megtartására,
g)
a jogszerű működés helyreállítására vonatkozó felhívás eredménytelensége esetén haladéktalanul jelzi
a vizsgabizottság megbízója felé a jogellenes működést vagy annak előre látható veszélyét, valamint
h)
előkészíti a vizsga eredményének kihirdetését, gondoskodik a vizsga iratainak szabályszerű kiállításáról és
továbbításáról.
(2) A vizsgaszervező a gyakorlati vizsgatevékenységet tartalmazó vizsgafeladat előkészítésével kapcsolatos feladatait
a gyakorlati oktatás vezetőjének bevonásával – ha a gyakorlati vizsgatevékenység gazdálkodó szervezetnél folyik,
a gazdálkodó szervezet képviselőjének részvételével – látja el.
(3) A vizsgaszervező döntése alapján a vizsgabizottságnak a képző intézményt képviselő tagja vagy a vizsga jegyzője
elláthatja az (1) bekezdés e) és f ) pontjában foglalt feladatot.

6. A vizsgabizottság tagjainak feladatai
15. §

(1) A vizsgaelnök és a vizsgabizottság tagjai együttesen és az általuk külön-külön felügyelt vizsgafolyamatok
tekintetében önállóan is felelősek a vizsga szabályos és zavartalan lefolytatásáért.
(2) A vizsgaelnök és a vizsgabizottság tagjai a vizsga megkezdését megelőzően tájékozódnak a képzés speciális
tartalmáról, körülményeiről.
(3) A vizsgaelnök a vizsga megkezdését megelőzően a vizsgabizottság tagjainak egyetértésével jóváhagyja
a lebonyolítási rendre vonatkozó javaslatot, amelynek tényét a vizsga jegyzőkönyvében rögzíteni kell.
(4) Az írásbeli, az interaktív és a központi gyakorlati vizsgatevékenységeknél a teljes vizsgabizottságnak vagy
– a vizsga lebonyolítási rendjében rögzítettek szerint – a vizsgabizottság legalább egy, nem a képző intézményt
képviselő tagjának, a nem központi gyakorlati és a szóbeli vizsgatevékenységeknél a 13. § (3) és (4) bekezdése
figyelembevételével a teljes vizsgabizottságnak részt kell vennie a vizsgán.
(5) A vizsgaszervezőt, a vizsgaelnököt és a vizsgabizottság tagjait a gyakorlati feladatlapok tekintetében azok
felhasználásáig, a vizsgaelnököt, a vizsgabizottság tagjait és a vizsga jegyzőjét a vizsgaeredmények tekintetében
azok kihirdetéséig titoktartási kötelezettség terheli.
(6) A vizsgabizottság a vizsgázó személyazonosságát valamennyi vizsgatevékenység megkezdésekor ellenőrzi.

16. §

(1) A vizsgabizottság munkáját a vizsgaelnök irányítja. A vizsgaelnök elsődleges feladata és felelőssége a vizsga
jogszerű és szakszerű megtartásának, zavartalan lebonyolításának biztosítása. Ennek keretében
a)
ellenőrzi a vizsga előkészítését, a szükséges szakmai, tárgyi és személyi feltételeket, az egészséges és
biztonságos vizsgakörülmények meglétét,
b)
a vizsgabizottság tagjainak bevonásával
ba)
ellenőrzi a vizsga jogszabályban előírt dokumentumainak meglétét, azok formai és tartalmi
megfelelőségét,
bb)
meggyőződik a gyakorlati feladatok ellátására kijelölt helyszín, valamint a szükséges személyi és
tárgyi feltételek megfelelőségéről,
bc)
ellenőrzi – a vizsgázók jelentkezési iratai alapján – a vizsga megkezdésére való jogosultság
feltételeinek meglétét,
c)
vezeti a vizsgát és a vizsgabizottság értekezleteit, jóváhagyja a vizsgajegyzőkönyvet,
d)
tájékoztatja a vizsgázókat a vizsgafeladatok előtt az őket érintő döntésekről, tudnivalókról,
e)
a lebonyolítási rendben rögzítetteknek megfelelően részt vesz a vizsgáztatásban,
f)
összehívja a vizsgabizottsági értekezleteket,
g)
gondoskodik az írásbeli, az interaktív vagy a központi gyakorlati dolgozatok és – a vizsgabizottság tagjainak
bevonásával – az elkészült gyakorlati vizsgamunkák értékeléséről, az eredmények dokumentálásáról,
h)
gondoskodik a vizsga iratainak szabályszerű kiállításáról és hitelesítéséről, felügyeli a vizsga jegyzőjének
munkáját,
i)
aláírja a vizsgabizonyítványokat és hitelesíti az elektronikus rendszerből kinyomtatott törzslapot, valamint
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j)

a vizsga utolsó vizsgafeladatát követően a teljes vizsgabizottság, a vizsgázók, a vizsgaszervező képviselője és
a vizsgát segítők jelenlétében értékeli a vizsgát és lezárja azt.
(2) A vizsgaelnök a vizsgabizottság határozata alapján felfüggeszti a vizsga lebonyolítását, az érintett
vizsgatevékenység végrehajtását, ha a vizsga lebonyolításának jogszerű feltételei nem biztosítottak. A felfüggesztés
tényét és indokát a vizsgajegyzőkönyvben rögzíteni kell. Ha a jogszerű állapot nem állítható helyre oly módon,
hogy a vizsga folytatására még az adott napon sor kerülhessen, a vizsgaelnök tájékoztatja megbízóját a vizsga
felfüggesztéséről.
(3) A vizsgabizottság tagja
a)
részt vesz a vizsga szakmai tárgyi és személyi feltételeinek, az egészséges és biztonságos vizsgakörülmények
meglétének ellenőrzésében,
b)
közreműködik a vizsga jogszabályban előírt dokumentumai meglétének, megfelelőségének ellenőrzésében,
c)
meggyőződik – a vizsgaelnökkel együtt – a gyakorlati feladatok ellátására kijelölt helyszín, valamint
a szükséges személyi és tárgyi feltételek megfelelőségéről,
d)
közreműködik a vizsga megkezdésére való jogosultság feltételeinek – a vizsgázó jelentkezési iratai alapján –
történő ellenőrzésében,
e)
a lebonyolítási rendben rögzítetteknek megfelelően részt vesz a vizsgáztatásban,
f)
részt vesz a vizsgabizottsági értekezletek döntéshozatalában,
g)
gondoskodik – a vizsgaelnökkel együttműködve – az elkészült gyakorlati vizsgamunkák értékeléséről,
h)
részt vesz a részeredmények kialakításában és a vizsgaeredmény véglegesítésében, valamint
i)
aláírja a vizsgajegyzőkönyvet és az elektronikus rendszerből kinyomtatott törzslapot.
(4) A vizsgabizottságnak a képző intézményt képviselő tagja – a (3) bekezdésben foglalt feladatok keretében,
a vizsgabizottság egyetértésével – elsősorban a szóbeli vizsgatevékenység esetén lát el vizsgáztatási feladatokat.
17. §

(1) A vizsga lezárását követően a vizsgaelnök és a vizsgabizottság tagjai külön-külön elkészítik
a)
a vizsga előkészítésével, lebonyolításával,
b)
a vizsgáztatás feltételeivel,
c)
a vizsgázók felkészültségével,
d)
a vizsgafelmentéssel kapcsolatos döntéssel,
e)
a szakmai és vizsgakövetelményben leírtak teljesülésével, valamint
f)
a jogszabályi rendelkezések betartásával
kapcsolatos észrevételeket, javaslatokat tartalmazó elektronikus jelentésüket, amelyet a vizsga befejezését követő
egy héten belül rögzítenek az elektronikus felületen.
(2) A vizsga lezárását követően a vizsgaszervező jelentést küldhet az állami szakképzési és felnőttképzési szervnek
a vizsgával, a vizsgabizottság munkájával kapcsolatos tapasztalatairól, javaslatairól az elektronikus felületen.
(3) Aki az (1) bekezdésben foglalt kötelezettségének nem tesz eleget, e kötelezettség teljesítéséig nem bízható meg
újabb vizsgaelnöki, vizsgabizottsági tagi teendők ellátásával.
(4) Az állami szakképzési és felnőttképzési szerv a szakképesítésért felelős miniszter, a gazdasági kamara vagy
amennyiben a szakképesítés nem tartozik egyik gazdasági kamara hatáskörébe sem, úgy az ágazat egészében
érdekelt szakmai kamara számára betekintést biztosít az ágazatába tartozó szakképesítés tekintetében a vizsgával
kapcsolatos jelentésekbe.

7. A vizsga jegyzőjének feladatai
18. §		
A vizsga jegyzője a vizsga előkészítésével, lefolytatásával és lezárásával kapcsolatos írásbeli, dokumentálási
feladatokat látja el. E feladatkörében:
a)
vezeti a vizsgajegyzőkönyvet,
b)
összesíti a vizsga részeredményeit,
c)
kitölti és vezeti a törzslapot,
d)
kitölti a bizonyítványt,
e)
elvégzi a vizsgával kapcsolatos egyéb adminisztratív teendőket,
f)
felelős a törzslap és a bizonyítvány adatainak összeolvasásáért, egyezéséért,
g)
gondoskodik a vizsga lezárását követően a vizsga dokumentumainak a vizsgabizottság által történő
hitelesítéséről, valamint
h)
gondoskodik a vizsga lezárását követően az elektronikus adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséről.
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8. A vizsgabizottság működése
19. §

(1) A vizsgabizottság a döntéseit bizottsági értekezleten, határozat formájában hozza meg, és a határozatait időrendi
sorrendben, a vizsgajegyzőkönyvben rögzíti.
(2) A vizsgabizottság értekezletet tart
a)
a vizsgára jelentkezőnek a felmentése tárgyában benyújtott kérelméről szóló döntés határozatba foglalása,
a lebonyolítási rendre vonatkozó javaslat elfogadása céljából, továbbá a vizsga első vizsgatevékenységének
megkezdése előtt,
b)
a vizsga utolsó napján, az utolsó vizsgatevékenység befejezését követően, a vizsgázók teljesítményének
értékelése, a vizsga lebonyolítása, szabályszerűségének megállapítása céljából,
c)
a vizsga lefolytatását, megtartását, befejezését zavaró vagy gátló körülmény bekövetkezése, továbbá
a vizsgázó által elkövetett szabálytalanság elbírálása esetén, valamint
d)
ha azt egyéb ok szükségessé teszi.
(3) A (2) bekezdés szerinti értekezlet akkor határozatképes, ha a döntés meghozatalában a teljes vizsgabizottság részt
vesz.
(4) A vizsgabizottság a határozatait a vizsgaelnök és a tagok nyílt szavazásával, egyszerű szótöbbséggel hozza.
Szavazategyenlőség esetén a vizsgaelnök szavazata dönt. A vizsgaelnöknek, a vizsgabizottság tagjának vagy
a vizsgaszervező képviselőjének a vizsgabizottság döntésével, intézkedésével vagy intézkedésének elmulasztásával
kapcsolatos különvéleményét – kérelmére – a vizsgabizottsági jegyzőkönyvben fel kell tüntetni.
(5) Ha a vizsgaelnök a vizsgabizottság eljárásával vagy határozatával nem ért egyet, óvást nyújthat be, és a határozat
végrehajtását felfüggesztheti. Az óvást haladéktalanul meg kell küldeni az állami szakképzési és felnőttképzési
szervnek, amely azt három munkanapon belül köteles elbírálni. Az óvás elbírálásáig a vizsgázó bizonyítványát nem
lehet kiállítani.

20. §

(1) A vizsgajegyzőkönyvnek a vizsgabizottsági értekezletekkel kapcsolatban tartalmaznia kell:
a)
az értekezlet helyét és idejét, a jelenlévők nevét, a vizsgával összefüggő szerepkörét,
b)
annak a vizsgázónak a nevét,
ba)
akit a 3. melléklet 1. záradéka szerinti szabálytalanság miatt a vizsgabizottság a vizsga folytatásától
eltiltott,
bb)
aki a 3. melléklet 2. záradéka szerint a vizsgán igazolható okból nem jelent meg, vagy azt nem tudta
befejezni, megjelölve azt a vizsgafeladatot, amelyekből pótlóvizsgát kell tennie,
bc)
aki a 3. melléklet 3. záradéka szerint a vizsgán igazolható ok nélkül nem jelent meg, vagy azt
megszakította,
bd)
aki a 3. melléklet 5. záradéka szerint valamely vizsgafeladat eredményét a szakmai versenyen elért
eredménye alapján kapta,
be)
akit a 3. melléklet 6. záradéka szerint mentesített a vizsgabizottság a vizsga valamely vizsgafeladata
alól, valamint a felmentés okát és az alapul szolgáló dokumentumokat,
c)
a vizsgabizottsági értekezleten elhangzottak leírását, a határozatokat, a szavazás eredményét, vita esetén
az esetleges különvélemények feltüntetésével,
d)
az óvást, a vizsgabizottsági határozat végrehajtásának felfüggesztését, az óvással kapcsolatos
vizsgabizottsági megállapításokat, valamint
e)
a vizsgaelnök vizsgával kapcsolatos tapasztalatainak értékelését.
(2) A vizsga utolsó vizsgatevékenységét követő értekezleten lezárt, és a vizsgaelnök, a vizsgabizottság tagjai és
a vizsga jegyzője által aláírt vizsgajegyzőkönyvhöz csatolni kell az összesített osztályozóívet, továbbá a felmentési
kérelemhez benyújtott okiratok másolatát.

9. A vizsga lebonyolítása
21. §

(1) A vizsgát a lebonyolítási rend alapján kell lebonyolítani.
(2) Az egyes vizsgatevékenységek a lebonyolítási rendben meghatározott személyek jelenlétében kezdhetők meg és
folytathatók le.
(3) Az egyes vizsgatevékenységeket a szakmai vizsga megszervezésére vonatkozó engedély kiadásának és
a vizsgaszervezési tevékenység ellenőrzésének részletes szabályairól szóló kormányrendeletben az egyes
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vizsgatevékenységekhez előírt általános és a szakképesítésért felelős miniszter által előírt speciális feltételek
teljesülését az adott vizsgacsoport tekintetében biztosító helyszínen lehet lefolytatni.
(4) A vizsgatevékenységek lebonyolításának helyszínét, személyi és tárgyi feltételeit, azok biztosításának módját,
a feltételek megfelelőségének tényét írásban kell rögzíteni, amelyet a vizsgaelnök és a vizsgabizottság tagjai
aláírásukkal hitelesítenek. Ezt a dokumentumot csatolni kell a vizsga jegyzőkönyvéhez és a vizsgát követő öt évig
meg kell őrizni.
22. §

(1) A vizsgát az első vizsgatevékenység napját követő harminc napon belül be kell fejezni, kivéve, ha a szakmai és
vizsgakövetelmény másként rendelkezik.
(2) Ugyanazon vizsganapra – amennyiben azt a szakmai és vizsgakövetelmény nem zárja ki – több vizsgafeladat,
vizsgatevékenység szervezhető. A vizsgázó egy vizsganapra eső vizsgatevékenységeinek összes ideje nem
haladhatja meg a nyolc órát. A nyolc órás időkeret számításakor a vizsgafeladatok végrehajtására meghatározott
maximális időt kell figyelembe venni.
(3) Az egyes vizsgatevékenységek lebonyolítási rendjét úgy kell meghatározni, hogy a vizsgázó a szóbeli, az írásbeli,
az interaktív és a központi gyakorlati vizsgatevékenységeket nyolc és tizennyolc óra között, a gyakorlati
vizsgatevékenységeket hét és tizenkilenc óra között végezhesse el.
(4) A vizsgázó számára a vizsga időtartama a (2) és (3) bekezdésben foglaltakat figyelembe véve legfeljebb három
– az (5) bekezdés szerinti meghosszabbítás esetén legfeljebb négy – nap lehet.
(5) A vizsgabizottság a vizsga időtartamát, ha a vizsgaszervezés helyi sajátosságai vagy rendkívüli esemény ezt
indokolja, egy nappal meghosszabbíthatja. A vizsgaprogramot a meghosszabbításnak megfelelően módosítani kell
és a meghosszabbítás tényét, valamint annak indokát a vizsgajegyzőkönyvben is rögzíteni kell.

10. Az írásbeli, az interaktív és a központi gyakorlati vizsgatevékenység
23. §

(1) A szakképesítésért felelős miniszter a vizsga írásbeli, interaktív vagy központi gyakorlati vizsgatevékenységéhez
központilag kiadott feladatlapokat a vizsga megkezdése előtt legalább három nappal nyomtatott formában vagy
elektronikus úton juttatja el a vizsgaszervezőnek.
(2) A vizsgaszervező a nyomtatott feladatlapokat a csomagolásán, az elektronikus úton megküldött feladatlapokat
az elektronikus feladatlapokon feltüntetett időpontig köteles oly módon őrizni, hogy ahhoz illetéktelen személy ne
férhessen hozzá.
(3) Az írásbeli, az interaktív vagy a központi gyakorlati vizsgatevékenység vizsgafeladataihoz előzetesen, de
legkésőbb a feladatlapok megküldésével egyidejűleg tájékoztatót kell kiadni, amely alapján a vizsgaszervező
a vizsgafeladathoz szükséges speciális feltételeket, segédeszközöket, biztosítani tudja.
(4) Az írásbeli, az interaktív vagy a központi gyakorlati vizsgatevékenység ideje alatt a vizsgatermekben és a folyosókon
állandó felügyeletről kell gondoskodni. Nem kaphat teremfelügyeletet ellátó megbízást az, aki az adott
vizsgatevékenység oktatására jogosító végzettséggel, szakképzettséggel rendelkezik. A technikai feltételek
folyamatos biztosításáért felelős személy a vizsga biztonságos lebonyolításának érdekében a vizsgaszervező írásos
engedélyével jelen lehet.
(5) A zárt, biztonságos csomagolásban megküldött nyomtatott feladatlapok kibontása a csomagon, az elektronikus
úton megküldött feladatlapok megnyitása az elektronikus feladatlapok kísérőlevele szerint megjelölt időpontban
az írásbeli, az interaktív vagy a központi gyakorlati vizsgatevékenység zavartalan lebonyolítását felügyelő,
az e rendeletben meghatározottak szerint kijelölt vizsgabizottsági tag előtt történik. A felbontás, megnyitás
időpontját, a csomag sértetlenségének, sérült, felbontott vagy megnyitott állapotának tényét és a jelenlévők nevét
a vizsgajegyzőkönyvben rögzíteni kell.

24. §

(1) A felügyelő a vizsgázók részére tájékoztatást ad a vizsga szabályairól, az alkalmazható segédeszközökről,
továbbá a vizsgán elkövetett szabálytalanságok következményeiről, elkészíti a vizsgázók ülésrendjét tartalmazó
jegyzőkönyvet, és gondoskodik a vizsga rendjének betartásáról.
(2) A szakmai és vizsgakövetelmény által az írásbeli, az interaktív vagy a központi gyakorlati vizsgafeladat kidolgozására
előírt időtartamba a feladat ismertetésének időtartama nem számít bele. Az interaktív vizsgafeladat megoldására
rendelkezésre álló időtartamba nem számítható be a vizsgázónak fel nem róható okból kieső idő.

25. §

(1) A vizsgázó számára az írásbeli, az interaktív vagy a központi gyakorlati vizsgafeladat kidolgozásához
a vizsgaszervező vagy a képző intézmény bélyegzőjével ellátott lapokat kell biztosítani.
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(2) A vizsgázó a feladatközlő lapja, dolgozata első lapján feltünteti a nevét, a szakképesítés megnevezését,
a vizsgafeladat sorszámát és címét, továbbá a vizsga napjának a dátumát. Ha a vizsgázó a vizsgafeladat
kidolgozásához több lapot használ fel, a nevét valamennyi lapon fel kell tüntetnie, és a lapokat sorszámmal kell
ellátnia.
(3) Ha a vizsgázó befejezte a vizsgafeladat kidolgozását, vagy a rendelkezésre álló idő letelt, dolgozatát, feladatközlő
lapját, elektronikus adathordozóját átadja a felügyelőnek, aki közvetlenül az átvételt követően ráírja a beadás
időpontját és ellátja kézjegyével, továbbá dolgozat, feladatközlő lap esetén az üresen hagyott helyeket és oldalakat
– az utólagos kiegészítések lehetőségének kiküszöbölése érdekében – a vizsgázó által használttól eltérő, lehetőség
szerint piros színű tollal, áthúzással érvényteleníti.
(4) Az interaktív feladatok eredményét tartalmazó fájlokat lezárt, utólag nem módosítható elektronikus adathordozón
kell beadni, amelyre a vizsgázó kézírással írja rá a nevét, a szakképesítés megnevezését, a vizsgafeladat sorszámát és
címét, továbbá a vizsga napját, valamint aláírja azt.
(5) Ha a központi gyakorlati vizsgafeladat számítógép alkalmazását írja elő, a szakmai és vizsgakövetelményben
meghatározott módon kell a vizsgafeladat tanulói megoldásait rögzíteni.
(6) Ha az írásbeli, az interaktív vagy a központi gyakorlati vizsgatevékenység alatt a vizsgázónak el kell hagynia
a vizsgatermet, engedélyt kér a felügyelőtől, és – írásbeli vagy központi gyakorlati vizsgatevékenység esetén –
egyidejűleg részére átadja a dolgozatát. A vizsgázó távozásának és visszaérkezésének idejét rá kell vezetni
a dolgozatra, és be kell írni az ülésrendet tartalmazó jegyzőkönyvbe. A vizsgázó távozása és visszaérkezése között
eltelt idő beszámít a vizsgafeladat megoldására rendelkezésre álló időtartamba.
26. §

(1) A vizsgázó az írásbeli, az interaktív vagy a központi gyakorlati vizsgafeladat megoldásához, elkészítéséhez tanácsot,
segítséget nem kérhet és nem kaphat.
(2) Ha a felügyelő az írásbeli, az interaktív vagy a központi gyakorlati vizsgatevékenység közben szabálytalanságot
észlel, felfüggeszti a vizsgázó vizsgatevékenységét, és
a)
írásbeli és központi gyakorlati vizsgatevékenység esetén elveszi a vizsgázó dolgozatát vagy feladatközlő
lapját, ráírja az elvétel pontos idejét, a szabálytalanság jellegét, és aláírja azt,
b)
interaktív vagy számítógépen történő központi gyakorlati vizsgatevékenység esetén rögzítteti az addig
elvégzett tevékenység eredményét vagy – dokumentálhatóság hiányában – írásban rögzíti ennek tényét,
továbbá a felfüggesztés pontos idejét, a szabálytalanság jellegét, és aláírja azt,
majd ezt követően a vizsgabizottság jelen lévő tagjának értesítése mellett visszaadja az elvett dolgozatot vagy
feladatközlő lapot, és engedélyezi a vizsgázónak a vizsgatevékenység folytatását.
(3) A vizsgabizottság az írásbeli, az interaktív vagy a központi gyakorlati vizsgatevékenység befejezését követően
haladéktalanul kivizsgálja a szabálytalanságot és dönt a vizsgázó esetén a vizsga további folytathatóságáról.
A szabálytalansággal kapcsolatban külön jegyzőkönyvet kell felvenni, amelynek tartalmaznia kell minden olyan
adatot és eseményt, amely lehetővé teszi a szabálytalanság tényének és körülményének megállapítását, az érintett
vizsgázó és felügyelő nyilatkozatát, továbbá azt, hogy a vizsgázót tájékoztatták a szabálytalanság elbírálásával
kapcsolatos eljárásról és a bebizonyított szabálytalanság következményeiről. A jegyzőkönyvet a szabálytalanságot
észlelő felügyelő, a vizsgázó, a vizsgabizottság tagjai és a vizsgaelnök írja alá. A vizsgázó észrevételét – kérelmére –
a jegyzőkönyvben rögzíteni kell. A szabálytalansággal összefüggésben felvett jegyzőkönyvet csatolni kell
a vizsgajegyzőkönyvhöz.

11. A gyakorlati vizsgatevékenység
27. §

(1) A gyakorlati feladatlapokra vonatkozó javaslatot – a vizsga megkezdése előtt – a vizsgaelnök a vizsgabizottsági
tagok véleménye alapján hagyja jóvá.
(2) A gyakorlati vizsgatevékenység megkezdése előtt a vizsgázót tájékoztatni kell a gyakorlati vizsgatevékenység
rendjéről és a vizsgával kapcsolatos egyéb tudnivalókról, továbbá a gyakorlati vizsgatevékenység helyére és
a munkavégzésre vonatkozó munkavédelmi, tűzvédelmi, egészségvédelmi előírásokról. A vizsgafeladatok
megkezdése után további útmutatás csak baleset és jelentős károkozás megelőzése céljából adható.
(3) A vizsgázó a gyakorlati vizsgafeladatát a vizsgázó által véletlenszerűen kiválasztott feladatközlő lap alapján,
az abban meghatározott segédanyagok használata mellett végzi.
(4) A gyakorlati vizsgatevékenység a vizsgafeladatok elvégzéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek – ideértve
a munkavédelmi, tűzvédelmi és egészségvédelmi feltételeket – megléte esetén kezdhető meg, és folytatható.
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A feltételek meglétét a feladat végrehajtását megelőzően a vizsgaelnök vagy a vizsgabizottságnak a lebonyolítási
rendben erre kijelölt tagja ellenőrzi és engedélyezi a gyakorlati vizsgatevékenység megkezdését.
(5) A gyakorlati vizsgatevékenység esetén a vizsgaszervező a vizsgatevékenység zavartalan lebonyolítása és a baleseti
kockázat minimalizálása érdekében vizsgacsoportonként legalább egy, a gyakorlati képzés folytatásához
szükséges végzettséggel rendelkező szakmai felügyelő tanárt biztosít. A szakmai felügyelő tanár a vizsgáztatásban,
a feladat értékelésében nem vesz részt, azonban a jelen lévő vizsgabizottsági tag egyetértésével közreműködik
az esetlegesen felmerült problémák elhárításában, továbbá felügyeli a vizsgázók balesetmentes munkavégzését.
28. §

(1) A gyakorlati vizsgafeladat végrehajtásához a szakmai és vizsgakövetelményben meghatározott időtartam áll
a vizsgázó rendelkezésére, amelybe a vizsgafeladatok ismertetésének időtartama nem számít bele. A gyakorlati
vizsgafeladat egyes részfeladatainak végrehajtási idejét a vizsgafeladat leírása tartalmazhatja.
(2) Nem számítható be a vizsgafeladatok végrehajtására rendelkezésre álló időtartamba a vizsgázónak fel nem róható
okból kieső idő.
(3) Ha balesetveszély, egészségi ártalom, technológiai vagy más rendkívüli ok azt indokolja, a vizsgabizottság jelen lévő
tagja a vizsgaelnökkel történt egyeztetést követően a vizsgafeladatokat megváltoztathatja. A változtatásról szóló
döntést az ok megadásával és indoklással rögzíteni kell a vizsgajegyzőkönyvben.
(4) Ha a vizsgázó a vizsgafeladatokat befejezte, azt közli a vizsgabizottság egyik tagjával, aki ennek időpontját feljegyzi,
az elkészült gyakorlati vizsgamunkákat átveszi.

29. §

(1) Ha azt a szakmai és vizsgakövetelmény a vizsgázó gyakorlati felkészültségének átfogóbb felmérése érdekében
előírja, a vizsgát megelőzően külön gyakorlati vizsgamunkát, vizsgaremeket, vizsgaművet, záródolgozatot kell
készíteni vagy egyéb vizsgaprodukciót kell megvalósítani (a továbbiakban: vizsgamunka).
(2) A vizsgamunkát a szakmai és vizsgakövetelményben meghatározott szempontok szerint kell érdemjeggyel
értékelni. Az értékelőlapon fel kell tüntetni a vizsgázó nevét, születési helyét és idejét, a szakképesítés
megnevezését, a vizsgamunka tárgyát, a végzett munka értékelését és a javasolt érdemjegyet. Az értékelést
a gyakorlati oktató és a képző intézmény vezetője írja alá és az intézmény körbélyegzőjével hitelesíti.
(3) Az elkészült vizsgamunkáról annak azonosítására alkalmas dokumentációt (pl. fénykép, videofelvétel, részletes
leírás) kell készíteni és azt a vizsgadokumentációhoz kell csatolni. A vizsgamunka felhasználásáról a vizsgaszervező
rendelkezik.
(4) Ha a vizsgamunkát a vizsgázó a vizsgára bocsátás feltételeként készíti el, a képző intézmény tesz írásos
javaslatot az értékelésre a szakmai és vizsgakövetelményekben leírtak szerint, amelyet a vizsga előtt öt nappal
a vizsgabizottság rendelkezésére bocsát.

30. §

(1) Ha a vizsga keretében azért nincs lehetőség a szakképesítésre jellemző gyakorlati vizsgafeladat megoldására, mert
olyan kompetenciákat tartalmaz, amelyek mérése, értékelése nem lehetséges a vizsgaidőszakban, akkor a gyakorlati
vizsgafeladatot a képzés során, a kompetenciák elsajátítását követően, előrehozott gyakorlati vizsgatevékenységgel
kell teljesíteni, amennyiben annak lehetősége, teljesítésének, értékelésének és a vizsga eredményébe történő
beszámításának módja a szakmai és vizsgakövetelményben meghatározásra került. A vizsgázó részére
az előrehozott gyakorlati vizsgatevékenység teljesítéséről és eredményéről igazolást kell kiadni, amelyet csatolni kell
a vizsga irataihoz.
(2) Az előrehozott gyakorlati vizsgatevékenység megszervezését és lebonyolítását a képző intézmény végzi.
(3) Az előrehozott gyakorlati vizsgatevékenység a képző intézmény által írásban kijelölt, az oktatásban részt vett oktató
és az állami szakképzési és felnőttképzési szerv által delegált képviselő jelenlétében történik.
(4) A képző intézmény az előrehozott gyakorlati vizsgatevékenység időpontját megelőzően legalább harminc
nappal jelzi az előrehozott gyakorlati vizsgatevékenység lebonyolításának szándékát, időpontját, helyszínét és
a vizsgázók létszámát az állami szakképzési és felnőttképzési szerv felé, és egyidejűleg kéri az állami szakképzési és
felnőttképzési szervnek az előrehozott gyakorlati vizsgatevékenységen részt vevő képviselője kijelölését.
(5) Az előrehozott gyakorlati vizsgatevékenységet a gyakorlati vizsgatevékenység lebonyolítására vonatkozó szabályok
szerint kell megtartani. Az állami szakképzési és felnőttképzési szerv által delegált képviselő ellenőrzi az előrehozott
gyakorlati vizsgatevékenység megkezdésének feltételeit, engedélyezi a vizsgatevékenység megkezdését, továbbá
értékeli a vizsgázó teljesítményét.
(6) A vizsgázó értékelését osztályozó íven kell vezetni, továbbá az előrehozott gyakorlati vizsgatevékenység menetét,
jogszabályi megfelelőségét és az esetleges rendkívüli eseményeket jegyzőkönyvben kell rögzíteni, amelyet
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a jelenlévő oktató, az állami szakképzési és felnőttképzési szerv által delegált képviselő és egy vizsgázó aláírásával
hitelesít. Az előrehozott gyakorlati vizsgatevékenység dokumentálását a képző intézmény által kijelölt oktató végzi.
Az előrehozott gyakorlati vizsgatevékenység dokumentumait a képző intézmény őrzi és a vizsgát tizenöt nappal
megelőzően átadja a vizsgaszervezőnek.

12. A szóbeli vizsgatevékenység
31. §

(1) A vizsgázó a vizsga szóbeli vizsgatevékenysége során a szóbeli vizsgatevékenység megkezdését megelőzően
a vizsgabizottság által meghatározott sorrendben, központilag meghatározott tételsorból, a vizsgázó által
véletlenszerűen kiválasztott tétel alapján ad számot felkészültségéről.
(2) A vizsga központi szóbeli tételsorait a szakképesítésért felelős miniszter biztosítja. Minden vizsgaszervezőnek
rendelkeznie kell szakképesítésenként egy példány hitelesített szóbeli tételsorral, amelyeknek sokszorosított
változatát biztosítja a vizsgára.

32. §

(1) A vizsgázó a szóbeli feladatát csak a tétel kiválasztása után és a tétel sorszámának az osztályozóíven való rögzítése
után ismerheti meg. A felkészülést és a feladat megoldását a tétel alapján, a vizsgaszervező által biztosított
segédanyagok használata mellett végzi.
(2) A vizsgázó a vizsgafelelet vázlatát a vizsgaszervező bélyegzőjével ellátott papíron rögzítheti, amelyhez a szakmai
és vizsgakövetelményben vagy a tételben meghatározott és a vizsgaszervező által biztosított segédeszközöket
használhatja.
(3) A vizsgázó a vizsgafeladat jellegének megfelelően önállóan felel vagy szakmai megbeszélést folytat. Az önálló
ismertetés csak akkor szakítható meg, ha a vizsgázó nyilvánvalóan és súlyosan téved, vagy a kifejtésben elakad.
(4) Ha a sajátos nevelési igényű vizsgázó a szóbeli vizsgatevékenység helyett írásbeli vagy központi gyakorlati
vizsgatevékenységet végez, a tétel kiválasztása után felügyelő jelenlétében készíti el vizsgafeladatát.

13. A vizsgázó teljesítményének értékelése
33. §

(1) A szakmai és vizsgakövetelményben előírt valamennyi vizsgafeladat értékelése külön-külön, 1-től 5-ig terjedő
érdemjeggyel történik.
(2) A vizsgázók egyes vizsgafeladatokon elért eredményeit a teljes vizsgacsoport esetében az állami szakképzési és
felnőttképzési szerv elektronikus felületén kitöltött vagy onnan letöltött egyetlen vizsgaösszesítő íven kell vezetni,
amelyen fel kell tüntetni a gyakorlati és a szóbeli vizsgatevékenységeknél a kihúzott tételszámot is.
(3) Az egyes vizsgafeladatok eredményei későbbi összesítés céljából a vizsgaszervező által készített osztályozóíven
külön-külön is vezethetők.

34. §

(1) Az egyes vizsgafeladatok eredménye a szakmai és vizsgakövetelményben rögzített értékelési súlyaránynak
megfelelően számít bele a vizsga eredményébe.
(2) Az egyes vizsgafeladatok súlyozással figyelembe vett érdemjegyeinek két tizedes jegy pontossággal számolt
összege kerekítés után adja a vizsga végeredményét. Az osztályzat megállapítása során a kerekítés általános
szabályai szerint kell eljárni.
(3) A vizsgázó az egyes vizsgafeladatokban elért teljesítménye alapján egyetlen összesített osztályzatot kap.
Az osztályzatok a következők: jeles (5), jó (4), közepes (3), elégséges (2) és elégtelen (1).

35. §

(1) Az írásbeli, az interaktív vagy a központi gyakorlati vizsgafeladat megoldását a központi javítási-értékelési útmutató
alapján kell értékelni. A javítási-értékelési útmutatót tartalmazó borítékot csak az írásbeli, az interaktív vagy
a központi gyakorlati vizsgafeladatok megoldására rendelkezésre álló idő letelte után lehet felbontani.
(2) A vizsgabizottság munkáját segítő szakértő a vizsgázó írásbeli dolgozatát a javítási-értékelési útmutató alapján
javítja ki és értékeli, valamint egyidejűleg javaslatot tesz az eredményre.
(3) A vizsgabizottság munkáját segítő szakértő csak olyan személy lehet, aki a szakmai elméleti tantárgyak oktatásához
jogszabályban előírt szakképesítéssel vagy szakképzettséggel rendelkezik.
(4) Ha a javítás során a vizsgabizottság munkáját segítő szakértő megállapítja, hogy a vizsgázó szabálytalanságot
követett el a kidolgozáskor, legkésőbb a kijavított dolgozat leadásáig szóban tájékoztatja a vizsgaelnököt, és írásban
jelentést készít.
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(5) Az írásbeli, az interaktív és a központi gyakorlati vizsgafeladatok megoldására javasolt eredményt a vizsga
lezárása előtt a vizsgázó tudomására kell hozni. A vizsgázó a kijavított és értékelt írásbeli, interaktív vagy
központi gyakorlati dolgozatot és az értékelési útmutatót a lebonyolítási szabályzatban meghatározott módon
és időben megtekintheti. A megtekintésre úgy kell időt biztosítani, hogy a vizsgázó az észrevételeit a vizsga
utolsó vizsgatevékenységének megkezdése előtt írásban leadhassa a vizsgaszervező képviselőjének. Észrevétel
kizárólag az értékelési útmutatóban foglaltaktól eltérő javítás vagy az értékelés számszaki hibája esetében tehető.
A vizsgázónak a kijavított és értékelt dolgozatra tett észrevételeit illetően a vizsgabizottság határoz.
(6) A kijavított és értékelt írásbeli, interaktív vagy központi gyakorlati dolgozatot, az eredeti írásbeli, interaktív
vagy központi gyakorlati vizsgafeladat egy példányát, a javítási-értékelési útmutatókat – ha a szakmai és
vizsgakövetelmény másképp nem rendelkezik – a vizsga utolsó vizsgafeladatának megkezdése előtt legalább két
nappal el kell juttatni a vizsgaelnökhöz.
(7) A vizsgaelnök kezdeményezi az írásbeli, az interaktív vagy központi gyakorlati vizsgatevékenység javasolt
értékelésének megváltoztatását, ha a dolgozat javításánál az értékelési útmutatóban foglaltakat nem vették
figyelembe, vagy a dolgozatban téves javítást, ki nem javított hibát talált.
36. §

(1) A gyakorlati vizsgafeladatokat – a központi gyakorlati vizsgafeladatok kivételével – a vizsgaszervező által
a gyakorlati vizsgafeladatokhoz kidolgozott és a vizsgabizottság által jóváhagyott javítási-értékelési útmutató
alapján kell értékelni.
(2) A vizsgaelnök és a vizsgabizottság tagjai a gyakorlati vizsgatevékenységet – a lebonyolítási rendben rögzítettek
szerint – együttesen vagy külön-külön felügyelik és értékelik.

37. §

(1) A vizsgaelnök és a vizsgabizottság tagjai a szóbeli vizsgatevékenység során a vizsgázó feleletét – a lebonyolítási
rendben rögzítettek szerint – együttesen vagy külön-külön értékelik.
(2) A vizsgázó a szóbeli vizsgatevékenység során – a kihúzott tételek számától függetlenül – egy alkalommal póttételt
húzhat. A póttétel választás tényét az érintett szóbeli vizsgafeladat megjelölésével fel kell tüntetni a vizsgaösszesítő
íven és a vizsgajegyzőkönyvben is rögzíteni kell. Azon tétel esetén, ahol póttétel húzására került sor, a vizsgázó
eredményét a két feleletnek a kerekítés általános szabályai szerint képzett átlaga adja.
(3) Javítóvizsga esetén, ha a póttétel alapján nyújtott szóbeli teljesítmény elégtelen és a megszerezni kívánt
szakképesítésnek van részszakképesítése, akkor a vizsgázó további egy póttételt húzhat a részszakképesítés szóbeli
tételsorából.
(4) Ha javítóvizsga esetén a szóbelin kívüli vizsgatevékenységek részeredményei alapján már csak részszakképesítés
megszerzésére van lehetőség, akkor a szóbeli tételt a részszakképesítés tételsorából kell választani. Ebben
az esetben a (2) bekezdésben foglaltak szerint egy alkalommal póttétel választására is van lehetőség.

38. §

(1) Sikertelen a vizsga, ha a vizsgabizottság bármely vizsgafeladat eredményét elégtelenre értékeli.
(2) Ha a szakmai és vizsgakövetelmény másként nem rendelkezik, sikertelen vizsga esetén csak az elégtelenre értékelt
vizsgafeladatot kell megismételni.
(3) A vizsga eredményét – a vizsgabizottság tagjainak jelenlétében – a vizsgaelnök hirdeti ki.

14. A javító- és a pótlóvizsga
39. §

(1) A szakképesítés megszerzéséhez javítóvizsgát kell tennie annak a vizsgázónak,
a)
aki sikertelen vizsgát tett,
b)
aki a vizsgán igazolható ok nélkül nem jelent meg, vagy azt megszakította, vagy
c)
akit szabálytalanság miatt a vizsgabizottság a vizsga folytatásától eltiltott.
(2) Az (1) bekezdés b) és c) pontjában meghatározott esetben a vizsgát teljes egészében meg kell ismételni.
(3) A javítóvizsga a szakmai és vizsgakövetelmény megváltozásáig, de legalább a vizsgát követő egy évig a képzés
megkezdésekor hatályos szakmai és vizsgakövetelmény szerint tehető le vagy ismételhető meg.

40. §

(1) Ha a vizsgázó a vizsgát neki fel nem róható okból meg sem kezdte, vagy megkezdte, de befejezni nem tudta,
azokból a vizsgafeladatokból, amelyekből még nem vizsgázott, pótlóvizsgát tehet.
(2) A pótlóvizsga a szakmai és vizsgakövetelmény megváltozásáig, de legalább a vizsgát követő egy évig a képzés
megkezdésekor hatályos szakmai és vizsgakövetelmény szerint tehető le.
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(3) A vizsgázó az iskolai rendszerű szakképzést követő vizsga pótlóvizsgája esetén a pótlóvizsgát még ugyanabban
a vizsgaidőszakban is leteheti, ha a vizsga letételét gátló akadályok elhárultak és lebonyolításának feltételei adottak.

15. A törzslap
41. §

(1) A vizsga adatainak az 1. melléklet szerinti törzslap külíven és belíveken (a továbbiakban együtt: törzslap) történő
rögzítése elektronikus úton történik.
(2) Az állami szakképzési és felnőttképzési szerv gondoskodik az elektronikus rendszer működtetéséről és egyedi
hozzáférési jogosultságot biztosít a vizsgaszervező számára.
(3) A vizsga megkezdése előtt a vizsga jegyzője az állami szakképzési és felnőttképzési szerv által biztosított központi
elektronikus rendszerben előkészíti a törzslapot. A törzslapra az adatokat eredeti okiratok, igazolások alapján kell
bejegyezni.

42. §

(1) A vizsgaeredmények kialakítását követően a törzslapon az egyes vizsgafeladatok eredményeit külön-külön kell
rögzíteni.
(2) A törzslapra rá kell vezetni a vizsgajegyzőkönyv vizsgázóra vonatkozó, a 20. § (1) bekezdés b) pontja szerinti
határozatait a 3. melléklet 1–6. pontjának megfelelően.
(3) A törzslapra rá kell vezetni a vizsgabizottság határozata alapján az eredményes vizsga letételéről szóló záradékot
a 3. melléklet 7–8. pontja szerint.

43. §

(1) A vizsgát követően a törzslapot kettő példányban ki kell nyomtatni, amelyeket a külív első oldalán a vizsgaelnök,
a vizsgabizottság tagjai, a vizsga jegyzője és a vizsgaszervező vezetője aláírásával hitelesít. Az aláírások alatt
a nevet és a vizsgabizottságban betöltött szerepet olvashatóan fel kell tüntetni. Aláírásbélyegző használata nem
megengedett.
(2) A törzslap külívét és belíveit szakképesítésenként, vizsgánként szalaggal átfűzve, körcímkével ellátva le kell zárni és
a vizsgaszervező körbélyegzőjével a külív hátlapján hitelesíteni kell oly módon, hogy a bélyegzőlenyomat érintse
a törzslapot és a körcímkét is.
(3) A törzslappal egyező tartalmú törzslapkivonatot kérésre, sikertelen vizsga esetén kérés nélkül ki kell adni
a vizsgázónak a vizsga lezárását követő harminc napon belül. A törzslapkivonat a központi elektronikus rendszerből
nyomtatható, amelyet a vizsgaszervező vezetője ír alá és hitelesíti a vizsgaszervező körbélyegzőjével.
(4) A 40. § (3) bekezdése szerinti esetben a törzslapkivonatot a pótlóvizsgát megelőzően ki kell adni a vizsgázónak.

16. A szakképesítés megszerzését igazoló bizonyítvány
44. §

(1) Ha a vizsgázó a szakmai és vizsgakövetelménynek megfelelően eredményes vizsgát tett, Magyarország címerével
ellátott, a 2. melléklet alapján készült, részszakképesítés, szakképesítés vagy szakképesítés-ráépülés megszerzését
igazoló bizonyítványt (a továbbiakban: bizonyítvány) kap. A bizonyítvány közokirat. A bizonyítványban meg
kell jelölni a szakképesítés jellegét (részszakképesítés, szakképesítés, szakképesítés-ráépülés) és ahol van,
a szakmairányt.
(2) A bizonyítvány megrendelésére és átvételére csak a vizsgaszervező jogosult. A sorozatjellel és sorszámmal
ellátott bizonyítvány a biztonsági okmányok védelmének rendjéről szóló 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet alapján
a „B” védelmi kategória szerint gyártott és forgalmazott nyomtatvány, amely szoros elszámolási kötelezettség alá
esik.
(3) A vizsgaszervező a kitöltetlen bizonyítványokat köteles zárt helyen úgy elhelyezni, hogy ahhoz csak
a vizsgaszervező vezetője vagy az általa megbízott személy férhessen hozzá.
(4) A vizsgaszervező a kitöltetlen bizonyítványokról, a kiállított és kiadott bizonyítványokról, valamint az elrontott és
megsemmisített bizonyítványokról nyilvántartást vezet.
(5) Az elrontott bizonyítványokat a selejtezést követően meg kell semmisíteni. A kitöltetlen, elveszett bizonyítványok
érvénytelenítéséről és az érvénytelenített bizonyítványok közzétételéről a szakképzésért és felnőttképzésért felelős
miniszter gondoskodik.

45. §

(1) A vizsga jegyzője a törzslap alapján – a törzslapon szereplő adatokkal egyezően – tölti ki a bizonyítványt, amelyet
a vizsgaelnök és a vizsgaszervező vezetője ír alá. Az aláírt bizonyítványt a vizsgabizottság körbélyegzőjével kell
hitelesíteni.
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(2) A vizsgaszervező által elkészíttetett vizsgabizottsági körbélyegző külső ívén a vizsgaszervező megnevezését, a belső
ívén a „mellett működő szakmai vizsgabizottság” szöveget, valamint a vizsgaszervező székhelyének a nevét, közepén
Magyarország címerét tartalmazza.

17. Az EUROPASS bizonyítvány-kiegészítő
46. §

(1) A vizsgázó kérésére a vizsgaszervező a bizonyítvány kiadásával egyidejűleg vagy azt követően magyar, angol,
német, francia, spanyol vagy olasz nyelven kiállított Europass bizonyítvány-kiegészítőt (a továbbiakban:
bizonyítvány-kiegészítő) ad ki, amely tartalmazza a bizonyítványt kiállító intézmény nevét és jogi státuszát,
a bizonyítvány sorozatjelét, sorszámát, a bizonyítvány kiállításának időpontját, a vizsgafeladatok megnevezését,
eredményét, a vizsga osztályzatát, valamint a szakképzés folyamatára vonatkozó információkat. A bizonyítványkiegészítő általános felépítését a 4. melléklet tartalmazza.
(2) Az állami szakképzési és felnőttképzési szerv honlapján található bizonyítvány-kiegészítő nyomtatványt
a vizsgaszervező tölti ki. A kitöltött bizonyítvány-kiegészítőt a vizsgaszervező vezetője aláírásával és
a vizsgaszervező bélyegzőjével hitelesíti.
(3) A bizonyítvány-kiegészítő kiadásáért a kérelmező térítési díjat fizet a vizsgaszervező részére. A térítési díj
a bizonyítvány-kiegészítő kiadásával kapcsolatos igazolt költség fedezetéül szolgál, amelynek összege a teljes
munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított, az adott naptári év január 1-jén érvényes kötelező
legkisebb munkabér (minimálbér) havi összegének öt százaléka bizonyítvány-kiegészítőnként.

18. A vizsgajegyzőkönyv
47. §

(1) A vizsgáról egyetlen vizsgajegyzőkönyv készül, amely időrendben tartalmazza a vizsga összes eseményét,
a vizsgabizottság értekezleteit és döntéseit.
(2) A vizsgajegyzőkönyv mellékletét képezi a lebonyolítási rend, a vizsgaösszesítő ív és a vizsgatevékenységek
lebonyolításának helyszínét, személyi és tárgyi feltételeit, azok biztosításának módját, a feltételek megfelelőségének
tényét írásban rögzítő dokumentum.
(3) A vizsga jegyzőkönyvét és valamennyi mellékletét a vizsgabizottság valamennyi tagja és a vizsgaszervező
képviselője külön-külön aláírja.

19. Iratkezelési szabályok
48. §

(1) A törzslap egy példányát a vizsgaszervező a vizsga befejezését követő húsz napon belül küldi meg az állami
szakképzési és felnőttképzési szervnek. Az elektronikus törzslapot a kinyomtatott példány beérkezését és az abban
szereplő adatokkal történő összevetést követően le kell zárni.
(2) A kinyomtatott törzslap egy példányát a vizsgaszervező irattárában, egy példányát az állami szakképzési és
felnőttképzési szerv irattárában kell elhelyezni. A törzslap nem selejtezhető, folyamatos sorszámozással kell ellátni,
és a tárgyév végén bekötve kell irattározni.
(3) A vizsgajegyzőkönyvet a vizsgaszervező irattárában öt évig kell őrizni.
(4) A vizsgaszervező a vizsgával kapcsolatos levelek, iratok és egyéb küldemények iratkezelésére, irattárba helyezésére,
selejtezésére, levéltári átadására a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló
335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet rendelkezéseit kell alkalmaznia.

49. §

(1) Az elveszett vagy megsemmisült bizonyítványról – kérelemre – az állami szakképzési és felnőttképzési szerv
bizonyítványmásodlatot állít ki a törzslap alapján.
(2) A bizonyítványmásodlat – a névváltozás kivételével – az eredetileg kiadott bizonyítvánnyal mindenben egyező
szövegű, tartalmú, kiadása a központi elektronikus nyilvántartásból kinyomtatott nyomtatvánnyal történik.
(3) A bizonyítványmásodlaton záradék formájában fel kell tüntetni a bizonyítványmásodlat kiadásának okát, a kiállítás
időpontját, a kiállító nevét és címét, el kell látni iktatószámmal, továbbá az állami szakképzési és felnőttképzési szerv
vezetőjének aláírásával és körbélyegzőjének lenyomatával. A záradékban szereplő adatokat a központi elektronikus
nyilvántartásban és az állami szakképzési és felnőttképzési szerv birtokában lévő törzslapon is rögzíteni kell.
(4) A bizonyítványmásodlat kiadásáról az állami szakképzési és felnőttképzési szerv az elektronikus felületen keresztül
értesíti a vizsgaszervezőt. A bizonyítványmásodlat záradékának adatait a vizsgaszervezőnél található kinyomtatott
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törzslapra is rá kell vezetni és a vizsgaszervező vezetőjének aláírásával és körbélyegzőjének lenyomatával
hitelesíteni.
50. §

(1) Ha a bizonyítvány kiadását követően derül ki, hogy a vizsgaszervező hibás adatokat vezetett be a bizonyítványba,
a bizonyítványt a vizsgaszervezőnek ki kell cserélnie, a hibás bizonyítványt meg kell semmisítenie, és erről az új
bizonyítvány kiadását követő harminc napon belül írásban értesítenie kell az állami szakképzési és felnőttképzési
szervet. A kiadott új bizonyítvány adatai – a hibás adatok kivételével – megegyeznek az eredeti bizonyítvány
adataival. A csere az érintett vizsgázó számára díjmentes.
(2) Ha az eredeti bizonyítványt kiállító vizsgaszervező nem lelhető fel, akkor a javított bizonyítványt az állami
szakképzési és felnőttképzési szerv állítja ki.

51. §		
Névváltozás esetén a vizsgázó kérelmére, a névváltozást engedélyező okirat alapján a megváltozott nevet
az elektronikus nyilvántartásban szereplő törzslapra be kell jegyezni, és az eredeti bizonyítványról – a megváltozott
adatokkal – bizonyítványmásodlatot kell kiadni. Az eredeti bizonyítványt meg kell semmisíteni, vagy – ha
tulajdonosa kéri – az „ÉRVÉNYTELEN” felirattal vagy iratlyukasztóval történő kilyukasztással érvényteleníteni kell, és
vissza kell adni a tulajdonosának. Az elektronikus nyilvántartásban rögzíteni kell azt is, hogy az eredeti bizonyítványt
megsemmisítették vagy érvénytelenné nyilvánították.

20. A vizsga szakmai ellenőrzése
52. §

(1) A vizsga eseti szakmai ellenőrzése
a)
a vizsgaszervező, a vizsgabizottság és a vizsgabizottság munkáját segítő szakértők – a vizsga színvonalas
lebonyolítása, és a vizsgázók felkészültségének hatékony mérése érdekében folytatott – tevékenységének,
valamint
b)
a vizsgaszervező által biztosított tárgyi feltételek minőségének, megfelelőségének
vizsgálatára irányulhat.
(2) Nem vehet részt a szakmai ellenőrzésben az, aki a vizsgaszervezővel vagy a képző intézménnyel közalkalmazotti
jogviszonyban, munkaviszonyban vagy megbízási jogviszonyban áll vagy az ellenőrzésben érintett, vizsgán részt
vevő vizsgázó oktatásában vagy vizsgára történő felkészítésében közvetlenül részt vett.
(3) Nem vehet részt a szakmai ellenőrzésben az, aki nem szerepel az országos szakképzési névjegyzékben és nem vett
részt a szakképesítésért felelős miniszter által meghatározott szakmai vizsgaellenőri felkészítésben. A vizsgaellenőri
felkészítésben eredményesen részt vevők számára tanúsítványt kell kiállítani.
(4) Ha a szakmai ellenőrzésben több személy vesz részt, úgy legalább egy személyt az országos gazdasági kamara vagy
az országos gazdasági érdekképviseleti szervezet, vagy – amennyiben a szakképesítés nem tartozik egyik gazdasági
kamara vagy országos gazdasági érdekképviseleti szervezet hatáskörébe sem – a szakképesítésért felelős miniszter
által a szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményében a vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szakmai
szervezet, vagy az ágazat egészében érdekelt szakmai kamara jelöl.
(5) A szakmai ellenőrzésre felkért személyt (a továbbiakban: ellenőrzést végző szakértő) a szakképesítésért felelős
miniszter, vagy – felhatalmazása alapján – az általa irányított költségvetési szerv vezetője (a továbbiakban: megbízó)
írásban bízza meg.
(6) Az ellenőrzést végző szerv a vizsgák szakmai ellenőrzéséről évente
a)
az ellenőrzés helyszínét, időpontját,
b)
az ellenőrzött vizsgán megszerezhető szakképesítést,
c)
a vizsgaszervező, a vizsgaelnök és a vizsgabizottság tagjainak nevét, valamint
d)
az ellenőrzés eredményének rövid, lényegi megállapítását
tartalmazó összesítést küld az állami szakképzési és felnőttképzési szervnek.

53. §

(1) A megbízó legalább három nappal az ellenőrzés előtt értesítést küld a tervezett ellenőrzésről a vizsgaszervezőnek,
kivéve, ha az veszélyezteti az eredményes ellenőrzést.
(2) Az ellenőrzést végző szakértő az ellenőrzés helyszínén megbízólevele bemutatásával jelzi az ellenőrzés
megkezdését és a megbízólevelében foglaltak szerint van jelen a vizsgán.
(3) Az ellenőrzést végző szakértő a vizsga irataiba betekinthet, de a vizsgát nem zavarhatja, a vizsga menetét nem
befolyásolhatja.
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(4) Az ellenőrzést végző szakértő az ellenőrzés során észleltekről, az azokkal kapcsolatban megtett lépéseiről,
javaslatairól az ellenőrzés helyét, idejét, az ellenőrzött vizsgaszervező megnevezését és az ellenőrzésbe bevontak
névsorát is tartalmazó részletes írásos összefoglalót készít. Az érintettek az összefoglalóhoz írásos záradékot
fűzhetnek. A szakértő az ellenőrzést követő tizenöt napon belül küldi el az esetlegesen záradékot is tartalmazó
összefoglalót a megbízójának.
(5) Ha az ellenőrzést végző szakértő tevékenysége során a vizsgával összefüggésben jogsértést észlel, haladéktalanul
köteles megbízójának jelenteni, aki szükség esetén intézkedik a vizsga felfüggesztéséről. A vizsgaszervező
az e jelentéstételhez szükséges kommunikációs eszközöket köteles biztosítani.

21. A vizsgadíj, a vizsgabizottság díjazása, költségtérítés
54. §

(1) A vizsgaelnököt, a vizsgabizottság tagjait, a vizsga jegyzőjét és a vizsgabizottság munkáját segítő szakértőt
díjazás illeti meg, amely – függetlenül a vizsganapok számától – a vizsga teljes időtartamára szól (a továbbiakban:
vizsgáztatási díj).
(2) Az Szt. 2. § 46. pontjában meghatározott vizsgadíj magában foglalja a vizsgáztatási díjat, valamint a vizsgaelnök,
a vizsgabizottság tagjai, a vizsga jegyzője (a továbbiakban: vizsgáztató) utazási és szállásköltségét is.
(3) A vizsgadíjat
a)
az iskolai rendszerű szakképzés esetén – az Szt. 29. § (1) bekezdés f ) pontjában és (1a) bekezdésében
meghatározott esetek kivételével – a vizsgázó,
b)
az iskolarendszeren kívüli képzés esetén a vizsgázó vagy a vizsgázóval az Fktv. szerinti felnőttképzési
szerződést kötött képző intézmény
fizeti.

55. §

(1) A vizsgáztatási díj a vizsgaelnök és a vizsgabizottság tagjai esetén alapdíjból és a vizsgázók számától, továbbá
a szakmai és vizsgakövetelményben szereplő, egy vizsgázó összes vizsgaidejére vonatkozó adatoktól függő változó
díjból (a továbbiakban: változó díj), a jegyző és a vizsgabizottság munkáját segítő szakértő esetén a változó díjból
áll. A vizsgáztatási díj kiszámításánál a végösszeget a kerekítés szabályai szerint százas értékre kell kerekíteni.
(2) Az alapdíj a vizsga évének első munkanapján érvényes minimálbér kilenc és fél százaléka.
(3) A változó díjnak a szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményében meghatározott vizsgatevékenységek
végrehajtásához előírt időtartamok összegétől függő kategóriái:
a)
I. kategória: ha az egy vizsgázóra jutó vizsgaidő nyolc óra vagy ennél több,
b)
II. kategória: ha az egy vizsgázóra jutó vizsgaidő öt óra vagy ennél több, de a nyolc órát nem éri el,
c)
III. kategória: ha az egy vizsgázóra jutó vizsgaidő kettő és fél óra vagy ennél több, de az öt órát nem éri el,
d)
IV. kategória: ha az egy vizsgázóra jutó vizsgaidő kevesebb, mint kettő és fél óra.
(4) A változó díj vizsgázónként
a)
a vizsgaelnök részére a minimálbér összegének
aa)
az I. kategória esetén 3,9 százaléka,
ab)
a II. kategória esetén 3,4 százaléka,
ac)
a III. kategória esetén 2,9 százaléka,
ad)
a IV. kategória esetén 2,4 százaléka,
b)
a vizsgabizottság tagjának és jegyzőjének részére a minimálbér összegének
ba)
az I. kategória esetén 2,9 százaléka,
bb)
a II. kategória esetén 2,5 százaléka,
bc)
a III. kategória esetén 2,1 százaléka,
bd)
a IV. kategória esetén 1,7 százaléka,
c)
az adott vizsgázó írásbeli, interaktív vagy központi gyakorlati vizsgatevékenységét értékelő, vizsgabizottság
munkáját segítő szakértő esetén a minimálbér összegének 0,4 százaléka szorozva az írásbeli, interaktív vagy
központi gyakorlati vizsgatevékenység idejének kerekített óraszámával, de legalább eggyel.
(5) A vizsgáztatási díj
a)
az írásbeli, az interaktív vagy a központi gyakorlati vizsgatevékenységen felügyelő tanár esetében azokra
az órákra megállapítva, amelyeken legalább harminc percig felügyeletet látott el, a minimálbér összegének
1,6 százaléka,
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b)

a gyakorlati vizsgatevékenységnél felügyelő tanár esetében azokra az órákra megállapítva, amelyeken
legalább harminc percig felügyeletet látott el, a minimálbér összegének 2,1 százaléka azzal, hogy
a megkezdett órák idejét össze kell vonni.
(6) A vizsgáztatási díj meghatározásakor a vizsgaszervező által megküldött vizsgabejelentésben feltüntetett
vizsgalétszámot kell figyelembe venni, amelyet csökkenteni kell a vizsgát igazolt okból meg nem kezdő vizsgázók
számával.
56. §

(1) Az összevont vizsgát az alapdíj meghatározása szempontjából egyetlen vizsgának kell tekinteni.
(2) Összevont vizsga esetén a változó díjat a vizsgáztatott szakképesítésnek megfelelő kategória szerint kell
megállapítani.

57. §

(1) Az iskolai rendszerű szakképzésben a szakközépiskola és a szakiskola (a továbbiakban együtt: szakképző iskola)
igazgatóját a szakképző iskolával tanulói jogviszonyban álló tanulók számára megszervezett vizsga esetén díjazás
illeti meg.
(2) A szakképző iskola igazgatójának a vizsga szervezésével összefüggő feladatok ellátásáért járó, vizsgaidőszakonkénti
díjazása a minimálbér összegének
a)
200 százaléka, ha a vizsgázók száma eléri a száz főt,
b)
100 százaléka, ha a vizsgázók száma eléri vagy meghaladja az ötven főt, de nem éri el a száz főt,
c)
50 százaléka, ha a vizsgázók száma nem éri el az ötven főt.
(3) A szakképző iskola igazgatója a vizsga megszervezésével kapcsolatos feladatok ellátását részben vagy
egészben átadhatja helyettesének, vagy a szakképző iskolával határozatlan időre szóló munkaviszonyban, vagy
közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott munkatársának. A díjazás közreműködésük arányában oszlik meg.

58. §

(1) Amennyiben a vizsgára vagy annak egyes vizsgarészeire, vizsgatevékenységeire a vizsgáztató állandó lakóhelyétől
eltérő helységben kerül sor, úgy a vizsgáztatót a vizsgáztatási díj mellett utazási és szállásköltség illeti meg.
(2) Az utazási költség elszámolása tömegközlekedési eszköz igénybevétele esetén a menetjegy, saját gépjármű
használata esetén a személyi jövedelemadóról szóló törvény, valamint a munkába járással kapcsolatos utazási
költségtérítésről szóló kormányrendelet előírásai alapján történik. Vasút igénybevétele esetén 2. osztályú menetjegy
számolható el.
(3) Az utazási eszközt a vizsgáztató választja meg oly módon, hogy a jelenlétét igénylő vizsganapokon a vizsga,
vizsgatevékenységek megkezdése előtt, a pontos kezdést lehetővé tevő időpontban a helyszínre tudjon érkezni.
Amennyiben a rendelkezésre álló közlekedési eszközökkel e feltétel nem biztosítható, vagy a vizsgáztató
a vizsgaszervezővel szállásköltség megtérítéséről állapodott meg, úgy a vizsgáztató éjszakánként legfeljebb
a minimálbér tizenöt százalékának megfelelő összeghatárig szállást vehet igénybe. A szállásköltség elszámolása
a vizsgaszervező, vagy ha a vizsgaszervező e költség térítésére vonatkozóan is írásbeli megállapodást kötött a képző
intézménnyel, akkor a képző intézmény nevére szóló számla alapján történik.
(4) A vizsgaszervező – a vizsgáztatóval történt megegyezés alapján – gondoskodhat az utaztatásról és a szállásról,
amely esetben a vizsgáztatót külön utazási, és szállásköltség nem illeti meg.

59. §

(1) A vizsgáztatási díjat, továbbá az utazási és szállásköltséget a vizsgaszervező vagy a vizsgaszervezővel kötött
megállapodás alapján a képző intézmény fizeti ki a vizsgáztatónak.
(2) A vizsgáztatási díj kifizetése kizárólag a vizsgával összefüggő, jogszabályban előírt feladatok jogszerű és teljes körű
ellátásával összefüggésben történik.
(3) Amennyiben a vizsgaszervező vagy a képző intézmény a képző intézmény által delegált vizsgabizottsági taggal,
a jegyzővel vagy a vizsgabizottság munkáját segítő szakértővel olyan munkavégzésre irányuló szerződést kötött,
amely tartalmazza a vizsgákkal kapcsolatos feladatok ellátását is, akkor e személyeket az 54. §-ban meghatározott
vizsgáztatási díj nem illeti meg.
(4) A vizsgáztatási díj, továbbá az utazási és szállásköltség kifizetésére legkésőbb a vizsga utolsó vizsganapját követő
tizenöt napon belül kerülhet sor.
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22. Nemzetközi vonatkozású rendelkezések
60. §

(1) Akit – nemzetközi szerződés, egyezmény, megállapodás, annak hiányában viszonosság alapján – felmentettek
valamely szakmai követelménymodul tanulása alól, annak az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró
vizsgát sem kell tennie.
(2) A szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter – a szakképesítésért felelős miniszterrel egyetértésben –
nemzetközi szerződés, egyezmény, megállapodás, annak hiányában viszonosság alapján engedélyezheti, hogy
a külföldi vizsgázó a rendeletben meghatározott vizsgaidőszaktól, vizsgaidőponttól eltérő időben tegyen vizsgát.

23. Záró rendelkezések
61. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2013. szeptember 1-jén lép hatályba.
(2) A 67. § c) pontja 2014. július 1-jén lép hatályba.

62. §

(1) A 2012. szeptember 1-jét megelőzően hatályos OKJ-ban (a továbbiakban: régi OKJ) szereplő szakképesítések
megszerzésére irányuló, legkésőbb 2013. augusztus 31-én megkezdett képzések szakmai vizsgáit a szakmai
vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről szóló 20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet (a továbbiakban:
R1.) és a szakmai vizsgadíj és a vizsgáztatási díjak kereteiről, valamint egyes szociális és munkaügyi miniszteri
rendeletek rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről szóló 20/2008. (XII. 17.) SZMM rendelet (a továbbiakban:
R2.) 2012. augusztus 31-én hatályos rendelkezései szerint – a (2)–(5) bekezdésben, valamint a 63. és 64. §-ban foglalt
rendelkezések figyelembevételével – kell előkészíteni és lebonyolítani.
(2) A régi OKJ-ban szereplő szakképesítés megszerzésére irányuló szakmai vizsga (a továbbiakban: moduláris vizsga)
esetén az R1. 30. § (1) bekezdése szerinti törzslap azon moduláris vizsga esetén használható fel, amelynek utolsó
vizsgatevékenysége legkésőbb 2014. június 30-án befejeződik.
(3) A moduláris vizsga esetén 2014. január 1-jétől lehetőség van a törzslap 41. §-ban foglaltak szerinti kitöltésére.
(4) Ha a moduláris vizsgán a törzslap kitöltésére a 41. §-ban foglaltak szerint kerül sor, a törzslappal kapcsolatban
a vizsgára vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.
(5) Ha a vizsgaszervező a moduláris vizsga esetén a törzslap 41. §-ban foglaltak szerinti elektronikus kitöltését
választotta, a továbbiakban az R1. 30. §-a szerinti törzslapot nem állíthat ki.

63. §

(1) A moduláris vizsga bejelentésekor nem kell alkalmazni az R1. 8. § (2) bekezdésében foglaltakat.
(2) Ha a moduláris vizsga vizsgacsoportjának létszáma nem éri el a tíz főt, akkor a régi OKJ-ban azonos sorszám alatt
szereplő szakképesítések vagy a szakmai és vizsgakövetelmény jogosultságokra vonatkozó megfeleltetése szerint
megfeleltetett szakképesítések tekintetében összevont vizsga szervezhető.
(3) Ha a régi OKJ és az OKJ szerinti szakképesítések esetén kerül sor összevont vizsga megszervezésére, a vizsgáztatási
díjat az 55. és az 56. §-okban foglaltak szerint kell meghatározni.
(4) A moduláris vizsga vizsgáztatási díjának mértéke nem lehet kevesebb a vizsgáztatott szakképesítés esetén a tízfős
vizsgacsoportra vonatkozó vizsgáztatási díjnál.

64. §

(1) A szakképesítésért felelős miniszter döntése alapján a régi OKJ-ban szereplő, ágazatába tartozó szakképesítések
vizsgái vizsgaelnökeinek kijelölése, megbízása az e rendeletben foglaltak szerint is történhet.
(2) A gazdasági kamara elnökének döntése alapján a régi OKJ-ban szereplő, hatáskörébe tartozó szakképesítések
vizsgái egyik vizsgabizottsági tagjának kijelölése, megbízása az e rendeletben foglaltak szerint is történhet.

65. §		
A 4. melléklet a képesítések és a szakmai alkalmasság átláthatóságának egységes közösségi keretéről (Europass)
szóló, 2004. december 15-i 2241/2004/EK európai parlamenti és tanácsi határozat VI. mellékletének végrehajtásához
szükséges rendelkezéseket állapít meg.
66. §

(1) Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 9. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) A foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, valamint a Munkaerőpiaci Alapból foglalkoztatási válsághelyzetek
kezelésére nyújtható támogatásról szóló 6/1996. (VII. 16.) MüM rendelet (a továbbiakban: MüM rendelet) 3. §-a
szerinti jegyzéken szereplő, felnőttképzést folytató intézmények a MüM rendelet 4. § (1) bekezdése szerinti
együttműködési megállapodás alapján folyó képzéseiket, továbbá a Nemzeti Munkaügyi Hivatal (a továbbiakban:
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NMH) által a központi költségvetés vagy európai uniós források terhére megvalósított programokkal
összefüggésben az NMH által vezetett jegyzéken szereplő, felnőttképzést folytató intézmények a vonatkozó
program szerinti együttműködési megállapodás alapján megvalósuló képzéseiket a 2012. augusztus 31-én hatályos
OKJ és a 2012. augusztus 31-én hatályos OKJ-hoz kiadott szakmai és vizsgakövetelmények szerint is indíthatják.”
(2) A Korm. rendelet 11. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) 2014. január 1-jén hatályát veszti a 9. § (8) bekezdése.”
67. §		
Hatályát veszti
a)
az R1.,
b)
az R2. és
c)
a biztonsági okmányok védelmének rendjéről szóló 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet 1. számú melléklet
III. pont 1.54. alpontja.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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1. melléklet a 315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelethez

Állami szakképzési és felnőttképzési szerv vizsgaazonosító: ………../……..

TÖRZSLAP
KÜLÍV

A vizsgaszervező intézmény megnevezése, címe: …………………………………………………..
…………………........................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
A köznevelési intézmény OM azonosítója: …………………………………………………….
A vizsgaszervezésre feljogosító jogszabály vagy határozat száma, a határozatot kiadmányozó hatóság
megnevezése:
……………….……………………………………………….……………………………………….
A vizsgán megszerezhető részszakképesítés, szakképesítés, szakképesítés-ráépülés azonosító száma és
megnevezése:
.......................................................................................................................................................
A törzslapba ........... -től ............... számig beírt ………… vizsgázó a vizsgaszervező intézmény
mellett működő vizsgabizottság előtt vizsgát tett.
A vizsga helyszíne és időpontja:
......................................, …...... év ........................ hó .................. nap

........................................................................... ...........................................................................
A vizsgabizottság elnöke
A vizsgabizottság tagja
........................................................................... ...........................................................................
A vizsgabizottság tagja
A vizsgabizottság képző intézményt képviselő
tagja
........................................................................... ...........................................................................
A vizsga jegyzője
A vizsgaszervező intézmény vezetője

A törzslap az állami szakképzési és felnőttképzési szerv Országos Törzslapnyilvántartó Rendszeréből
került kinyomtatásra. A törzslap a fentiek szerinti vizsgán a vizsgabizottság előtt vizsgázók
vizsgaszervező intézmény által rögzített adatait és eredményeit tartalmazza. A törzslap adatai a
kinyomtatott és hitelesített példány elküldését követően nem módosíthatók.
Hitelesítve:

............................................................
A vizsgabizottság elnöke

............................................................
A vizsgaszervező intézmény vezetője
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TÖRZSLAP
BELÍV
Törzslap száma: ........../........../..........
A vizsgázó neve: ..........................................................................................................................
Születési név: ...............................................................................................................................
Születési hely és idő: ..................................................., .......... év .......................... hó ........ nap
Anyja születési neve: ..................................................................................................................
Tanulói azonosító száma: .............................................................................................................
Az intézmény megnevezése, címe és (iskolai rendszerű képzés esetén) OM azonosítója, a képzés
engedélyére szóló nyilvántartásba vételi száma és a nyilvántartásba vétel időpontja vagy az engedély
megszerzése alóli mentesség jogszabályi hivatkozása, amelyben a vizsgázó szakmai tanulmányait
végezte, a képzés kezdési és befejezési időpontja:
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
A részszakképesítés, szakképesítés, szakképesítés-ráépülés azonosító száma és megnevezése:
.......................................................................................................................................................
A vizsgázó szakmai vizsgán elért eredménye osztályzattal: ……………………………………………
A szakmai vizsgabizottság határozata(i) és záradékok: ...............................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
A kiállított bizonyítvány sorozatjele és sorszáma: .......................................................................
A vizsgafeladatok a szakmai és vizsgakövetelmény szerinti sorrendben:
A vizsgafeladat megnevezése

A
vizsgatevékenység
jellege, értékelési
súlyaránya

Az elért eredmény
osztályzattal

SOROZATJEL:
SORSZÁM:
TÖRZSLAP SZÁMA:............./......./........

BIZONYÍTVÁNY
Név:................................................................................................................
Születési név: ................................................................................................
Születési hely: ...............................................................................................
Születési idő: .......... év ...... hó ... nap.
Tanulói azonosító száma:………………….....

Ez a bizonyítvány a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény
9. §-a értelmében az Országos Képzési Jegyzékben meghatározott
……………………………………………………..…..…azonosító számú
…………………………………………………….….……. megnevezésű
szakképesítés, rész-szakképesítés, szakképesítés-ráépülés*
megszerzését igazolja.
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2. melléklet a 315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelethez

* a megfelelő rész (szakképesítés jellege) aláhúzandó

Anyja születési neve: ……………………………………………………….
aki szakmai tanulmányait a(z)………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………...……………………………………………végezte.

....................................., ........... év ............................ hó ....... nap.

A(z) …………………………………………………………….…………..
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
mellett működő szakmai vizsgabizottság előtt szakmai vizsgát tett.
A szakmai vizsga eredménye osztályzattal: ……………………

.............................................................. .....................................................
A szakmai vizsgabizottság
A vizsgaszervező intézmény
elnöke
vezetője
P. H.
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3. melléklet a 315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelethez

ZÁRADÉKOK
1. „A ......................................................... megszerzésére irányuló vizsgán elkövetett
szabálytalanság miatt a(z) ............................................................................ mellett működő
vizsgabizottság a vizsgától eltiltotta. Javítóvizsgát tehet.”
2. „A .................................... megszerzésére irányuló vizsgán igazolható okból nem jelent
meg, vagy azt nem tudta befejezni. Pótlóvizsgát tehet.”
3. „A ................................................. megszerzésére irányuló vizsgán igazolható ok nélkül
nem jelent meg, vagy azt megszakította. Javítóvizsgát tehet.”
4. „A ................................................. megszerzésére irányuló vizsgán a ............................
megnevezésű vizsgafeladat(ok) esetében elégtelen teljesítményt nyújtott. Javítóvizsgát tehet.”
5. „A .................................................................................... megnevezésű vizsgafeladat(ok)
érdemjegyét a(z) ............................... szakmai versenyen elért eredménye alapján kapta.”
6. „A .................................................... megnevezésű vizsgafeladat(ok) teljesítése alól a
szakmai és vizsgakövetelményben foglaltak alapján mentesítve.
A ............................. vizsgafeladat érdemjegye a(z) ............ év ........................... hó .........
napján tett ........................................................ vizsga eredménye alapján került
megállapításra.”
7. a) „A vizsgán a vizsgakövetelményeknek megfelelt,
részszakképesítés megszerzését igazoló bizonyítványt kapott.”

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

7. b) „A vizsgán a vizsgakövetelményeknek megfelelt,
szakképesítés megszerzését igazoló bizonyítványt kapott.”

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

7. c) „A vizsgán a vizsgakövetelményeknek megfelelt, ...........................................
szakképesítés-ráépülés megszerzését igazoló bizonyítványt kapott.”
8.
„A
javítóvizsgán
teljesített
vizsgafeladatok,
vizsgafeladatrészek
....................................................... részszakképesítést igazoló bizonyítványt kapott.”

alapján
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4. melléklet a 315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelethez

EUROPASS BIZONYÍTVÁNY-KIEGÉSZÍTŐ (*)1. A SZAKKÉPESÍTÉS MEGNEVEZÉSE (HU)
2. A SZAKKÉPESÍTÉS MEGNEVEZÉSÉNEK FORDÍTÁSA ()
(A MEGNEVEZÉS FORDÍTÁSA TÁJÉKOZTATÓ JELLEGŰ)

3. A KÉSZSÉGEK ÉS KOMPETENCIÁK LEÍRÁSA
A szakember képes:

4. A BIZONYÍTVÁNY TULAJDONOSA ÁLTAL BETÖLTHETŐ FOGLALKOZÁSOK KÖRE

5. A BIZONYÍTVÁNY HIVATALOS ALAPJA
A bizonyítványt kiállító szerv neve és státusza

A bizonyítvány elismeréséért felelős nemzeti hatóság neve és
státusza

A bizonyítvány szintje (nemzeti és nemzetközi)

Osztályzási skála/Vizsgakövetelmények

OKJ szakképesítési szint:

Ötfokú:

5
4
3
2
1

jeles
jó
közepes
elégséges
elégtelen

ISCED97 kód:
MKKR szint:
EKKR szint:

A bizonyítvány sorozatjele: ...................................................
sorszáma: ..................................................

A vizsgatevékenységeken elért eredmények és
százalékos arányuk a komplex érdemjegyben
vizsga típusa
vizsgafeladat
érdem- értékelési
megnevezése
jegy
súlyarány
%
Írásbeli

A bizonyítvány kiállításának időpontja:

Interaktív
Szóbeli

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

Gyakorlati
A komplex szakmai
vizsgán elért
eredmény
osztályzattal:

Továbblépés az oktatás/képzés következő szintjére
Jogi alap

Nemzetközi megállapodások
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6. A BIZONYÍTVÁNY MEGSZERZÉSÉNEK HIVATALOSAN ELISMERT MÓDJAI
A teljes program százalékában
%

A szakmai elméleti és gyakorlati oktatás leírása

Iskolarendszerben

Időtartam
(órák/hetek/hónapok/évek)

Elmélet: % Gyakorlat: %

Iskolarendszeren kívül

Elmélet: % Gyakorlat: %

Teljes képzési idő

óra/ év

Belépési követelmények:
Szakmai követelmény modulok:
szám

megnevezés

Jelen bizonyítvány kiegészítő a Nemzeti Referencia- és Koordinálós Pont és a Nemzeti Europass Központ honlapjain közzétett kitöltési útmutató
alapján került elkészítésre.
Nemzeti Munkaügyi Hivatal/ Szak- és Felnőttképzési Igazgatóság/ Nemzeti Referencia- és Koordinálós Pont: http://nrk.nive.hu

A vizsgaszervező vezetője: .........................................................................................................
Kiállítás dátuma: .........................................................................................................................

P. H.
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A Kormány 316/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelete
a biocid termékek engedélyezésének és forgalomba hozatalának egyes szabályairól
A Kormány
a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény 34. § (3) bekezdés f ) és g) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 27. § tekintetében a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény 34. § (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás
alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya
1. §		
E rendelet hatálya az 528/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 3. cikk (1) bekezdés a) pontjában
meghatározott, a kémiai biztonságról szóló törvény (a továbbiakban: Kbtv.) hatálya alá tartozó, valamint nem
veszélyes anyagnak minősülő hatóanyagot, illetve biológiai eredetű hatóanyagot tartalmazó biocid termékek
engedélyezésének és forgalomba hozatalának a Kbtv.-ben nem szabályozott feltételeire terjed ki.

2. Hatóanyagok jóváhagyása
2. §		
A hatóanyagok jóváhagyására vagy a hatóanyag jóváhagyási feltételeinek utólagos módosítására vonatkozó
eljárásban az értékelő illetékes hatóság az Országos Tisztifőorvosi Hivatal (a továbbiakban: OTH).

3. Hatóanyagok jóváhagyásának megújítása
3. §		
A hatóanyagok jóváhagyásának megújítására vonatkozó eljárásban az értékelő illetékes hatóság az OTH.

4. A biocid termékek nemzeti engedélyezése
4. §

(1) Uniós engedéllyel nem rendelkező egyedi biocid termék vagy biocid termékcsalád Magyarországon vagy annak
bizonyos részén nemzeti engedély birtokában hozható forgalomba és használható fel.
(2) A nemzeti engedély iránti kérelmet átvevő és értékelő illetékes hatóság az OTH.

5. §

(1) A nemzeti engedély iránti kérelmet az nyújtja be, aki a biocid terméket Magyarországon forgalomba kívánja hozni.
(2) A kérelmezőnek a kérelem benyújtásához valamely tagállamban székhellyel, lakóhellyel, telephellyel vagy állandó
képviselettel kell rendelkeznie.

6. §

(1) A nemzeti engedély iránti kérelmet magyar nyelven, az átvevő illetékes hatóság részére, a dokumentációt pedig
magyar vagy angol nyelven, az 528/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 71. cikk (3) bekezdése szerinti
nyilvántartási rendszeren keresztül kell benyújtani.
(2) A dokumentációval együtt szükséges a biocid termék tájékoztatója – így különösen a címke, a biztonsági adatlap,
a termékismertető és a használati utasítás – tervének benyújtása magyar nyelven.

7. §		
Az OTH az engedélyezésről határozattal dönt, amelyben a forgalmazás és felhasználás egyes feltételeit
meghatározhatja.
8. §

(1) Az eljárásban feladatkörében eljárva – az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi
szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló
rendeletben (a továbbiakban: Kr.) meghatározott szakkérdésben – szakhatóságként közreműködik az Országos
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség (a továbbiakban: OKTVF).
(2) Az OKTVF a szakhatósági állásfoglalását a megkeresés beérkezését követő naptól számított negyvenöt napon belül
köteles megadni.
(3) Ha az engedélyezési eljárásban – ellenérdekű ügyfél hiányában – a Kr. alapján eljáró szakhatóság az előírt határidőn
belül nem ad állásfoglalást, a hozzájárulását megadottnak kell tekinteni.
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9. §		
Az OTH a készítményből a kérelmezőtől mintát kérhet. A minta rendelkezésre bocsátásának költségei a kérelmezőt
terhelik.
10. §		
A nemzeti engedély megújítására irányuló eljárásban a 6–9. § rendelkezéseit kell alkalmazni.

5. Az egyszerűsített engedélyezési eljárás
11. §		
Az 528/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 25. cikkében foglalt feltételeknek megfelelő biocid termék
engedélyezésére vonatkozó eljárásban az értékelő illetékes hatóság az OTH.
12. §

(1) Az eljárásban feladatkörében eljárva – a Kr.-ben meghatározott szakkérdésben – szakhatóságként közreműködik
az OKTVF.
(2) Ha az engedélyezési eljárásban – ellenérdekű ügyfél hiányában – a Kr. alapján eljáró szakhatóság az előírt határidőn
belül nem ad állásfoglalást, a hozzájárulását megadottnak kell tekinteni.

6. Kölcsönös elismerési eljárás
13. §		
A nemzeti engedély kölcsönös elismerése iránti kérelmeket az OTH-hoz az egymást követő kölcsönös elismerési
eljárás szabályai, a még egyetlen tagállamban sem engedélyezett biocid termék egyszerre több tagállamban
történő engedélyezése iránti kérelmeket a párhuzamos kölcsönös elismerési eljárások szabályai szerint lehet
benyújtani.
14. §

(1) A kölcsönös elismerési eljárásban és a párhuzamos elismerési eljárásban feladatkörében eljárva – a Kr.-ben
meghatározott szakkérdésben – szakhatóságként közreműködik az OKTVF.
(2) A párhuzamos elismerési eljárásban részt vevő szakhatóság a szakhatósági állásfoglalását a megkeresés beérkezését
követő naptól számított negyvenöt napon belül köteles megadni.
(3) Ha az engedélyezési eljárásban – ellenérdekű ügyfél hiányában – a Kr. alapján eljáró szakhatóság az előírt határidőn
belül nem ad állásfoglalást, a hozzájárulását megadottnak kell tekinteni.

15. §		
A kölcsönös elismerési eljárásokhoz kapcsolódóan létrehozott koordinációs csoportban résztvevő tag kijelölésére
az OTH jogosult.

7. A biocid termékek uniós engedélyezése
16. §		
A biocid termék uniós engedélyezésére vonatkozó kérelem értékelésére irányuló eljárásban az értékelő illetékes
hatóság az OTH.

8. Közös szabályok
17. §		
Az OTH 4–16. § és 19. § szerinti eljárásában a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH)
szakértőként vesz részt az 528/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet V. melléklete szerinti 3., 5., 18. és
19. terméktípusban állategészségügyi érintettség esetén az állatgyógyászati termékekről szóló miniszteri
rendeletben meghatározott, állategészségügyi biocid termékekkel összefüggő feladatkörében.

9. Az engedélyek visszavonása, felülvizsgálata és módosítása
18. §

(1) Az engedélyezett biocid termék további forgalmazásának megtiltására irányuló eljárást az OTH folytatja le.
(2) Az engedélyezett biocid termék forgalmazásának megtiltása esetén az OTH a meglévő készlet ártalmatlanítására,
raktározására, forgalmazására és felhasználására határidőt állapíthat meg, amelynek hosszát az elrendelt tilalom
okára tekintettel, azzal összhangban határozza meg.

19. §

(1) Az OTH a tudományos és technikai ismeretek fejlődése alapján, az egészség és a környezet védelme érdekében
felhívhatja az engedélyes figyelmét az engedélyezett biocid termék forgalmazási, felhasználási feltételei, különösen
a felhasználás módja vagy a felhasználható mennyiség módosításának szükségességére.
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(2) Amennyiben a forgalmazás, felhasználás feltételeinek módosítása azok korlátozása érdekében szükséges, az OTH
az új feltételek szerinti engedély iránti kérelem benyújtására legalább 30 napos, legfeljebb 90 napos határidőt állapít
meg.
(3) Ha a felhívás szerinti kérelem benyújtására határidőben nem kerül sor, az OTH a termék további forgalmazását
megtiltja.
20. §

(1) Az engedély visszavonására és módosítására irányuló eljárásban feladatkörében eljárva – a Kr.-ben meghatározott
szakkérdésben – szakhatóságként közreműködik az OKTVF.
(2) Az engedélyezésben részt vevő szakhatóság a szakhatósági állásfoglalását a megkeresés beérkezését követő naptól
számított negyvenöt napon belül köteles megadni.
(3) Ha az engedélyezési eljárásban – ellenérdekű ügyfél hiányában – a Kr. alapján eljáró szakhatóság az előírt határidőn
belül nem ad állásfoglalást, a hozzájárulását megadottnak kell tekinteni.

10. A biocid termékkel végzett tevékenységek és a biocid termék összetételének rendszeres
ellenőrzése
21. §

(1) A fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala járási (fővárosi kerületi) népegészségügyi
intézete (a továbbiakban: járási népegészségügyi intézet) – a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 19. § (4) bekezdésének felhatalmazása szerinti hatáskörmegosztás
alapján – ellenőrzi, hogy a biocid termék gyártása, kiszerelése, ipari alkalmazása, a biocidok osztályozása,
csomagolása, feliratozása, címkézése, raktározása, forgalmazása, árusítása, valamint a biocid termékkel végzett
foglalkozásszerű tevékenység megfelel-e az 528/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott
követelményeknek, valamint ellenőrzi a forgalomba hozott biocid termék engedélyében foglaltak betartását.
(2) Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően az élelmiszerlánc területén a fővárosi és megyei kormányhivatal járási
hivatala állat-egészségügyi és élelmiszer-ellenőrző hivatala (a továbbiakban: járási állategészségügyi hivatal)
élelmiszer-biztonsági szempontból ellenőrzi, hogy a biocid termék ipari alkalmazása, raktározása, valamint
a biocid termékkel végzett foglalkozásszerű tevékenység megfelel-e az 528/2012/EU európai parlamenti és
tanácsi rendeletben meghatározott követelményeknek, valamint ellenőrzi a forgalomba hozott biocid termék
engedélyében foglaltak betartását. A járási állategészségügyi hivatal a határozatát közli az OTH-val is.
(3) A biocid termék mintáját a járási népegészségügyi intézet a vonatkozó iratanyaggal, a biocid termék biztonsági
adatlapjával együtt, eredeti csomagolásban valamely, a biocid termék vizsgálatára kijelölt laboratóriumba
(a továbbiakban: laboratórium) küldi. Az eredményről a laboratórium értesíti az OTH-t, amely az eredmény
ismeretében jogszabálysértés esetében megteszi a szükséges intézkedéseket a termék forgalomból történő
kivonása, valamint a megfelelő szankció alkalmazása érdekében, továbbá haladéktalanul értesíti a tagállamok
illetékes hatóságait és az Európai Bizottságot (a továbbiakban: Bizottság).
(4) Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően az állat-egészségügyben felhasználásra kerülő biocid termék
felhasználását – annak valamennyi hatóanyaga közösségi jegyzékbe történő felvételéig – a fővárosi és megyei
kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állat-egészségügyi igazgatósága (a továbbiakban: élelmiszerláncbiztonsági és állat-egészségügyi igazgatóság) ellenőrzi. Az ellenőrzés eredményéről az élelmiszerlánc-biztonsági
és állat-egészségügyi igazgatóság az ellenőrzési jegyzőkönyv 30 napon belüli megküldésével tájékoztatja a járási
népegészségügyi intézetet.
(5) A (2) bekezdés szerinti ellenőrzés során a járási állategészségügyi hivatal a biocid terméket biztonsági adatlapjával
együtt, eredeti csomagolásban a laboratóriumba küldi. Az eredményről a laboratórium értesíti a NÉBIH-et, amely
az eredmény ismeretében jogszabálysértés esetében megteszi a szükséges intézkedéseket, továbbá az eredményről
tájékoztatja az OTH-t is.
(6) Amennyiben az (5) bekezdés szerint kapott ellenőrzési eredmény alapján annak szükségessége felmerül, az OTH
a)
értesíti a Bizottságot, és
b)
a biocid termékkel kapcsolatosan az élelmiszerlánc területén kívül is megteszi az 528/2012/EU európai
parlamenti és a tanácsi rendelet, a Kbtv. vagy a kémiai terhelési bírság alkalmazásának részletes szabályairól
szóló kormányrendelet alapján szükséges intézkedéseket.
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11. A biocid termékekkel foglalkozó bizottság
22. §

(1) A biocid termékekkel foglalkozó bizottságban részt vevő tagot az országos tisztifőorvos jelöli ki az OTH vagy
az irányítása alá tartozó költségvetési szerv foglalkoztatottjai közül.
(2) A tag feladatellátásához szükséges feltételeket az OTH biztosítja.
(3) A bizottságban a tag által képviselendő tárgyalási álláspontot az OTH előzetesen egyezteti a NÉBIH-hel, ha
a bizottság ülése – annak napirendje alapján – a 17. § szerinti állategészségügyi biocid terméket is érint.

12. Információs szolgálat és méregfelügyelet
23. §

(1) Az OTH információs szolgálatot működtet, valamint a honlapján elérhetővé teszi
a)
a biocid termékek engedélyezésének és forgalomba hozatalának szabályaira vonatkozó információkat,
valamint
b)
a Magyarországon engedéllyel rendelkező biocid termékekre vonatkozó információk közül a következőket:
ba)
a termék nevét,
bb)
az engedély adatai közül az engedély számát, iktatószámát, az engedély lejáratának időpontját, első
engedély számát, iktatószámát, a kiállító hatóság megnevezését, a termék nevét az első engedélyen,
bc)
az engedélyes nevét és címét,
bd)
a gyártó nevét és címét,
be)
a biocid terméktípus számát és megnevezését, valamint
bf )
a termék hatóanyagának megnevezését, koncentrációját, gyártóját és tisztaságát.
(2) A biocid termék és hatóanyag vonatkozásában a méregfelügyeleti és terméknyilvántartási bejelentést az OTH végzi.
(3) A biocid termékekkel összefüggő mérgezési eseteket az Országos Kémiai Biztonsági Intézetben működő
Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat mérgező anyag csoportok szerint csoportosítja, és minden év
március 31-éig összesítve jelenti az OTH-nak.

13. Biocid termékek előállításának, forgalmazásának és engedélyezésének átmeneti rendszere
24. §

(1) Az 528/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 89. cikk (2) bekezdése alapján, az 1451/2007/EK bizottsági
rendelet alapján már értékelt vagy értékelés alatt álló, azonban a szóban forgó terméktípus vonatkozásában
még nem jóváhagyott, létező hatóanyagokat tartalmazó biocid termékek Magyarország területén történő
forgalmazására a biocid termékek előállításának és forgalomba hozatalának feltételeiről szóló miniszteri
rendeletben foglaltak alkalmazandóak.
(2) Az 1451/2007/EK bizottsági rendelet szerint az adott terméktípus vonatkozásában jóváhagyott hatóanyagokat
tartalmazó biocid termékre kiadott engedély a jóváhagyást követő két éven belül csak értékelést nem igényelő
változások esetén módosítható.
(3) Az 1451/2007/EK bizottsági rendelet alapján már értékelt vagy értékelés alatt álló, azonban az adott terméktípus
vonatkozásában még nem jóváhagyott, létező hatóanyagokat tartalmazó biocid termékre kiadott engedély
a jóváhagyást megelőzően legalább három hónappal, értékelést igénylő változás esetén is módosítható
a terméktípus vonatkozásában.

14. Záró rendelkezések
25. §		
Ez a rendelet 2013. szeptember 1-jén lép hatályba.
26. §		
Ez a rendelet
a)
a biocid termékek forgalmazásáról és felhasználásáról szóló 2012. május 22-i 528/2012/EU európai parlamenti
és a tanácsi rendelet,
b)
a biocid termékek forgalomba hozataláról szóló 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 16. cikkének
(2) bekezdésében említett 10 éves munkaprogram második szakaszáról szóló 2007. december 4-i 1451/2007/EK
bizottsági rendelet
végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.
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27. §

(1) A kémiai terhelési bírság alkalmazásának részletes szabályairól szóló 224/2008. (IX. 9.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: R.) 1. § (1) bekezdése a következő f ) ponttal egészül ki:
(Aki)
„f ) az 528/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben”
[meghatározott kötelezettségét elmulasztja, megszegi, vagy más módon megsérti (a továbbiakban együtt:
kötelezettségszegés), – a (2) és (3) bekezdésben foglalt eltérésekkel – 50 000–5 000 000 forintig terjedő bírsággal sújtható.]
(2) Az R. 1. § (3) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(100 000–10 000 000 forintig terjedő bírság szabható ki, ha a természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel
nem rendelkező szervezet)
„c) az 528/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben, a biocid termékek engedélyezésének és forgalomba
hozatalának egyes szabályairól szóló rendeletben, vagy a biocid termékek előállításának és forgalomba hozatalának
feltételeiről szóló rendeletben meghatározott, az engedéllyel történő forgalomba hozatalra és felhasználásra
vonatkozó előírásokat megsérti;”
(3) Az R. 5. § (5) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:
(Ez a rendelet)
„d) a biocid termékek forgalmazásáról és felhasználásáról szóló 2012. május 22-i 528/2012/EU európai parlamenti és
tanácsi rendelet”
(végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.)
(4) Hatályát veszti az R. 4. §-a.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 317/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelete
a közszolgáltató kiválasztásáról és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésről
A Kormány a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (1) bekezdés 18. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A felhívás, illetve a dokumentáció tartalma
1. §

(1) A települési önkormányzat a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés megkötésére irányuló
közbeszerzési eljárást megindító felhívást, vagy többszakaszos eljárás esetén az ajánlattételi felhívást
(a továbbiakban együtt: felhívás), illetve dokumentációt úgy készíti el, hogy az a hulladékról szóló 2012. évi
CLXXXV. törvénnyel (a továbbiakban: Ht.), az Országos Hulladékgazdálkodási Tervvel (a továbbiakban: OHT),
a területi hulladékgazdálkodási tervekkel, az Országos Megelőzési Programmal (a továbbiakban: OMP) és a területi
megelőzési programokkal, valamint a Ht. 35. §-ának végrehajtására megalkotott települési önkormányzati
rendelettel összhangban legyen.
(2) A felhívásban – többszakaszos eljárás esetén legkésőbb az ajánlattételi felhívásban –, illetve a dokumentációban
a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvényben (a továbbiakban: Kbt.) meghatározottakkal összhangban meg
kell határozni:
a)
a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásba (a továbbiakban: közszolgáltatás) bevont terület települési,
földrajzi és közlekedési jellemzőit;
b)
a közszolgáltatással érintett terület lakosságának számát az utolsó lezárt és elérhető, Központi Statisztikai
Hivatal által közölt adatokkal;
c)
a közszolgáltatás megkezdésének tervezett időpontját és a közszolgáltatás ellátásának tervezett időtartamát;
d)
a települési önkormányzati rendelet szerinti helyi szabályozás főbb jellemzőit;
e)
a közszolgáltatás körébe tartozó hulladék várható mennyiségét, fajtáját és összetételét;
f)
az elkülönített hulladékgyűjtésbe bevonható települések vagy lakosok számát;

66306

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2013. évi 141. szám

g)

az OHT-ben és a területi hulladékgazdálkodási tervben, továbbá az OMP-ben és a területi megelőzési
programban megfogalmazott célokat és követelményeket;
h)
a települési önkormányzat, illetve önkormányzati társulás tulajdonában lévő hulladékgazdálkodási
létesítményeket, amelyeket a közszolgáltatás körébe tartozó hulladékgazdálkodási feladatok elvégzésére
a települési önkormányzat kijelölt, vagy a települési önkormányzat közigazgatási területéhez legközelebb
lévő, és a közszolgáltatás körébe tartozó hulladékgazdálkodási feladat elvégzéséhez szükséges
hulladékgazdálkodási létesítményt;
i)
a h) pont szerinti hulladékgazdálkodási létesítmények közbeszerzési eljárás megkezdésének időpontjában
fennálló műszaki állapotát, technológiai tulajdonságait, és a rendelkezésre álló kezelési technológiák
kapacitását, az alkalmazott kezelési módszereket, valamint
j)
a települési önkormányzat, illetve önkormányzati társulás tulajdonában lévő járműveket, gépeket,
berendezéseket és eszközöket, amelyeket a közszolgáltatás körébe tartozó hulladékgazdálkodási feladatok
elvégzésére a települési önkormányzat kijelölt, vagy a közszolgáltatás körébe tartozó hulladékgazdálkodási
feladatok elvégzéséhez szükséges – és az ajánlattevő által biztosítandó – járműveket, gépeket,
berendezéseket és eszközöket;
k)
a j) pont szerinti – az ajánlatkérő által biztosított – járművek, gépek, berendezések és eszközök közbeszerzési
eljárás megkezdésének időpontjában fennálló, és a közszolgáltatás teljesítése szempontjából lényeges
műszaki és technológiai tulajdonságait.
(3) A felhívásnak, illetve a dokumentációnak tartalmaznia kell a közszolgáltatás regionális fejlesztésére vonatkozó célok
és tervek bemutatását, figyelemmel a közszolgáltatás helyi sajátosságaira, igényeire.
(4) A felhívásban, illetve a dokumentációban az ajánlattevő részére elő kell írni arra vonatkozó nyilatkozattételikötelezettséget, hogy az ajánlattevő nyertessége esetén a közszolgáltatáson kívül végzett gazdasági tevékenysége
nem veszélyezteti a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésben vállalt kötelezettségeinek teljesítését.
(5) A felhívásban az ajánlatkérő előírja, hogy a közös ajánlattevők jelöljék meg maguk közül azt a szervezetet vagy
személyt, amelyet – nyertességük esetén – az ajánlatkérő közszolgáltatónak minősít.

2. Az ajánlat
2. §

(1) Az ajánlatnak
a)
a közszolgáltatás ellátásának módjára és szervezésére;
b)
a közszolgáltatás teljesítéséhez rendelkezésre álló eszközökre, berendezésekre, technológiára, műszaki
felszereltségre, létesítményekre;
c)
a közszolgáltatás minőségének biztosítása érdekében tett módszerekre, intézkedésekre, illetve vizsgálati
eszközök alkalmazására;
d)
a közegészségügyi, környezetvédelmi és hulladékgazdálkodási szempontból jelentős intézkedéseknek
a bemutatására;
e)
az elkülönített hulladékgyűjtésre;
f)
a közszolgáltatás és a településen végzett más hulladékgazdálkodási tevékenységek kapcsolatának,
összhangjának alakítására;
g)
a közszolgáltatással összefüggő fejlesztések elvégzésére;
h)
a közszolgáltatás körébe tartozó tevékenységek belső ellenőrzésének rendjére;
i)
a fogyasztói érdekek érvényesülésének és védelmének biztosítékaira és módszereire;
j)
a közszolgáltatás körébe tartozó hulladékgazdálkodási feladatok finanszírozásának módjára;
k)
a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj beszedésének módjára, valamint
l)
az ügyfélszolgálati, tájékoztatási, nyilvántartási, adatkezelési és adatszolgáltatási rendszer működtetésére
vonatkozó szakmai ajánlatot kell tartalmaznia.
(2) A szakmai ajánlatot adatokkal és leírásokkal kell alátámasztani.
(3) Az ajánlatban meg kell jelölni a közszolgáltatás azon részét, amelyre vonatkozólag az ajánlattevő vagy a részvételre
jelentkező harmadik személlyel kíván szerződést kötni.
(4) Az ajánlatkérő nem kérhet olyan körülményekre vonatkozó szakmai ajánlatot, amelyet a közbeszerzési eljárásban
az alkalmasság körében vizsgál.
(5) Az alkalmassági követelményekre vonatkozó vizsgálatnak legalább az (1) bekezdés b)–e) pontjában meghatározott
feltételekre kell kiterjednie, a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint
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a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. §
(3) bekezdésében meghatározottakkal összhangban.
3. §		
A nyertes ajánlattevőnek legkésőbb a közszolgáltatási szerződés hatálybalépésekor a következő feltételekkel kell
rendelkeznie:
a)
a közszolgáltatás ellátásához szükséges hatósági engedéllyel rendelkező és megfelelő műszaki állapotban
levő járművekkel, gépekkel, berendezésekkel és eszközökkel, valamint olyan – tulajdonában, kezelésében
vagy bérleményében levő – telephellyel, amely alkalmas a közszolgáltatás végzéséhez szükséges járművek,
gépek, berendezések és eszközök tárolására, tisztítására, fertőtlenítésére és műszaki ellenőrzésére;
b)
olyan felszerelésekkel és eszközökkel, amelyek a közszolgáltatás keretében ellátni szándékozott tevékenység
gyakorlása során esetlegesen bekövetkező környezeti károk azonnali beavatkozást igénylő elhárításához
szükségesek;
c)
a közszolgáltatás ellátásához szükséges létszámú – és a vonatkozó jogszabályok előírásainak megfelelően
képzett – szakemberrel;
d)
a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedéllyel és az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség
(a továbbiakban: OHÜ) által kiállított minősítő okirattal.

3. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés
4. §

(1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés a Ht. 34. § (5) bekezdésében foglaltakon túlmenően
a következőket tartalmazza:
a)
a közszolgáltatás minőségi ismérveit, az OHÜ által meghatározott minősítési osztályt;
b)
a közszolgáltatás finanszírozásának elveit és módszereit;
c)
a települési önkormányzatnak a közszolgáltatás finanszírozásában vállalt kötelezettsége teljesítésére
vonatkozó feltételeket és biztosítékokat, ha a települési önkormányzat a közszolgáltatás finanszírozásában
kötelezettséget vállal;
d)
a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj beszedésére vonatkozó módszer leírását; valamint
e)
azokat a feltételeket, amelyek mellett a közszolgáltató a közszolgáltatás teljesítésére alvállalkozót vehet
igénybe, figyelemmel a Kbt. 128. §-ában foglaltakra is.
(2) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésben a közszolgáltató kötelességeként meg kell határozni:
a)
a közszolgáltatás folyamatos és teljes körű ellátását;
b)
a közszolgáltatás meghatározott rendszer, módszer és gyakoriság szerinti teljesítését, ideértve az évenkénti
lomtalanítás és az elkülönített gyűjtés teljesítését is, ha a települési önkormányzat rendelete ezt előírja;
c)
az OHÜ által meghatározott minősítési osztály szerinti követelmények biztosítását, és a minősítő okirat
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés hatályosságának ideje alatti folyamatos meglétét;
d)
a közszolgáltatás teljesítéséhez szükséges mennyiségű és minőségű jármű, gép, eszköz, berendezés
biztosítását, valamint a szükséges létszámú és képzettségű szakember alkalmazását;
e)
a közszolgáltatás folyamatos, biztonságos ellátásához szükséges fejlesztések és karbantartások elvégzését;
f)
a közszolgáltatás körébe tartozó hulladék kezelésére meghatározott helyek és létesítmények igénybevételét;
g)
a nyilvántartási rendszer működtetését és a közszolgáltatás teljesítésével összefüggő adatszolgáltatás
rendszeres teljesítését;
h)
a fogyasztók számára könnyen hozzáférhető ügyfélszolgálat és tájékoztatási rendszer működtetését;
i)
a nyilvántartási, adatkezelési és adatszolgáltatási rendszer létrehozásához és folyamatos működtetéséhez
szükséges feltételeket; valamint
j)
a fogyasztói kifogások és észrevételek elintézési rendjének megállapítását.
(3) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésben a települési önkormányzat kötelességeként meg kell
határozni:
a)
a közszolgáltatás hatékony és folyamatos ellátásához a közszolgáltató számára szükséges információk
szolgáltatását, a Ht. 35. § g) pontjában foglaltakra tekintettel;
b)
a közszolgáltatás körébe nem tartozó hulladékgazdálkodási tevékenységek közszolgáltatással történő
összehangolásának elősegítését;
c)
a közszolgáltatásnak a településen végzett más közszolgáltatásokkal való összehangolásának elősegítését;
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d)
e)

5. §

a települési igények kielégítésére alkalmas hulladék gyűjtésére, szállítására, kezelésére szolgáló helyek és
létesítmények meghatározását; valamint
a közszolgáltató kizárólagos közszolgáltatási jogának biztosítását az önkormányzati tulajdonban lévő
hulladékgazdálkodási létesítmények vonatkozásában.

(1) Ha a közbeszerzési eljárás lefolytatását a Kbt. nem írja elő, a közszolgáltatási szerződésnek az Európai Unió
működéséről szóló szerződés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtásával
megbízott egyes vállalkozások javára közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtott állami támogatásra való
alkalmazásáról szóló, 2011. december 20-i 2012/21/EU bizottsági határozat (a továbbiakban: 2012/21/EU bizottsági
határozat) előírásainak kell megfelelnie.
(2) Az (1) bekezdés szerinti közszolgáltatási szerződésben meghatározott – a 4. § (1) bekezdés c) pontja szerinti –
finanszírozás mértéke nem haladhatja meg a közszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséhez szükséges nettó
költséget, azaz a közszolgáltatás ellátásával kapcsolatban felmerült költségek és az ezzel összefüggésben
keletkezett bevételek – ideértve a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat – különbségét. A 4. § (1) bekezdés
c) pontja szerinti finanszírozás mértékét a 2012/21/EU bizottsági határozat 5. cikke szerint kell megállapítani.
(3) Ha a kedvezményezett a 4. § (1) bekezdés c) pontja szerinti finanszírozással együtt a 2012/21/EU bizottsági határozat
5. cikkének megfelelően meghatározott összeget meghaladó finanszírozásban részesül, a túlkompenzációt
a közszolgáltatási szerződésben meghatározott határidőn belül visszafizeti. Ha a túlkompenzáció összege nem
haladja meg az átlagos éves ellentételezés összegének 10%-át, a túlkompenzáció átvihető a következő időszakra és
levonható az arra az időszakra fizetendő támogatás összegéből.
(4) A kedvezményezett a támogatásról olyan elkülönített elszámolást vezet, amelyből a (2) és (3) bekezdésben
meghatározott követelmények ellenőrizhetők.

4. Záró rendelkezések
6. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.
(2) E rendelet szabályait a rendelet hatálybalépését követően megkezdett közbeszerzési eljárásokra kell alkalmazni.
(3) Az 5. § az Európai Unió működéséről szóló szerződés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekű
szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes vállalkozások javára közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtott
állami támogatásra való alkalmazásáról szóló, 2011. december 20-i 2012/21/EU bizottsági határozat hatálya alá
tartozó támogatást tartalmaz.

7. §		
A felhívásban, illetve a dokumentációban az 1. § (2) bekezdés g) pontjában foglaltak meghatározásától abban
az esetben lehet eltekinteni, ha az OHT és az OMP elfogadásáról a Kormány határozatot még nem hozott, vagy
a területi hulladékgazdálkodási terveket és a területi megelőzési programokat a környezetvédelemért felelős
miniszter még nem hagyta jóvá.
8. §		
Hatályát veszti a hulladékkezelési közszolgáltató kiválasztásáról és a közszolgáltatási szerződésről szóló
224/2004. (VII. 22.) Korm. rendelet.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 318/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelete
a hulladéklerakási járulék megfizetéséről és felhasználásának céljairól
A Kormány a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (1) bekezdés 22. és 30. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A hulladéklerakási járulék megfizetésének szabályai
1. §		
A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 68. § (1) bekezdése alapján hulladéklerakási
járulék (a továbbiakban: járulék) fizetésére kötelezett (a továbbiakban: kötelezett) a Ht. 68. § (3) bekezdése szerinti
bejelentést az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség (a továbbiakban: OKTVF)
részére az 1. melléklet szerinti formanyomtatvány egy példányban történő megküldésével teljesíti.
2. §

(1) A kötelezett a járulékot átutalással fizeti meg. Az átutalás közlemény rovatában fel kell tüntetni a befizetéssel
érintett negyedévet.
(2) A kötelezett a Ht. 68. § (6) bekezdése szerinti adatszolgáltatást a 2. melléklet szerinti formanyomtatvány egy
példányban történő megküldésével teljesíti.

2. A hulladéklerakási járulék felhasználásának céljai
3. §

(1) A hulladéklerakási járulékból befolyt összeget a környezetvédelemért felelős miniszter a következőkre fordítja:
a)
az egyes közszolgáltatások ellátásáról és az ezzel összefüggő törvénymódosításokról szóló 2013. évi
CXXXIV. törvény 3. § (5) bekezdése alapján az ideiglenes ellátás, valamint a szükségellátás költségeinek,
illetve az ideiglenes ellátás és szükségellátás során felmerülő működési, fejlesztési és ellenőrzési költségek
fedezetére;
b)
a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás működtetésének biztosítására és fejlesztésére;
c)
a hulladékképződés megelőzését szolgáló ösztönző rendszerek támogatására;
d)
az elkülönített hulladékgyűjtés költségeinek fedezésére;
e)
a hulladék hasznosítására vonatkozó országos célok teljesítéséhez szükséges beruházás, technológiai
fejlesztés támogatására;
f)
a hulladékgazdálkodással kapcsolatos általános célok érvényesítéséhez szükséges feladatok finanszírozására;
g)
a hulladéklerakók rekultivációjára, a jogellenesen elhelyezett vagy elhagyott hulladék elszállítására,
kezelésére;
h)
a hulladékgazdálkodással kapcsolatos lakossági szemléletformálásra, illetve tájékoztatásra;
i)
az országos és területi hulladékgazdálkodási tervek, megelőzési programok előkészítésének és
megalkotásának finanszírozására;
j)
egyéb, a környezetvédelemért felelős miniszter által meghatározott, hulladékgazdálkodással összefüggő
állami feladatok ellátására;
k)
a b)–j) pontban foglalt feladatok végrehajtása körében felmerülő működési és fejlesztési költségek
fedezetére; továbbá
l)
a hulladéklerakási járulék befizetési kötelezettségének körében felmerülő pénzügyi, számviteli, hatósági,
ellenőrzési és ügyviteli feladatok ellátásának fedezetére.
(2) A környezetvédelemért felelős miniszter az (1) bekezdés k) és l) pontjában meghatározott feladatra
a hulladéklerakási járulékból befolyt összeg tárgyévi pénzforrásainak 10%-át, de legfeljebb 2 milliárd forintot
használhat fel.
(3) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott feladatokat a fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésének és
felhasználásának szabályairól szóló miniszteri rendelet szerint kell finanszírozni.

3. Záró rendelkezések
4. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
5. §

(1) A hulladéklerakási járulékból befolyt összeget 2014. június 30-ig elsődlegesen a 3. § (1) bekezdés a), b) és
l) pontjában meghatározott célok finanszírozására kell fordítani.
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(2) Az (1) bekezdésben foglalt célok finanszírozása után fennmaradó összeget a 3. § (1) bekezdés c)–k) pontjában
meghatározott célokra lehet fordítani.
6. §		
Hatályát veszti a hulladéklerakási járulék megfizetésének részletes szabályairól szóló 104/2013. (IV. 5.)
Korm. rendelet.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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1. melléklet a 318/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelethez

Hulladéklerakási járulékfizetési kötelezettség bejelentő lap
E nyomtatvány kitöltését a hulladéklerakási járulék megfizetéséről és felhasználásának céljairól
szóló 318/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet írja elő
Bejelentőlap hulladéklerakási
járulék megfizetésének
kötelezettségére
Adatszolgáltató:
Neve:
KÜJ-azonosító,
(Környezetvédelmi Ügyfél Jel)
ha van:
Cím:

KSH törzsszám (statisztikai számjel):
-

-

................................................................................................................................................................
..........................
...............................................................
város, község
irányítószám
......................................................................................................................................
.........................
utca, út, tér,
házszám
HRSZ:
....................................................
Cégjegyzékszáma: □□.□□.□□□□□□
Adószám: □□□□□□□□.□.□□
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Telephely*:
Neve:

ártalmatlanítási művelet:

KTJ-azonosító, (Környezetvédelmi Területi Jel) ha van:
Település azonosító:
Cím:
................................................................................................................................................................
..........................
...............................................................
város, község
irányítószám
......................................................................................................................................
.........................
utca, út, tér,
házszám
HRSZ:
....................................................
Tevékenység végzésének engedély száma:
A fizetési kötelezettség keletkezésének dátuma
(év, hónap, nap):
Felelős személy neve:

Beosztása:

* Minden, hulladéklerakási járulékfizetési kötelezettséget keletkeztető telephelyre, helyszínre ki
kell tölteni.
Az adatszolgáltatásért felelős:
Neve:
Telefonszám:

Beosztása:
Faxszám:

E-mail:

A kitöltés dátuma:
Valótlan adatok közlése, a bejelentkezés elmulasztása, a késedelmes bejelentkezés – a Ht. 69. § (4)
bekezdés értelmében az adózás rendjéről szóló törvény alapján – mulasztási bírság kiszabását vonja
maga után.
P. H.
.....................................
cégszerű aláírás
Küldendő: 1 példányban, az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi
Főfelügyelőséghez (1539 Budapest, Pf. 675).
Beküldési határidő: a hulladéklerakási járulék fizetési kötelezettség keletkezésétől számított 15
napon belül.
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2. melléklet a 318/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelethez

Hulladéklerakási járulék adatszolgáltatási lap
E nyomtatvány kitöltését a hulladéklerakási járulék megfizetéséről és felhasználásának céljairól
szóló 318/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet írja elő
Adatszolgáltatás
hulladéklerakási járulék
fizetésének kötelezettsége
szerint

Iktató szám:

Adatszolgáltató:
Neve:
KÜJ-azonosító,
(Környezetvédelmi Ügyfél Jel)
ha van:
Település azonosító:
Cím:

KSH törzsszám (statisztikai számjel):
-

-

................................................................................................................................................................
..........................
...............................................................
város, község
irányítószám
......................................................................................................................................
.........................
utca, út, tér,
házszám
HRSZ:
....................................................
Cégjegyzékszáma: □□.□□.□□□□□□
Adószám: □□□□□□□□.□.□□
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Telephely*:
Neve:

ártalmatlanítási művelet:

KTJ-azonosító (Környezetvédelmi Területi Jel): ha van
Település azonosító:
Cím:
................................................................................................................................................................
..........................
...............................................................
város, község
irányítószám
......................................................................................................................................
.........................
utca, út, tér,
házszám
HRSZ:
....................................................
Engedély száma:
Felelős személy neve:

Beosztása:
Adatszolgáltatás
hulladéklerakási járulék
fizetésének kötelezettsége szerint
□□□□. év □. negyedév
KÜJ-azonosító: □□□□□□□□□
KTJ-azonosító: □□□□□□□□□

Cégjegyzékszám: □□.□□.□□□□□□
Adószám: □□□□□□□□.□.□□
A bejelentési időszak első napján a telephelyen lévő tényleges hulladékmennyiség (t):
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A lerakott, illetve elhelyezett – hulladéklerakási járulékfizetési kötelezettséggel érintett –
hulladékra vonatkozó adatok
(Telephelyenként külön-külön lapon)
típusa
jellege
fajtája
mennyisége
egységára
a megfizetett
(EWC kód)
(veszélyes
(A Ht.
(t)
(Ft/tonna)
hulladékleravagy nem)
5. melléklet
(egy tizedes
kási
I/N
2. pontjában
jegyig
járulék összege
szereplő,
kerekítve)
(Ft)
a hulladék
fajtánkénti
egységárára
vonatkozó
besorolás,
1-5-ig)

Telephely összesen:
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Adatszolgáltatás
hulladéklerakási járulék fizetésének kötelezettsége szerint
□□□□. év □. negyedév
KÜJ-azonosító: □□□□□□□□□
A lerakott, illetve elhelyezett hulladék után megfizetett
hulladéklerakási járulék összegére vonatkozó adatok
Telephelyenkénti összesítés
KTJ azonosító:

Adatszolgáltatással egy időben fizetendő hulladéklerakási járulék összege
(Ft)

Mindösszesen: ..............................Ft, azaz......................................... forint
Az adatszolgáltatásért felelős:
Neve:
Telefonszám:
A kitöltés dátuma:

Beosztása:
Faxszám:

E-mail:

Valótlan adatok közlése, az adatszolgáltatás megtagadása, a késedelmes adatszolgáltatás – a Ht. 69.
§ (4) bekezdés értelmében az adózás rendjéről szóló törvény alapján – mulasztási bírság kiszabását
vonja maga után.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a hulladéklerakási járulék megfizetéséről szóló bizonylatot az
adatszolgáltatáshoz kötelező mellékelni!
P. H.
.....................................
cégszerű aláírás
Küldendő: 1 példányban az OKTVF részére.
Beadási határidő: a tárgynegyedévet követő hónap 20. napjáig, a hulladéklerakási járulék
befizetésével egyidejűleg.
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A Kormány 319/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelete
a Nemzeti Adó- és Vámhivatal szervezetéről és egyes szervek kijelöléséről szóló
273/2010. (XII. 9.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény 81. § (2) bekezdés e), g), i) és j) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal szervezetéről és egyes szervek kijelöléséről szóló 273/2010. (XII. 9.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: NAV Korm. rendelet) 36. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Kormány a hozzáadottérték-adó területén történő közigazgatási együttműködésről és csalás elleni
küzdelemről szóló 2010. október 7-i 904/2010/EU tanácsi rendelet 2. cikk (1) bekezdés a) pontjában megjelölt
központi kapcsolattartó irodaként a NAV szervezetén belül a Központi Hivatalt jelöli ki.”
2. §		
A NAV Korm. rendelet 36. §-a a következő (1a) és (1b) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A Kormány az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttműködés egyes
szabályairól szóló 2013. évi XXXVII. törvény (a továbbiakban: Aktv.) 4. § (3) bekezdés 8. pontjában megjelölt központi
kapcsolattartó irodaként a NAV szervezetén belül a Központi Hivatalt jelöli ki.
(1b) A Kormány az Art. 7. számú melléklet 18. pontjában meghatározott, a haszonhúzó illetősége szerinti tagállam
részére teljesítendő adattovábbítási feladat ellátására a NAV szervezetén belül a Központi Hivatalt jelöli ki.”
3. §		
A NAV Korm. rendelet 36. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A Kormány a NAV szervezetén belül a behajtási jogsegéllyel kapcsolatos feladatok ellátására az Aktv. 4. §
(4) bekezdés
a) 4. pontjában megjelölt kapcsolattartó irodaként a Központi Hivatalt,
b) 5. pontjában megjelölt kapcsolattartó szervként az adóigazgatóságokat,
c) 6. pontjában megjelölt központi kapcsolattartó irodaként a Központi Hivatalt
jelöli ki.”
4. §		
A NAV Korm. rendelet IV. Fejezete a következő alcímmel egészül ki:

„Az Európai Unió jogának való megfelelés
72. § (1) A
a) 36. § (1a) bekezdése az adózás területén történő közigazgatási együttműködésről és a 77/799/EK irányelv
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2011. február 15-i 2011/16/EU tanácsi irányelvnek,
b) 36. § (1b) bekezdése a megtakarításokból származó kamatjövedelem adóztatásáról szóló, 2003. június 3-i
2003/48/EK tanácsi irányelvnek,
c) 36. § (4) bekezdése az adókból, vámokból, illetékekből és egyéb intézkedésekből eredő követelések behajtására
irányuló kölcsönös segítségnyújtásról szóló, 2010. március 16-i 2010/24/EU tanácsi irányelvnek
való megfelelést szolgálja.
(2) A 36. § (1) bekezdése a hozzáadottérték-adó területén történő közigazgatási együttműködésről és csalás elleni
küzdelemről szóló, 2010. október 7-i 904/2010/EU tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket
állapít meg.”
5. §		
Hatályát veszti a NAV Korm. rendelet IV. Fejezetében a Módosító rendelkezések alcím és a Hatályon kívül helyező
rendelkezések alcím címe.
6. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
7. §

(1) A 2. §
a)
az adózás területén történő közigazgatási együttműködésről és a 77/799/EK irányelv hatályon kívül
helyezéséről szóló, 2011. február 15-i 2011/16/EU tanácsi irányelvnek és
b)
a megtakarításokból származó kamatjövedelem adóztatásáról szóló, 2003. június 3-i 2003/48/EK tanácsi
irányelvnek
való megfelelést szolgálja.
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(2) A 3. § az adókból, vámokból, illetékekből és egyéb intézkedésekből eredő követelések behajtására irányuló
kölcsönös segítségnyújtásról szóló, 2010. március 16-i 2010/24/EU tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.
(3) Az 1. § a hozzáadottérték-adó területén történő közigazgatási együttműködésről és csalás elleni küzdelemről szóló,
2010. október 7-i 904/2010/EU tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 320/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelete
a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól szóló
262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 32. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében, a következőket rendeli el:
1. §		
A Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól szóló 262/2010. (XI. 17.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: Hr.) 26. § (1a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1a) Ha a pályázati eljárás tárgyát képező földrészlet, vagy földrészletek területe összesen a 100 hektárt eléri
(a továbbiakban együtt: birtoktest), a pályázati felhívásnak tartalmaznia kell az arra vonatkozó figyelemfelhívást,
hogy a 26/A. §-ban meghatározottak szerint a pályázatok elbírálásának eredményeként több nyertes pályázó is
kiválasztható.”
2. §		
A Hr. a következő 57. §-sal egészül ki:
„57. § (1) E rendeletnek a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól szóló
262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet módosításáról szóló 320/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Mr3.)
módosított rendelkezéseit – a (2)–(4) bekezdésben foglaltak szerint – az Mr3. hatálybalépését megelőzően közzétett
pályázati felhívások alapján indult olyan eljárásokban is alkalmazni kell, amelyek tekintetében az Mr3. hatályba
lépéséig a pályázatok értékelése még nem zárult le.
(2) Ha az (1) bekezdés szerinti haszonbérleti pályázati felhívásban szereplő földrészlet területe a 100 hektárt eléri,
az NFA elnöke dönthet arról, hogy pályázatok elbírálása során a 26/A. §-ban foglaltak szerint több nyertes pályázó
kerüljön kiválasztásra. E döntésről az NFA – a döntést követően haladéktalanul – hirdetmény formájában, a pályázati
felhívással megegyező helyeken és módon értesíti a pályázókat.
(3) Ha a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól szóló 262/2010. (XI. 17.)
Korm. rendelet módosításáról szóló 306/2013. (VIII. 1.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 306/2013. (VIII. 1.)
Korm. rendelet] 5. §-ában meghatározott eset áll fenn, és az Mr3. hatályba lépéséig nem került sor a 306/2013.
(VIII. 1.) Korm. rendelet 5. § (3) bekezdése szerinti hirdetmény közzétételére, akkor a (2) bekezdésben foglaltakat
a hirdetmény közzétételének módja és határideje tekintetében azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy
a (2) bekezdés szerinti döntést
a) tartalmazó hirdetményt a 306/2013. (VIII. 1.) Korm. rendelet 5. § (3) bekezdés szerinti hirdetménnyel egy
időpontban kell közzétenni, vagy
b) a 306/2013. (VIII. 1.) Korm. rendelet 5. § (3) bekezdés szerinti hirdetménynek kell tartalmaznia, feltéve, hogy
a pályázati felhívás tárgyát képező, 100 hektárt elérő földrészlet azonos településen fekszik a 306/2013. (VIII. 1.)
Korm. rendelet 5. § (3) bekezdésében meghatározott földrészletekkel.
(4) A (2) bekezdésben meghatározott hirdetménynek tartalmaznia kell, hogy
a) a pályázók a hirdetmény közzétételétől számított 15 napon belül a benyújtott pályázatukat visszavonhatják, és
ez esetben a 13. §-ban meghatározott ajánlati kötöttség nem érvényesül,
b) ha a pályázó az a) pontban meghatározott határidőn belül visszavonja a pályázatát – az erről szóló nyilatkozatnak
az NFA-hoz történő beérkezése napját követő 30 napon belül – az NFA a pályázati biztosítékot és a regisztrációs díjat
a 10. § (1) bekezdésében meghatározott módon a részére visszafizeti,
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c) ha a pályázó az a) pontban meghatározott határidőn belül nem nyilatkozik, azt úgy kell tekinteni, hogy
a pályázatát fenntartja,
d) a pályázati eljárás a hirdetmény közzétételének napjával megszakad, a pályázatok értékelése az a) pontban
meghatározott határidő lejártát követő napon folytatódik, és az értékelést a visszavonással nem érintett pályázatok
tekintetében végzi el az NFA.”
3. §		
A Hr.
a)
26. § (3) bekezdésében az „(1) bekezdésben” szövegrész helyébe az „(1a) bekezdésben” szöveg,
b)
26/A. § (1) bekezdésében a „26. § (1) bekezdésében” szövegrész helyébe a „26. § (1a) bekezdésében” szöveg,
c)
38/A. § (2) bekezdésében a „birtoktest részét képező mely helyrajzi számú földrészleteket, milyen
térmértékben” szövegrész helyébe a „birtoktestet milyen térmértékben” szöveg
lép.
4. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 321/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelete
a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről
szóló 1997. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló
1997. évi LXXX. törvény 58. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében
foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről
szóló 1997. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelet 4. §-a a következő (6) és
(7) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A járulékok és a foglalkoztatói kötelezettségek tekintetében a Tbj. 5. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott
tanulmányokat folytató tanulónak, hallgatónak az a személy minősül, aki
a) nappali rendszerű oktatás keretében a nemzeti köznevelésről szóló törvény szerinti tanulói jogviszonnyal
rendelkezik,
b) nappali rendszerű oktatás keretében a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény szerinti nem szünetelő (aktív)
hallgatói jogviszonnyal rendelkezik, vagy
c) az a) vagy b) pont szerinti jogviszonya megszűnését követően diákigazolványra jogosult, a diákigazolványra való
jogosultsága lejártáig.
(7) A (6) bekezdésben foglaltakat
a) a köznevelési intézmény által kiállított tanulói jogviszony-igazolás, vagy
b) a felsőoktatási intézmény által kiállított hallgatói jogviszony-igazolás, vagy
c) az oktatási igazolványokról szóló 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet szerint a közreműködő intézmény által
a tárgyidőszakra kiadott, érvényesítő matricával ellátott, nappali típusú diákigazolvány, vagy
d) az oktatási igazolványokról szóló 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet szerint a tanköteles kor felső határát az adott
tanévben betöltő tanuló esetén az érvényesítő matrica nélküli diákigazolvány, vagy
e) a közreműködő intézmény által kiadott, a c) pont szerinti diákigazolványra való jogosultságról szóló igazolás
tanúsítja.”
2. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 322/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelete
a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló
191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés y) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:
1. §		
A támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: Tkr.) 1. § (2) bekezdés b) pontja a következő be) alponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában
szolgáltatás:)
„be) a Biztos Kezdet Gyerekház,”
2. §		
A Tkr. a Pályázati eljárás alcímet megelőzően a következő alcímmel és 3/B. §-sal egészül ki:

„A Biztos Kezdet Gyerekházak működési támogatása
3/B. § (1) A Biztos Kezdet Gyerekház működési támogatása minden szolgáltató esetén azonos mértékű.
(2) Működési támogatás olyan szolgáltató után nyújtható, amely a Társadalmi Megújulás Operatív Program vagy
a Norvég Finanszírozási Mechanizmus keretében a Biztos Kezdet Gyerekház projektet befejezte.”
3. §		
A Tkr. 5. § (5) bekezdése a következő i) ponttal egészül ki:
(A pályázathoz csatolni kell)
„i) Biztos Kezdet Gyerekház esetén a pályázó nyilatkozatát, hogy vállalja az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
(a továbbiakban: EMET) központi dokumentációs rendszerének használatát, az EMET mentoraival való
együttműködést és a statisztikai célú adatszolgáltatást a Központi Statisztikai Hivatal felé.”
4. §

(1) A Tkr. 6. § (2) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:
(Külön bizottságot kell létrehozni)
„d) a Biztos Kezdet Gyerekházakkal,”
(kapcsolatos feladatok ellátására.)
(2) A Tkr. 6. § (3) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:
(A bizottság)
„d) egy tagját Biztos Kezdet Gyerekház esetén az EMET jelöli ki,”

5. §		
A Tkr. 19. §-a a következő (3b) bekezdéssel egészül ki:
„(3b) Ha a Biztos Kezdet Gyerekházban a szolgáltatást adott hónapban átlagosan napi
a) hétnél kevesebb gyermek veszi igénybe olyan településen, ahol legfeljebb ezer állandó lakos él,
b) tíznél kevesebb gyermek veszi igénybe olyan településen, ahol ezernél több állandó lakos él,
a tárgyévi működési támogatás adott hónapra számított részét vissza kell fizetni.”
6. §		
A Tkr. a következő 27. §-sal egészül ki:
„27. § (1) A Biztos Kezdet Gyerekházak esetén az első finanszírozási időszak 2014. január 1-jétől 2016.
december 31-éig tart.
(2) A Biztos Kezdet Gyerekházak első finanszírozási időszakára az általános pályázatot a támogató szolgáltatás és
a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló
322/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet hatálybalépését követő tizenöt napon belül kell kiírni.”
7. §		
A Tkr.
a)
1. § (4) bekezdésében, 16. § (5) bekezdés b) pontjában, 16. § (5) bekezdés második mondatában az „utcai
szociális munka és a krízisközpont” szövegrész helyébe az „utcai szociális munka, a krízisközpont és a Biztos
Kezdet Gyerekház” szöveg,
b)
5. § (2) bekezdésében, 5. § (5) bekezdés b) pontjában a „8. § (4) bekezdés és a 9. § (3) bekezdés” szövegrész
helyébe a „Biztos Kezdet Gyerekház, valamint a 8. § (4) bekezdése és a 9. § (3) bekezdése” szöveg,
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c)
d)

e)
f)
g)
h)
i)
j)

k)
l)
m)

n)
o)

5. § (3) bekezdésében a „Krízisközpont” szövegrészek helyébe az „A krízisközpont és a Biztos Kezdet
Gyerekház” szöveg,
7. § (2) bekezdés d) pontjában a „működést engedélyező szerv, a Hivatal és az igazgatóságok” szövegrész
helyébe a „Hivatal, az igazgatóságok és – a Biztos Kezdet Gyerekház kivételével – a működést engedélyező
szerv” szöveg,
7. § (6) bekezdés b) pontjában, 10. § (3) bekezdésében a „szolgáltató esetén” szövegrész helyébe a „szolgáltató
esetén – a Biztos Kezdet Gyerekház kivételével –” szöveg,
10. § (2) bekezdés r) pontjában a „szolgáltató” szövegrész helyébe a „Biztos Kezdet Gyerekház kivételével
a szolgáltató” szöveg,
10. § (6) bekezdés l) pontjában, 15. § (1) bekezdés k) pontjában a „krízisközpont” szövegrész helyébe az „a
krízisközpont és a Biztos Kezdet Gyerekház” szöveg,
11. § (2) bekezdésében az „A fenntartó” szövegrész helyébe az „A Biztos Kezdet Gyerekház kivételével
a fenntartó” szöveg,
13. § (1) bekezdés c) pontjában a „visszavonásával” szövegrész helyébe a „visszavonásával, a Biztos Kezdet
Gyerekház kivételével” szöveg,
15. § (1) bekezdés i) pontjában a „működést engedélyező szerv, a Hivatal vagy a 18. § (1) bekezdése szerinti
igazgatóság (a továbbiakban: ellenőrző igazgatóság)” szövegrész helyébe a „Hivatal, a 18. § (1) bekezdése
szerinti igazgatóság (a továbbiakban: ellenőrző igazgatóság) vagy – a Biztos Kezdet Gyerekház kivételével –
a működést engedélyező szerv” szöveg,
15. § (3) bekezdésében az „a működést engedélyező szerv” szövegrész helyébe az „– a Biztos Kezdet
Gyerekház kivételével – a működést engedélyező szerv” szöveg,
16. § (3) bekezdésében az „a működést engedélyező szervet” szövegrész helyébe az „– a Biztos Kezdet
Gyerekház kivételével – a működést engedélyező szervet” szöveg,
16. § (8) bekezdés d) pontjában a „működést engedélyező szerv, a Hivatal vagy az ellenőrző igazgatóság”
szövegrész helyébe a „Hivatal, az ellenőrző igazgatóság vagy – a Biztos Kezdet Gyerekház kivételével –
a működést engedélyező szerv” szöveg,
18. § (1) bekezdésében az „a megszűnéstől számított” szövegrész helyébe az „az elszámoló adatlap
másolatának az ellenőrző igazgatósághoz történő beérkezését [17. § (3) bekezdése] követő” szöveg,
18. § (3) bekezdésében a „krízisközpont” szövegrész helyébe a „krízisközpont és a Biztos Kezdet Gyerekház”
szöveg

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

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 323/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelete
a halgazdálkodási hatóságok kijelölésével összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról
A Kormány
az 1. és 2. § tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény
174/A. § (1) bekezdés a) és b) pontjában,
a 3. § tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
a 4–6. §-ok tekintetében a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok
kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 21. § b) pontjában,
valamint a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény 71. § 1. pontjában,
a 7. és 11. § tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény
174/A. § (1) bekezdés a) és b) pontjában,
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a 8–10. §-ok tekintetében a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény 71. § 1. pontjában kapott
felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva,
a következőket rendeli el:

1. A Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet módosítása
1. §		
A Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: NKHr.) 5. melléklete
az 1. melléklet szerint módosul.

2. A környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek
kijelöléséről szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása
2. §

(1) A környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló
347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 32/D. §-a a következő (6)–(8) bekezdéssel
egészül ki:
„(6) A Kormány a felügyelőségnek a halastavak, a horgásztavak, a jóléti tavak, a víztározók, a bányatavak, valamint
a holtágak vízjogi létesítési és üzemeltetési engedélyezési eljárásban, vízjogi üzemeltetési engedély módosítására
irányuló eljárásban, valamint a vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárásban első fokon a megyei kormányhivatal
földművelésügyi igazgatóságát, másodfokon a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalt halgazdálkodási
szakhatóságként jelöli ki.
(7) A (6) bekezdés szerinti eljárásokban a hatóság szakhatóságként abban az esetben működik közre, ha
a) a kérelemmel érintett vízilétesítmény halászati, horgászati, illetve haltermelési hasznosítási célt szolgál, vagy
b) a kérelemmel érintett vízilétesítményben halászati, horgászati, illetve haltermelési hasznosítási cél megvalósítását
tervezik, ide értve a vízilétesítmény halastó funkcióval történő üzemeltetését is.
(8) A (6) bekezdés szerinti eljárásokban a szakhatósági közreműködés annak vizsgálatára terjed ki, hogy a kérelem
szerinti tevékenység megfelel-e a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló jogszabályokban rögzített
követelmények közül a haltermelésre és a haltermelési létesítményekre, a halászatra, illetve a horgászatra vonatkozó
előírásoknak.”
(2) Hatályát veszti a Korm. rendelet 32/F. § (5) bekezdése.

3. Az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről
szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet módosítása
3. §		
Az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010.
(VII. 1.) Korm. rendelet 108. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„108. § A miniszter a halgazdálkodásért való felelőssége körében
a) irányítja a halgazdálkodási szakigazgatást,
b) a halgazdálkodási hatóság útján felügyeli a halgazdálkodási tevékenységek folytatását,
c) ellátja az államot megillető halgazdálkodási jogok pályáztatásával kapcsolatos teendőket, ellenőrzi
a halgazdálkodási jog átengedésére irányuló szerződések betartását, továbbá
d) működteti az Országos Halgazdálkodási Adattárat, valamint a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló
törvényben meghatározott, halgazdálkodási kérdésekkel foglalkozó testületet.”

4. A fővárosi és megyei kormányhivatalokról szóló 288/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet módosítása
4. §		
A fővárosi és megyei kormányhivatalokról szóló 288/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés 6. pontjában
a „halászati” szövegrész helyébe a „halgazdálkodási” szöveg lép.

5. A fővárosi és megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szerveinek kijelöléséről
szóló 328/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet módosítása
5. §		
A fővárosi és megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szerveinek kijelöléséről szóló 328/2010.
(XII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Statútumr.) 14. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
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„14. § (1) A Kormány elsőfokú halgazdálkodási hatóságként – ha kormányrendelet eltérően nem rendelkezik –
a megyei kormányhivatal földművelésügyi igazgatóságát jelöli ki.
(2) Halgazdálkodási hatósági ügyben – ha kormányrendelet eltérően nem rendelkezik – az eljárással érintett
vízterület medrének fekvése szerint illetékes megyei kormányhivatal földművelésügyi igazgatósága jár el.
(3) A halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény (a továbbiakban: Hhvtv.) 67. § (1) bekezdése
szerinti közigazgatási eljárásban – a (2) bekezdéstől eltérően – a jogsértő személy lakóhelye szerint illetékes megyei
kormányhivatal földművelésügyi igazgatósága jár el.
(4) Ha a halgazdálkodási vízterület két vagy több megyei kormányhivatal illetékességi területén helyezkedik el és
a) állóvíz, annak a megyei kormányhivatalnak a földművelésügyi igazgatósága illetékes, ahol a halgazdálkodási
vízterület nagyobbik hányada található;
b) folyóvíz, az illetékesség a megyehatáron belüli folyószakaszokra, part- illetve mederrészekre terjed ki.
(5) A (4) bekezdés b) pontjától eltérően, ha a folyóvíz medrét hosszanti, illetve keresztirányban több megyei
kormányhivatal illetékességi területe is érinti, annak a megyei kormányhivatalnak a földművelésügyi igazgatósága
az illetékes, amely megyénél a Hhvtv. hatályba lépését megelőzően a vízterület a halászati vízterületek
nyilvántartásában szerepelt.
(6) A Hhvtv. 67. § (2) bekezdése szerinti közigazgatási eljárásban a vízilétesítmény elhelyezkedése szerint illetékes
megyei kormányhivatal földművelésügyi igazgatósága jár el.”
6. §		
A Statútumr. a következő 14/A. §-sal egészül ki:
„14/A. § (1) Az állami horgászjegy, az állami halászjegy, valamint a fogási napló és a fogási tanúsítványok kiadásával
kapcsolatos feladatokat a megyei kormányhivatal földművelésügyi igazgatósága látja el.
(2) Az állami horgászjegy kiadására bármelyik megyei kormányhivatal földművelésügyi igazgatósága jogosult.”
7. §		
A Statútumr. 31. §-a, valamint az azt megelőző alcím helyébe a következő rendelkezés lép:

„8. A halgazdálkodási hatósági eljárásokban közreműködő szakhatóságok
31. § (1) A Kormány
a) a védett természeti területen, Natura 2000 területen található halgazdálkodási vízterületen vagy annak egy részén
az őshonos halfajokra meghatározott tilalmi idő megrövidítésére és a tilalmi idő alóli felmentés engedélyezésére
irányuló,
b) a Hhvtv. 16. § (2) bekezdésében meghatározott,
c) az országos jelentőségű védett természeti területen, Natura 2000 területen a halászati és horgászati méret- vagy
mennyiségi korlátozás alóli felmentés megadására irányuló,
d) a halállományt veszélyeztető gerinces állatfajok állományának riasztására, gyérítésére való kötelezés
elrendelésére irányuló,
e) az őshonos halállományt veszélyeztető, tájidegen, invazív halfajok elleni védekezés elvégzésére, elvégeztetésére
való kötelezés elrendelésére irányuló,
f ) országos jelentőségű védett természeti területen a halgazdálkodási terv jóváhagyására, a jóváhagyott
halgazdálkodási terv módosításának jóváhagyására, valamint a halgazdálkodási terv hivatalból történő
módosítására irányuló,
g) az f ) pont alá nem tartozó Natura 2000 területet érintő, a jóváhagyott halgazdálkodási terv módosításának
jóváhagyására és a halgazdálkodási terv hivatalból történő módosítására irányuló,
h) a halgazdálkodási kíméleti területté nyilvánítás feloldására irányuló, továbbá
i) a védett természeti területen található halgazdálkodási vízterületen vagy annak egy részén a Hhvtv. 47. §
(1) bekezdésében meghatározott
elsőfokú eljárásban a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőséget természetvédelmi
szakhatóságként jelöli ki.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott eljárásokban a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség
természetvédelmi szakhatósági közreműködése annak elbírálására terjed ki, hogy a kérelmezett tevékenység
vagy hivatalból meghozni kívánt döntés a természet védelmére vonatkozó nemzeti és közösségi jogi előírásoknak
megfelel-e.
(3) Az (1) bekezdés g) pontjában foglalt eljárásban a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség
szakhatósági közreműködésének feltétele, hogy a halgazdálkodási terv módosítása a halállomány mennyiségének,
összetételének, illetve a hasznosításnak a Hhvtv. végrehajtásáról szóló miniszteri rendeletben meghatározott
jelentős változásával járjon.
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(4) A Kormány a halgazdálkodási terv jóváhagyására, a jóváhagyott halgazdálkodási terv módosításának
jóváhagyására, valamint a halgazdálkodási terv hivatalból történő módosítására irányuló elsőfokú eljárásban
vízilétesítmény esetén a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőséget vízügyi szakhatóságként
jelöli ki.
(5) A (4) bekezdésben meghatározott eljárásokban a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség
vízügyi szakhatósági közreműködése a felszíni víztest állapotának védelme továbbá a jó állapot, a jó ökológiai
állapot illetve potenciál és jó kémiai állapot elérése érdekében a halgazdálkodási tevékenységgel járó terhelés és
beavatkozás vízminőségi és mennyiségi hatásainak vizsgálatára, a környezeti célkitűzéseknek való megfelelés
megítélésére, a monitoring tevékenység feltételei meglétének vizsgálatára, továbbá a zsilipek és az engedélyezett
és tényleges mederállapot mellett gyakorolható halgazdálkodás feltételeinek, valamint a szükséges és lehetséges
beavatkozások, a vízkormányzás szakszerű biztosításának vizsgálatára terjed ki.”

6. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalról szóló 22/2012. (II. 29.) Korm. rendelet módosítása
8. §		
A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalról szóló 22/2012. (II. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: NÉBIHr.) 5. §
(1) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[5. § (1) A NÉBIH-et a Kormány]
„g) halgazdálkodási hatóságként”
(jelöli ki.)
9. §		
A NÉBIHr. 16. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„16. § (1) A halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény (a továbbiakban: Hhvtv.)
13. § (2) bekezdésében, 14. § (2) és (4) bekezdésében, 16. § (6) bekezdésében, 19. § (2) bekezdésében, 42. §
(1) bekezdésében, 46. § (7) bekezdésében, 61. § (2) bekezdés k) pontjában foglaltak tekintetében a Kormány
elsőfokú halgazdálkodási hatóságként a NÉBIH-et jelöli ki.
(2) A Hhvtv. 10. § (1) és (3) bekezdésében, 11. § (1) bekezdésében, 15. §-ában foglalt eljárások tekintetében
a Kormány elsőfokú halgazdálkodási hatóságként a NÉBIH-et jelöli ki, ha az eljárás két vagy több megyét érint.
(3) A Kormány a Hhvtv. 29. § (2) bekezdése szerinti országos javaslattevő halgazdálkodási hatóságként a NÉBIH-et
jelöli ki.
(4) A NÉBIH halgazdálkodási hatóságként jogosult a Hhvtv. szerinti ellenőrzések lefolytatására, az ellenőrzés során
megilletik a Hhvtv. 52. § (2) bekezdésében, valamint a 61. § (2) bekezdés a)–e), g)–j) és l)–n) pontjaiban foglalt
jogosítványok. Ez a rendelkezés nem érinti a megyei kormányhivatal földművelésügyi igazgatóságának ellenőrzési
és intézkedési jogosultságát.
(5) A NÉBIH ellátja a Tanács 2008. szeptember 29-i, a jogellenes, nem bejelentett és szabályozatlan halászat megelőzésére,
megakadályozására és felszámolására irányuló közösségi rendszer létrehozásáról, továbbá a 2847/93/EGK, az 1936/2001/EK
és a 601/2004/EK rendelet módosításáról és az 1093/94/EK és az 1447/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló
1005/2008/EK rendelete 16–18. cikkében, valamint 21. cikkében meghatározott tagállami illetékes hatósági feladatokat.”
10. §		
A NÉBIHr. a következő 16/A. §-sal egészül ki:
„16/A. § A turista állami horgászjegy, valamint a hozzá tartozó fogási napló kiadásával kapcsolatos feladatokat
a NÉBIH országos illetékességgel látja el.”
11. §		
A NÉBIHr. 29. §-a, valamint az azt megelőző alcím helyébe a következő rendelkezés lép:

„10. A halgazdálkodási hatósági eljárásokban közreműködő szakhatóságok
29. § (1) A Kormány
a) a védett természeti területen, Natura 2000 területen található halgazdálkodási vízterületen vagy annak egy részén
az őshonos halfajokra meghatározott tilalmi idő megrövidítésére és a tilalmi idő alóli felmentés engedélyezésére
irányuló,
b) a Hhvtv. 16. § (2) bekezdésében meghatározott,
c) az országos jelentőségű védett természeti területen, Natura 2000 területen a halászati és horgászati méret- vagy
mennyiségi korlátozás alóli felmentés megadására irányuló,
d) a halállományt veszélyeztető gerinces állatfajok állományának riasztására, gyérítésére való kötelezés
elrendelésére irányuló,
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e) az őshonos halállományt veszélyeztető, tájidegen, invazív halfajok elleni védekezés elvégzésére, elvégeztetésére
való kötelezés elrendelésére irányuló,
f ) országos jelentőségű védett természeti területen a halgazdálkodási terv jóváhagyására, a jóváhagyott
halgazdálkodási terv módosításának jóváhagyására, valamint a halgazdálkodási terv hivatalból történő
módosítására irányuló,
g) az f ) pont alá nem tartozó Natura 2000 területet érintő és a halállomány mennyiségének, összetételének, illetve
a hasznosításnak a Hhvtv. végrehajtásáról szóló miniszteri rendeletben meghatározott jelentős változásával járó,
a jóváhagyott halgazdálkodási terv módosításának jóváhagyására és a halgazdálkodási terv hivatalból történő
módosítására irányuló,
h) a halgazdálkodási kíméleti területté nyilvánítás feloldására irányuló, továbbá
i) a védett természeti területen található halgazdálkodási vízterületen vagy annak egy részén a Hhvtv. 47. §
(1) bekezdésében meghatározott
másodfokú eljárásban az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőséget
természetvédelmi szakhatóságként jelöli ki.
(2) A Kormány a halgazdálkodási terv jóváhagyására, a jóváhagyott halgazdálkodási terv módosításának
jóváhagyására, valamint a halgazdálkodási terv hivatalból történő módosítására irányuló másodfokú eljárásban
vízilétesítmény esetén az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőséget vízügyi
szakhatóságként jelöli ki.”

7. Záró rendelkezések
12. §		
Ez a rendelet 2013. szeptember 1-jén lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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1. melléklet a 323/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelethez
Az NKHr. 5. melléklet IV. pontjában szereplő táblázat a következő 5. sorral egészül ki:
[IV. Úszóműves rakodóhelyre, hajóállomásra, úszóműállásra, hajóhídra, veszteglőhelyre, vízisportpályára és vízi
repülőtérre vonatkozó létesítési, fennmaradási és használatba vételi engedélyezési eljárásaiban, valamint ezen eljárások
vonatkozásában a tervtől eltérés engedélyezési eljárásban részt vevő szakhatóságok
Elvi létesítési,
létesítési engedély,
Bevonás és közreműködés
feltétele

Szakkérdés

Első fokú eljárásban

Másodfokú eljárásban

fennmaradási
engedély

Használatbavételi,
rendeltetéstől eltérő
használati engedély

Megszüntetési
engedély

valamint az ezekhez kapcsolódó adatváltozás átvezetése iránti
eljárás]

5.

Vízisportpálya esetén,

Annak elbírálása

megyei, fővárosi

Nemzeti

ha a tevékenység

kérdésében, hogy

kormányhivatal

Élelmiszerlánc-

halgazdálkodási

a tevékenység

földművelésügyi

biztonsági Hivatal

vízterületet érint.

a halgazdálkodásról

igazgatóság

és a hal
védelméről szóló
jogszabályokban
rögzített
követelményeknek
a kérelemben
foglaltak szerint vagy
további feltételek
mellett megfelel-e.

IGEN

IGEN

IGEN
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V.

A Kormány tagjainak rendeletei

A vidékfejlesztési miniszter 73/2013. (VIII. 28.) VM rendelete
az egyes természetvédelmi tárgyú rendeletek módosításáról
A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 85. § (2) bekezdés 3. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes
miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet
94. § l) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:
1. §

(1) A Lesencetomaji láprét Természetvédelmi Terület, az Erdőbényei fás legelő Természetvédelmi Terület létesítéséről,
valamint a Tihanyi Tájvédelmi Körzet bővítéséről és az Őrtilos Vasút-oldal Természetvédelmi Területen védelem
részleges feloldásáról szóló 8/1990. (VII. 17.) KöM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. számú melléklete az 1. melléklet
szerint módosul.
(2) Az R. 2. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

2. §

(1) A Balaton-felvidéki Nemzeti Park létesítéséről szóló 31/1997. (IX. 23.) KTM rendelet (a továbbiakban: R2.) 2. számú
melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
(2) Az R2. 4. számú melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

3. §

(1) A Hollókői Tájvédelmi Körzet védettségének fenntartásáról szóló 148/2007. (XII. 27.) KvVM rendelet (a továbbiakban:
R3.) melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(2) A R3. 2. §-ában a „melléklet” szövegrész helyébe az „1. melléklet” szöveg lép.

4. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.
		
		

Dr. Fazekas Sándor s. k.,
vidékfejlesztési miniszter

1. melléklet a 73/2013. (VIII. 28.) VM rendelethez
Az R. 1. számú mellékletében a
„Tihany
020, 024/1–31, 024/33–44, 024/46–48, 024/50–61, 024/63–73, 024/77–97, 024/99–113, 024/115–150, 024/152–158,
024/161–169, 024/171–172, 024/175–182, 024/185–235, 024/237–249, 024/251–292, 024/294–308, 024/311–316,
024/318–319, 024/321–326, 024/328–332, 024/334–345, 024/347–354, 024/356–368, 024/370–380, 025–030,
031/1–6, 031/7/a–b, 031/8–13, 031, 14/a–b, 031/15, 031/16/a–b, 032, 033/1–9, 035, 036/a–b, 037–038, 039/1–4,
0140/1”
szövegrész helyébe a
„Tihany
020, 024/1–31, 024/33–44, 024/46–48, 024/50–61, 024/63–73, 024/77–97, 024/99–113, 024/115–150, 024/152–158,
024/161–169, 024/171–172, 024/175–182, 024/185–235, 024/237–249, 024/251–292, 024/294–308, 024/311–316,
024/318–319, 024/321–326, 024/328–332, 024/334–345, 024/347–354, 024/356–368, 024/370–380, 025–030,
031/1–6, 031/7/a–b, 031/8–13, 031, 14/a–b, 031/15, 031/16/a–b, 032, 033/1–9, 035, 036/a–b, 037–038, 039/1–4,
0140/16/a-ból az E557477, N174760; E558642, N174655 EOV koordináták által kijelölt vonaltól É-ra elhelyezkedő
52,84 hektár kiterjedésű területrész, 0140/16/n”
szöveg lép.
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2. melléklet a 73/2013. (VIII. 28.) VM rendelethez
Az R. 2. számú mellékletében a
„Tihany
035/1–2, 039/5–6, 039/8, 050, 061/1, 062, 0140/1”
szövegrész helyébe a
„Tihany
035/1–2, 039/5–6, 039/8, 061/1, 062, 0140/16/a-ból az E557477, N174760; E558642, N174655 EOV koordináták által
kijelölt vonaltól É-ra elhelyezkedő 52,84 hektár kiterjedésű területrész, 0140/16/n”
szöveg lép.

3. melléklet a 73/2013. (VIII. 28.) VM rendelethez
1. Az R2. 2. számú mellékletében a
„Balatonszentgyörgy
0106/a–b, 0107, 0109–0114, 0115/1/a–j, 0115/2, 0117, 0118, 0119/1/a–b, 0119/2–3, 0120, 0121/1–4, 0122/2/a–c,
0122/3, 0122/4/a–m, 0123, 0124/2–3, 0124/4/a–b, 0125/1–4, 0126/1–2, 0127, 0129, 0131”
szövegrész helyébe a
„Balatonszentgyörgy
0106/a–b, 0107, 0109–0114, 0115/1/a–j, 0115/2, 0117, 0118, 0119/1/a–b, 0119/2–3, 0120, 0121/1–4, 0122/2/a–c,
0122/3, 0122/4/a–m, 0123, 0124/2–3, 0124/4/a–b, 0125/1–4, 0126/1–2, 0127, 0129, 0131/b”
szöveg lép.
2. Az R2. 2. számú mellékletében a
„Kővágóörs
A község teljes belterülete, 02–0190/3, 0190/11–30, 0217–0225”
szövegrész helyébe a
„Kővágóörs
1-666, 02/1–0190/3, 0190/11–30, 0217–0225”
szöveg lép.
3. Az R2. 2. számú mellékletében az
„Örvényes
03/2–4, 04/1, 04/3, 06/2, 07/2, 08/2–3, 08/5, 08/7–8, 09, 010, 011/1–2, 012/2–3, 012/5–6, 013/2–5, 014/2, 015, 016,
017/3–5, 019, 021/2–3, 022, 023/1, 032–034, 035/2, 036/a–b, 036/d, 037–042, 050–058, 070–073, 074/1–2, 075/3,
076/6–8, 076/10, 077/1, 401/2–561”
szövegrész helyébe az
„Örvényes
03/2–4, 04/1, 04/3, 06/2, 07/2, 08/2–3, 08/5, 08/7–8, 09, 010, 011/1–2, 012/2–3, 012/5–6, 013/2–5, 014/2, 015, 016,
017/3–5, 019, 021/2–3, 022, 023/1, 032–034, 035/2, 036/a–b, 036/d, 037–042, 050–058, 070–073, 074/1–2, 075/3,
076/6–8, 076/10, 077-ből az E557053, N174798; E557477, N174760 EOV koordináták által kijelölt vonaltól ÉK-re
elhelyezkedő, 12,86 hektár kiterjedésű területrész, 401/2–561”
szöveg lép.
4. Az R2. 2. számú mellékletében a
„Tihany
A község teljes kül- és belterülete”
szövegrész helyébe a
„Tihany
A község teljes kül- és belterülete a 0140/3, a 0140/16/a-ból az E557477, N174760; E558642, N174655 EOV
koordináták által kijelölt vonaltól D-re és K-re elhelyezkedő 1414,39 hektár kiterjedésű területrész, valamint
a 0140/16/b–d, f–h, j–m kivételével”
szöveg lép.
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4. melléklet a 73/2013. (VIII. 28.) VM rendelethez
1. Az R2. 4. számú mellékletében az
„Örvényes
075/3, 076/7, 077/1”
szövegrész helyébe az
„Örvényes
075/3, 076/7, 077-ből az E557053, N174798; E557477, N174760 EOV koordináták által kijelölt vonaltól ÉK-re
elhelyezkedő 12,86 hektár kiterjedésű területrész”
szöveg lép.
2. Az R2. 4. számú mellékletében a
„Tihany
035/1–2, 039/5–6, 039/8, 050, 061/1, 062, 0140/1”
szövegrész helyébe a
„Tihany
035/1–2, 039/5–6, 039/8, 061/1, 062, 0140/16/a-ból az E557477, N174760; E558642, N174655 EOV koordináták által
kijelölt vonaltól É-ra elhelyezkedő, 52,84 hektár kiterjedésű területrész, 0140/16/n”
szöveg lép.

5. melléklet a 73/2013. (VIII. 28.) VM rendelethez
„1. melléklet a 148/2007. (XII. 27.) KvVM rendelethez
Hollókő
Belterület
1–5; 6/2; 7; 10; 12–25; 27–32; 37–39; 40/1; 41–48; 49/1; 50–52; 54–62; 63/1–4; 64–69; 75-78; 82–84; 85/1; 197/2, 7;
320–324; 325/1, 2; 326–329; 330/2; 331–333; 334/1, 2; 335–339; 341–351; 354; 355; 358; 359/1, 2; 360–366; 369–371;
373/1, 2; 374; 375; 380–384; 386–398; 399/2; 400–414; 415/1–3; 416–418; 425–438; 443–447; 449–459; 460/1, 2;
461–463; 501–532; 533/1, 2; 534–700; 702–706; 708–713; 715–726; 727/1, 2; 728–750; 751/1, 2; 752–811; 813–886;
888/1, 2; 889–900; 901/1, 2; 902–978; 980–982; 983/1, 2; 984/1, 2, 3; 985/1, 2, 3; 986/1, 2, 3; 987/1, 2, 3; 988/1, 2, 3;
989/1, 2, 3; 990–995; 996–1182; 1183/1, 2; 1184–1187.
Külterület
03; 04; 09; 010; 057/1; 057/8–10; 058; 061–066; 067/1, 3, 4; 068/1, 2.”
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IX. Határozatok Tára

A Kormány 1579/2013. (VIII. 28.) Korm. határozata
az adóügyekben történő kölcsönös adminisztratív segítségnyújtásról szóló Egyezmény és az adóügyekben
történő kölcsönös adminisztratív segítségnyújtásról szóló Egyezményt módosító Jegyzőkönyv szövegének
végleges megállapítására adott felhatalmazásról
A Kormány
1. egyetért az adóügyekben történő kölcsönös adminisztratív segítségnyújtásról szóló Egyezmény (a továbbiakban:
Egyezmény) és az adóügyekben történő kölcsönös adminisztratív segítségnyújtásról szóló Egyezményt módosító
Jegyzőkönyv (a továbbiakban: Jegyzőkönyv) bemutatott szövegével;
2. felhatalmazza a nemzetgazdasági minisztert vagy az általa kijelölt személyt az Egyezmény és a Jegyzőkönyv
bemutatott szövegének – a megerősítés fenntartásával történő – végleges megállapítására;
3. felhívja a külügyminisztert, hogy az Egyezmény és a Jegyzőkönyv szövegének végleges megállapításához szükséges
meghatalmazási okiratot adja ki;
4. elfogadja az Egyezmény és a Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló törvénytervezetet, és elrendeli az Egyezmény és
a Jegyzőkönyv szövegének végleges megállapítását követően annak az Országgyűléshez történő benyújtását.
A Kormány a törvényjavaslat előadójának a nemzetgazdasági minisztert jelöli ki.
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 1580/2013. (VIII. 28.) Korm. határozata
a Gábor Dénes Elektronikai Műszaki Szakközépiskola és Kollégium fenntartói jogának átvétele
érdekében az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Honvédelmi Minisztérium fejezetek közötti
előirányzat-átcsoportosításról
A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva
1. a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet
XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezetet a 7. Gábor Dénes Elektronikai Műszaki Szakközépiskola és Kollégium címmel
egészíti ki,
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
honvédelmi miniszter
Határidő:
azonnal
2. a Gábor Dénes Elektronikai Műszaki Szakközépiskola és Kollégium fenntartói jogának átvétele céljából 73 358 ezer
forint tartós átcsoportosítását rendeli el a Kvtv. 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet,
18. Köznevelési feladatellátás és irányítás intézményei cím terhére, a Kvtv. 1. melléklet XIII. Honvédelmi Minisztérium
fejezet, 7. Gábor Dénes Elektronikai Műszaki Szakközépiskola és Kollégium cím javára az 1. melléklet szerint.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
honvédelmi miniszter
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
XIII. Honvédelmi Minisztérium
ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2013.
ÁHT.
egyedi
azonosító

334484

342606

Fejezet Cím Alcím
szám szám szám

XX

XIII

Jog- JogElőir.
Kiemelt Fejezet
cím
cím csoport
előir.
név
csop. szám száma
szám
szám

18

7

Fejezet Cím Alcím
szám szám szám

334484
342606

Fejezet Cím Alcím
szám szám szám

XX
XIII

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Előir.
csop.
név

KIADÁSOK
Kiemelt előirányzat
neve

A módosítás jogcíme

Emberi Erőforrások Minisztériuma
Köznevelési feladatellátás és irányítás intézményei
Működési költségvetés
1
Személyi juttatások
2
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
3
Dologi kiadások
Honvédelmi Minisztérium
Gábor Dénes Elektronikai Műszaki Szakközépiskola és Kollégium
1
Működési költségvetés
1
Személyi juttatások
2
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
3
Dologi kiadások
b.) a következő év költségvetésébe beépülő

Jog- JogElőir.
Kiemelt Fejezet
cím
cím csoport
előir.
név
csop. szám száma
szám
szám

Az előirányzatmódosítás érvényessége:
ÁHT.
egyedi
azonosító

Alcím
név

1

Az előirányzatmódosítás érvényessége:
ÁHT.
egyedi
azonosító

Cím
név

7

Az előirányzatmódosítás érvényessége:

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Előir.
csop.
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Előir.
csop.
név

BEVÉTEL

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

-46 291
-12 499
-14 568

-92 581
-24 997
-20 396

46 291
12 499
14 568

92 581
24 997
20 396

ezer forintban
A módosítást elrendelő
jogszabály/ határozat
száma

ezer forintban

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő
jogszabály/ határozat
száma

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő
jogszabály/ határozat
száma

Kiemelt előirányzat
neve

b.) a következő év költségvetésébe beépülő

Jog- JogElőir.
Kiemelt Fejezet
cím
cím csoport
előir.
név
csop. szám száma
szám
szám

18

Cím
név

Módosítás
(+/-)
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1. melléklet az 1580/2013. (VIII. 28.) Korm. határozathoz

TÁMOGATÁS
Kiemelt előirányzat
neve

Emberi Erőforrások Minisztériuma
Köznevelési feladatellátás és irányítás intézményei
Honvédelmi Minisztérium
Gábor Dénes Elektronikai Műszaki Szakközépiskola és Kollégium

-73 358

-137 974

73 358

137 974

ezer forintban

b.) a következő év költségvetésébe beépülő

Foglalkoztatottak létszáma: 57 fő
Az adatlap 5 példányban töltendő ki
A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)
Fejezet
1 példány
időarányos
Állami Számvevőszék
1 példány
teljesítményarányos
Magyar Államkincstár
1 példány
egyéb: azonnali
Nemzetgazdasági Minisztérium
2 példány
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

Összesen

I.n.év

II. n.év

III.n.év

IV.n.év

73 358
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A Kormány 1581/2013. (VIII. 28.) Korm. határozata
a Nemzeti Kézilabda Akadémia működési és utánpótlás-fejlesztési feladatainak támogatására a rendkívüli
kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról
A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 21. § (6) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva
a Nemzeti Kézilabda Akadémia működési és utánpótlás-fejlesztési feladatainak támogatására 200,0 millió forint
egyszeri átcsoportosítását rendeli el elszámolási, a fel nem használt rész tekintetében visszatérítési kötelezettséggel
a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 23. Sporttevékenység
támogatása alcím, 5. Országos sportági szakszövetségek akadémia rendszerének kialakításával, továbbá
az MLSZ utánpótlás-neveléssel összefüggő feladatainak támogatása jogcímcsoport javára, a Kvtv. 1. melléklet
XI. Miniszterelnökség fejezet, 7. Rendkívüli kormányzati intézkedések cím terhére az 1. melléklet szerint.
Az átcsoportosítás tekintetében
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
azonnal
Az elszámolási és a visszatérítési kötelezettség tekintetében
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2014. június 30.
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

XI. Miniszterelnökség
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

ÁHT.
egyedi
azonosító

Fejezet
szám

XX.

Cím Alcím
szám szám

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2013.
Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Előir.
csoport
száma

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Előir.
csop.
név

A módosítás jogcíme

KIADÁSOK
Kiemelt előirányzat
neve

Módosítás
(+/-)

Emberi Erőforrások Minisztériuma
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Sporttevékenység támogatása
Országos sportági szakszövetségek akadémia rendszerének kialakításával, továbbá az MLSZ utánpótlásneveléssel összefüggő feladatainak támogatása
297446
5
1
Működési költségvetés
5
Egyéb működési célú kiadások
XI.
Miniszterelnökség
297102
7
Rendkívüli kormányzati intézkedések
Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű
ÁHT.
egyedi
azonosító

Fejezet
szám

20

23

Cím Alcím
szám szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Előir.
csoport
száma

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Előir.
csop.
név

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Előir.
csop.
név

200,0
-200,0

BEVÉTEL

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

Kiemelt előirányzat
neve

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű
ÁHT.
egyedi
azonosító

Fejezet
szám

XX.

Millió forintban, egy tizedessel
A módosítás
következő A módosítást elrendelő
évre
jogszabály/ határozat
áthúzódó
száma
hatása

Cím Alcím
szám szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Előir.
csoport
száma

Kiemelt
előir.
szám
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T Á M O GAT Á S
Kiemelt előirányzat
neve

Emberi Erőforrások Minisztériuma
Fejezeti kezelésű előirányzatok
23
Sporttevékenység támogatása
Országos sportági szakszövetségek akadémia rendszerének kialakításával, továbbá az MLSZ utánpótlásneveléssel összefüggő feladatainak támogatása
297446
5
Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű

Millió forintban, egy tizedessel
A módosítás
következő A módosítást elrendelő
évre
jogszabály/ határozat
áthúzódó
száma
hatása
Millió forintban, egy tizedessel
A módosítás
következő A módosítást elrendelő
évre
jogszabály/ határozat
áthúzódó
száma
hatása

20

Az adatlap 5 példányban töltendő ki
A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)
Fejezet
1 példány
időarányos
Állami Számvevőszék
1 példány
teljesítményarányos
Magyar Államkincstár
1 példány
egyéb:
azonnal
Nemzetgazdasági Minisztérium
2 példány
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

200,0

Összesen

I.n.év
200,0

II. n.év

III.n.év

IV.n.év

200,0

66333

66334
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A Kormány 1582/2013. (VIII. 28.) Korm. határozata
a geszti Tisza kripta megközelítését szolgáló önkormányzati tulajdonú út kiépítése érdekében
a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról
A Kormány
1. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva
a)
elrendeli a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény (a továbbiakban:
Kvtv.) 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezetnek a 22. Geszt Község Önkormányzata
feladatainak támogatása címmel történő kiegészítését;
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
belügyminiszter
Határidő:
azonnal
b)
a geszti Tisza kripta megközelítését szolgáló önkormányzati tulajdonú út kiépítésének támogatásához
kapcsolódóan 35,0 millió forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a Kvtv. 1. melléklet IX. Helyi
önkormányzatok támogatásai fejezet, 22. Geszt Község Önkormányzata feladatainak támogatása cím javára,
a Kvtv. 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 3. A helyi önkormányzatok kiegészítő
támogatásai cím terhére az 1. melléklet szerint;
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
belügyminiszter
Határidő:
azonnal
2. egyetért azzal, hogy a belügyminiszter a Kvtv. helyi önkormányzatok támogatásait tartalmazó költségvetési
fejezetéből a geszti Tisza kripta megközelítését szolgáló önkormányzati tulajdonú út kiépítése érdekében nyújtandó
támogatás felhasználásának és elszámolásának feltételeiről 2013. augusztus 31-ig támogatási megállapodást köt
Geszt Község Önkormányzatával;
3. egyetért azzal, hogy a belügyminiszter a 2. pont szerinti megállapodás megkötését követően a támogatást utólagos,
legkésőbb 2014. december 31-ig történő elszámolási kötelezettséggel folyósítsa Geszt Község Önkormányzata
számára.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

Fejezet száma és megnevezése
IX. Helyi önkormányzatok támogatásai

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2013.
ÁHT.
egyedi
azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Előir.
csoport
száma

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Előir.
csop.
név

KIADÁSOK

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

Kiemelt előirányzat
neve

Millió forintban, egy tizedessel !
A módosítás
következő
A módosítást elrendelő
évre
jogszabály/ határozat
száma
áthúzódó
hatása

IX.
342595

22

Helyi önkormányzatok támogatásai
Geszt Község Önkormányzata feladatainak támogatása

3

Helyi önkormányzatok támogatásai
A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

IX.
018450

Az előirányzatmódosítás érvényessége:

Az adatlap 5 példányban töltendő ki
Fejezet
Állami Számvevőszék
Magyar Államkincstár
Nemzetgazdasági Minisztérium

35,0
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1. melléklet az 1582/2013. (VIII. 28.) Korm. határozathoz

-35,0

a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű

1 példány
1 példány
1 példány
2 példány

Az előirányzatok felhasználása/zárolása (módosítás +/-) Összesen:
időarányos
teljesítményarányos
egyéb AZONNAL

I. n. év

35,0

Millió forintban, egy tizedessel !
II. n. év
III. n. év
IV.n. év

35,0

66335

66336
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A Kormány 1583/2013. (VIII. 28.) Korm. határozata
a Miskolc–Lyukóvölgy városrészen áthaladó út felújítása érdekében a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai
fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról
A Kormány
1. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva
a)
elrendeli a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény (a továbbiakban:
Kvtv.) 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezetnek a 24. Miskolc Megyei Jogú Város
Önkormányzata egyes fejlesztési feladatainak támogatása címmel történő kiegészítését,
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
belügyminiszter
Határidő:
azonnal
b)
a Miskolc–Lyukóvölgy városrészen áthaladó út felújítása érdekében 15,0 millió forint egyszeri
átcsoportosítását rendeli el a Kvtv. 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 24. Miskolc
Megyei Jogú Város Önkormányzata egyes fejlesztési feladatainak támogatása cím javára, a Kvtv. 1. melléklet
IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 3. A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai cím terhére
az 1. melléklet szerint;
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
belügyminiszter
Határidő:
azonnal
2. egyetért azzal, hogy a belügyminiszter a Kvtv. helyi önkormányzatok támogatásait tartalmazó költségvetési
fejezetéből a Miskolc–Lyukóvölgy városrészen áthaladó út felújítása érdekében nyújtandó támogatás
felhasználásának és elszámolásának feltételeiről 2013. szeptember 16-áig támogatási megállapodást köt Miskolc
Megyei Jogú Város Önkormányzatával;
3. egyetért azzal, hogy a belügyminiszter a 2. pont szerinti megállapodás megkötését követően a támogatást utólagos,
legkésőbb 2014. december 31-ig történő elszámolási kötelezettséggel folyósítsa Miskolc Megyei Jogú Város
Önkormányzata számára.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

Fejezet száma és megnevezése
IX. Helyi önkormányzatok támogatásai

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2013.
Millió forintban, egy tizedessel !
ÁHT.

Fejezet

Cím

Alcím

egyedi

szám

szám

szám

azonosító

Jog-

Jog-

Előir.

Kiemelt

Fejezet

Cím

Alcím

cím

cím

csop.

szám

csoport

előir.

név

név

név

száma

szám

szám

Jog-

Jog-

Előir.

cím

cím

csop.

csop.

név

név

KIADÁSOK

A módosítás jogcíme

Módosítás

A módosítás

(+/-)

következő

Kiemelt előirányzat

évre

neve

áthúzódó

név

A módosítást elrendelő
jogszabály/ határozat
száma
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hatása
Helyi önkormányzatok támogatásai

IX.
342728

24

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata egyes fejlesztési feladatainak támogatása

IX.
018450

15,0

Helyi önkormányzatok támogatásai
3

A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

-15,0

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű

Az adatlap 5 példányban töltendő ki

Az előirányzatok felhasználása/zárolása (módosítás +/-) Összesen:

Fejezet

1 példány

időarányos

Állami Számvevőszék

1 példány

Magyar Államkincstár

1 példány

teljesítményarányos
egyéb AZONNAL

Nemzetgazdasági Minisztérium

2 példány

I. n. év

15,0

Millió forintban, egy tizedessel !
II. n. év
III. n. év
IV.n. év

15,0

66337

66338
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A Kormány 1584/2013. (VIII. 28.) Korm. határozata
a KEOP-2012-5.6.0 jelű („Központi költségvetési szervek energiahatékonysági beruházásai” című) pályázati
felhívásra benyújtható projektjavaslatok jóváhagyásáról
A Kormány egyetért a KEOP-2012-5.6.0 jelű, „Központi költségvetési szervek energiahatékonysági beruházásai”
című pályázati felhívás vonatkozásában az 1. mellékletben felsorolt pályázatok – támogatást igénylők általi –
elkészítésével és benyújtásával.
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető államtitkár
Határidő:
azonnal
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

1.

A

B

Támogatást igénylő

Projektjavaslat címe

C
Beruházással érintett
település

D
Összes elszámolható
költség
(Ft)

2.

Tolna Megyei
Kormányhivatal

Központi költségvetési szervek energiahatékonysági beruházásai – Tolna Megyei
Kormányhivatal (Szekszárd, Ybl Miklós u. 1.)

Szekszárd

65 000 000

3.

Pest Megyei
Kormányhivatal

A Budapest, Lehel utcai szakigazgatási szerv elhelyezését biztosító épület
energiahatékonysági fejlesztése

Budapest

150 000 000

4.

Zala Megyei
Kormányhivatal

Zala Megyei Kormányhivatal épületeinek energiahatékonysági beruházása

Zalaegerszeg

376 780 747

5.

Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Kormányhivatal

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal ”B” épületének energetikai
korszerűsítése

Miskolc

6.

Budapest Főváros
Kormányhivatala
Pest Megyei
Kormányhivatal

Energiahatékonysági beruházások Budapest Főváros Kormányhivatalában 1.
(1056 Budapest, Váci u. 62–64., 1082 Budapest, Kisfaludy u. 11.)
A Szentendrei Járási Hivatal energiahatékonysági fejlesztése

Budapest

404 677 966

Szentendre

416 000 000

8.

Bács-Kiskun Megyei
Kormányhivatal

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal központi épületének energetikai felújítása

Kecskemét

655 000 000

9.

Békés Megyei
Kormányhivatal
Tolna Megyei
Kormányhivatal

A Békés Megyei Kormányhivatal központi épületének energetikai felújítása

Békéscsaba

500 000 000

Központi költségvetési szervek energiahatékonysági beruházásai – Tolna Megyei
Kormányhivatal (Szekszárd, Kiskorzó tér 1–3.)

Szekszárd

7.

10.
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1 016 000 000

91 000 000

Nógrád Megyei
Kormányhivatal

NMKH Salgótarján, Baglyasi út 2. sz. alatti telephely energiahatékonyságának fokozása

Salgótarján

147 266 000

12.

Tolna Megyei
Kormányhivatal

Központi költségvetési szervek energiahatékonysági beruházásai – Tolna Megyei
Kormányhivatal (Szekszárd, Szent István tér 11–13.)

Szekszárd

429 000 000

13.

Vas Megyei
Kormányhivatal

Vas Megyei Kormányhivatal épületének energiahatékonysági beruházása

Szombathely

187 307 767

14.

Hajdú-Bihar Megyei
Kormányhivatal

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debrecen, Diószegi u. 30. sz. alatti épületének
energetikai fejlesztése

Debrecen

171 885 083
66339

11.

Budapest Főváros
Kormányhivatala

Energiahatékonysági beruházások Budapest Főváros Kormányhivatalában 2.
(1035 Budapest, Váradi u. 15., 1211 Budapest, Szent Imre tér 3.)

Budapest

547 362 573

16.

Hajdú-Bihar Megyei
Kormányhivatal

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debrecen, Rózsahegy u. 4 sz. alatti épületének
energetikai fejlesztése

Debrecen

208 886 174

17.

Hajdú-Bihar Megyei
Kormányhivatal

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal, Debrecen Kossuth u. 12–14. sz. alatti épületének
energetikai fejlesztése

Debrecen

269 303 838

18.

Nógrád Megyei
Kormányhivatal

NMKH Balassagyarmat, Mártírok útja 78. sz. alatti telephely energiahatékonyságának
fokozása

Balassagyarmat

144 896 200

19.

Tolna Megyei
Kormányhivatal
Komárom-Esztergom
Megyei Kormányhivatal

Központi költségvetési szervek energiahatékonysági beruházásai – Tolna Megyei
Kormányhivatal (Szekszárd, Augusz I. u. 7.)
Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága
iroda és műszaki bázis épületeinek energiahatékonyság növelése, és megújuló
energiaforrások hasznosítása

Szekszárd

108 000 000

Tata

177 800 000

21.

Győr-Moson-Sopron
Megyei Kormányhivatal

Győr, Árpád út 32. irodaépület energetikai felújítása

Győr

1 000 000 000

22.

Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Kormányhivatal

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége, Szolnok
Indóház út 8 sz. alatti épületének energiahatékonysági korszerűsítése

Szolnok

447 000 000

23.

Heves Megyei
Kormányhivatal

Energiahatékonysági beruházás a Heves Megyei Kormányhivatalban – Eger, Megyeháza

Eger

210 440 000

24.

Tolna Megyei
Kormányhivatal

Központi költségvetési szervek energiahatékonysági beruházásai – Tolna Megyei
Kormányhivatal (Szekszárd, Keselyűsi u. 7.)

Szekszárd

25.

Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Kormányhivatal

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal épületeinek energetikai felújítása

Nyíregyháza
Vásárosnamény

170 500 000

26.

Csongrád Megyei
Kormányhivatal

Csongrád Megyei Kormányhivatal hivatali épületének energetikai felújítása

Szeged

998 800 000

27.

Tolna Megyei
Kormányhivatal

Központi költségvetési szervek energiahatékonysági beruházásai – Tolna Megyei
Kormányhivatal (Bonyhád, Szabadság tér 1.)

Bonyhád

28.

Győr-Moson-Sopron
Megyei Kormányhivatal

Győr, Jókai út 12. irodaépület energetikai felújítása

Győr

20.

66340

15.

86 000 000

200 000 000
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89 000 000

Közigazgatási és
Igazságügyi Hivatal

1121 Budapest, Művész út 5–7. – kormányzati Óvoda és Bölcsőde épület (Művész Óvoda
és Bölcsőde) energetikai felújítása

Budapest

30.

Heves Megyei
Kormányhivatal

Energiahatékonysági beruházás a Heves Megyei Kormányhivatalban – Hatvan, Járási
Hivatal

Hatvan

31.

Csongrád Megyei
Kormányhivatal

Hódmezővásárhely, Kálvin János tér 4. sz. alatti épület energetikai felújítása

Hódmezővásárhely

998 900 000

32.

Közigazgatási és
Igazságügyi Hivatal

1022 Budapest, Lóczy Lajos u. 3. – kormányzati Bölcsőde épület (Humán – Mini Piker
Emmi Bölcsőde) energetikai felújítása

Budapest

100 000 000

33.

Tolna Megyei
Kormányhivatal
Fejér Megyei
Kormányhivatal

Központi költségvetési szervek energiahatékonysági beruházásai – Tolna Megyei
Kormányhivatal (Szekszárd, Arany János u. 27.)
Fejér Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának (8000 Székesfehérvár, Sörház
tér 1.) és a Fejér Megyei Kormányhivatal Földhivatalának (8000 Székesfehérvár, Várkörút
22–24.) korszerűsítése

Szekszárd

462 000 000

Székesfehérvár

148 800 660

35.

Fejér Megyei
Kormányhivatal

Fejér Megyei Kormányhivatal Törzsépületének (8000 Székesfehérvár, Piactér 12–14.)
korszerűsítése

Székesfehérvár

155 685 750

36.

Hajdú-Bihar Megyei
Kormányhivatal

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debrecen, Piac u. 42–48. sz. alatti épületének
energetikai fejlesztése

Debrecen

493 896 532

34.

140 000 000

63 780 000
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66341

66342

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2013. évi 141. szám

A Kormány 1585/2013. (VIII. 28.) Korm. határozata
a Társadalmi Megújulás Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akcióterve 2. prioritásának
módosításáról
A Kormány
1. megállapítja a Társadalmi Megújulás Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervének 2. prioritását
az 1. melléklet szerint,
2. visszavonja a Társadalmi Megújulás Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akcióterv 2–6. prioritásának
a megállapításáról szóló 1469/2012. (X. 26.) Korm. határozat 2. prioritásra vonatkozó részét.
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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1. melléklet az 1585/2013. (VIII. 28.) Korm. határozathoz
1.	
  melléklet	
  az	
  …/2013.	
  (…)	
  Korm.	
  határozathoz
Társadalmi Megújulás Operatív
Program

I. Prioritás bemutatása - 2. prioritás: Az alkalmazkodóképesség javítása

Akcióterv	
  2011-‐2013

1. Prioritás tartalma
Prioritás rövid tartalma
(max. 500 karakter)

A gazdaság és a munkaerőpiac változása folyamatos alkalmazkodást kíván meg, melynek legfontosabb eszköze a képzés. Az alkalmazkodóképességet tágan értelmezve azokat a programokat is támogatni fogjuk, amelyek a különböző szervezeteknek (köztük a
civil szervezeteknek) és intézményeknek a változásokhoz való igazodását, a gazdasági-társadalmi kihívásoknak való megfelelését szolgálják.

2. A prioritás ütemezése – kiírások kerete
Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)
2011
2,20
Tartalék:

2012

2013

Összesen

135,59

33,98

171,78

(Mrd Ft)

ERFA tervezett aránya a prioritás keretéből: max. 10%

3. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)
Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)
2007-2010

2011

2012

2013

72,047

2,32

88,41

80,36

2014-2015

Összesen
243,140

II. A támogatási konstrukciók összefoglaló adatai (2011-2013)

Konstrukció kódja

Konstrukció neve

Pályázatok, kiemelt projektek meghirdethető kerete
(MrdFt)
2011

2.1.2.

Idegen nyelvi és informatikai
kompetenciák fejlesztése

2012

A konstrukció szakmai tartalmáért felelős
miniszter

2013

13,00

A program célja a felnőtt magyar lakosság tanulási
hajlandóságának növelése, az alacsony idegen nyelvi és
informatikai tudás fejlesztése révén a felnőttek
alkalmazkodóképességének javítása.

Nemzetgazdasági Miniszter

27,53

7,026

A konstrukció célja, hogy az alkalmazottak szakmai képzésén,
foglalkoztathatóságának javítása révén növekedjen a
vállalkozások versenyképessége és a támogatás ösztönözze a
foglalkoztatókat munkavállalóik tudásának folyamatos
fejlesztésére.

Nemzetgazdasági Miniszter

24,00

2.1.3.

Munkahelyi képzések támogatása

2.1.6.

Újra tanulok

20,10

2.2.1.

A szakképzés és a felnőttképzés
minőségének és tartalmának
fejlesztése

5,57

1,30

A konstrukció célja

A program célja, hogy az alacsony iskolai végzettségű felnőttek
(munkanélküliek és foglalkoztatottak egyaránt) továbblépjenek
képzettség tekintetében. A programban a résztvevők egyéni
helyzetüknek, szándékuknak, képzettségüknek, tudásszintjüknek
és a munkaerő-piaci igényeknek megfelelően sajátíthatnak el
versenyképes, a munkaerő-piaci keresletnek megfelelő
ismereteket.
A képzési rendszer átfogó, összehangolt fejlesztésének célja,
hogy hogy a képzés kibocsátása rugalmasan alkalmazkodjon a
munkaerő-piaci kereslethez, a képzési rendszer képes legyen
igazodni a folyamatos változásokhoz, a foglalkoztathatósághoz
szükséges kompetenciák kialakításával és fejlesztésével azokat
a naprakész ismereteket adja át, amire a gazdaság, a vállalatok
igényt tartanak, és ezzel javuljon a munkaerő
alkalmazkodóképessége.

Nemzetgazdasági Miniszter

Nemzetgazdasági Miniszter

A többletforrás a Nemzeti Munkaügyi Hivatal Szakképzési és
Felnőttképzési Igazgatóság az új szakképzési törvényből fakadó
feladatokra való felkészülését szolgálja.

0,00

A támogatás célja a szak- és felnőttképzés területén szerzett
magyar tapasztalatok átadása a többi EU tagállam (elsősorban a
szomszédos országok) szak- és felnőttképzéssel foglalkozó
intézményei, valamint munkaügyi központjai számára, a
munkaerőpiac igényeivel összhangban olyan képzési programok
kidolgozása, amelyek hiányoznak, és amelyekre a gazdasági
szereplők oldaláról igény jelentkezik.

Nemzetgazdasági Miniszter

Szakképző intézmények
felkészülésének támogatása a
rövidebb képzési idejű szakképzés
bevezetésére

4,5

Az új konstrukció célja az új szakképzési törvény bevezetéséből
adódó feladatok teljesítése, a korszerű képzési struktúra mielőbbi
stabilizálása és a képzés tartalmi megújítása érdekében az új
képzési rend egy tanévvel korábbi bevezetését vállaló,
innovációra kész szakképző intézmények támogatása.

Nemzetgazdasági Miniszter

Szakképző intézmények szakmai
tanárai és gyakorlati oktatói
pedagógiai képzése, továbbképzése

1,4

Az új konstrukció célja a szakképzést folytató iskolák szakmai
tanárainak és gyakorlati oktatóinak továbbképzésének, és
ezáltal az új törvényi képzettségi előírásoknak való megfelelésük
támogatása.

Nemzetgazdasági Miniszter

2.2.4.

Határon átnyúló együttműködés a
szakképzés és a felnőttképzés
területén

2.2.5.

2.2.6

0,90

A képzés duális átalakításával összefüggésben a fejlesztések fő
célja, hogy a támogatott képzési rendszer jobban igazodjon a
munkaerőpiac strukturális és tartalmi elvárásaihoz, a
megvalósítók együttműködésük révén gyakorlatorientált
képzések megvalósítása útján javítsák a foglalkoztathatóságot.

2.2.7

A duális szakképzési rendszerhez
kapcsolódó fejlesztések és
programok támogatása

11,413

2.3.4 A

Gyakornoki program a
tanulószerződés keretében tanult
pályakezdők támogatására

8,5

A program elsődleges célja a közvetlen munkahelyteremtés
elősegítésén túl az iskolai rendszerű képzésben szerzett első
szakképesítés hasznosulásának elősegítése, a pályakezdők
korai munkahelyi tapasztalathoz segítése, ezzel a későbbi
foglalkoztathatóságuk növelése.

Nemzetgazdasági Miniszter

2.3.4.B

Gyakorlati oktatók továbbképzése a
szakképzésben

1,2

A konstrukció célja a gyakorlati képzés oktatói feltételeinek
biztosítása és ezáltal a gyakorlati képzés színvonalának
emelése, valamint a gyakornoki képzésben résztvevő
szakemberek támogatása.

Nemzetgazdasági Miniszter

2.3.6.

Fiatalok vállalkozóvá válásának
támogatása

6,94

A konstrukció célja a fiatalok vállalkozóvá válásának elősegítése,
egyrészt a vállalkozói tudás, vállalkozói készségek
megszerzésével, fejlesztésével, másrészt a vállalkozás
elindításához szükséges tőkejuttatással, a vállalkozások
elindítását követően tanácsadás és mentorálás biztosításával.

Nemzetgazdasági Miniszter

2.4.3.D

Szociális gazdaság fejlesztése

15,00

A konstrukció a szociális gazdaság területén működő /induló
vállalkozások, szociális szövetkezetek, stb. támogatását célozza.
A szektor erősítése és növekedése hosszú távon a nyíltmunkaerőpiaci foglalkoztatást és így a biztosabb megélhetést
teremti meg a munkanélküliek számára.

Nemzetgazdasági Miniszter

2.4.3.E

Szociális gazdaság és a munkaerőpiaci szolgáltatást nyújtó civil
szervezetek kapacitásfejlesztését
célzó programok megvalósításával
összefüggő szakmai fejlesztések

0,8

A kiemelt projekt célja a TÁMOP-2.4.3.D „Szociális gazdaság
fejlesztése” című konstrukció keretei között pályázó szervezetek,
továbbá a 2.6.2 "Munkaerő-piaci szolgáltatást nyújtó civil
szervezetek kapacitásának megerősítése" című konstrukció
keretein belül kiválasztott pályázatok szakmai támogatása,
továbbá az ehhez kapcsolódó innovációs tevékenységek
támogatása.

Nemzetgazdasági Miniszter

2.4.3.F

Komplex Térségfejlesztési
Környezettudatos Munkáltatói
Program a hátrányos helyzetű,
alulképzett munkaerő tömeges
foglalkoztatása érdekében

2,957

A kiemelt projekt célja a mezőgazdasági és erdészeti hulladékok
(lágy- és fás szárú növények) összegyűjtése, és feldolgozásuk
során faapríték és igény esetén pellet előállítása. A lágy- és fás
szárú növények összegyűjtése jelentős számú helyi, alacsony
képzettségű munkaerőt képes foglalkoztatni.
A végtermék alapanyagául szolgál hő- és használati melegvíz
előállításához, és így jelentős, akár 30-40%-os megtakarítást
realizálva az energiaszámlákban.

Nemzetgazdasági Miniszter

Nemzetgazdasági Miniszter

A konstrukció szakmai tartalma
tekintetében feladatkörrel rendelkező
további miniszter

66344
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Konstrukció kódja

Konstrukció neve

Pályázatok, kiemelt projektek meghirdethető kerete
(MrdFt)
2011

2012

A konstrukció célja

A konstrukció szakmai tartalmáért felelős
miniszter

2013

A konstrukció célja a munka és a magánélet összehangolásának
elősegítése helyi vagy munkahelyi kezdeményezések
támogatásával, valamint kisgyermekek rugalmas, nappali ellátási
lehetőségeinek fejlesztésével.

2.4.5.

A munka és a magánélet
összehangolását segítő intézkedések
a) Helyi kezdeményezések
támogatása b) Vállalati/intézményi
kezdeményezések támogatása

10,4

2.4.8.

A munkahelyi egészség és biztonság
fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés
fejlesztése

3,75

A konstrukció célja, hogy fokozza a társadalom, illetve azon belül
a legérzékenyebb ágazatokban foglalkoztatott célcsoportok
munkavédelmi tudatosságát, növelje a munkavállalók
érdekérvényesítő képességét, tudatosítsa jogaikat és
lehetőségeiket. Kiemelt cél továbbá az, hogy a projekt elősegítse
a vállalkozások, munkáltatók jogkövető magatartását a
munkahelyi védelem és egészségügy, illetve a legális
foglalkoztatás terén.

Nemzetgazdasági Miniszter

2.5.3.

Gazdasági és társadalmi
együttműködés erősítése

3,89

A konstrukció az érdekegyeztetés hatékony működésének
megteremtését célozza, újfajta együttműködési keretek,
hálózatok létrehozásának és fejlesztésének, valamint a
szervezetek kapacitásainak fejlesztésének támogatásával.

Nemzetgazdasági Miniszter

2.6.2.

Munkaerő-piaci szolgáltatást nyújtó
civil szervezetek kapacitásának
megerősítése

1,60

A támogatás célja a munkaerő-piaci szolgáltatásokat nyújtó civil
szervezetek fejlesztése, a szolgáltatói kapacitások megerősítése
különösen a hátrányos helyzetű térségekben. A támogatás a
szervezetek belső kapacitásainak erősítésével, a szervezeti
kultúra fejlesztésével az érintett szervezetek által nyújtott
szolgáltatások minőségének javítását, a változó társadalmi és
gazdasági feltételekhez való igazodását, szakmai innovációs
képességének megerősödését szolgálja.

Nemzetgazdasági Miniszter

2.

Többlet-kötelezettségvállalás esetén
tartalék
Prioritás

A keretemeléssel részben a meglévő pályázati keretek
bővülését, részben az egészségügyi intézményekben dolgozó
kisgyermekes dolgozók munkahelyre történő visszatérését segítő
szolgáltatások fejlesztését támogatjuk.

0,00

0,00

0,00

2,20

135,593

33,98

Nemzetgazdasági Miniszter

A konstrukció szakmai tartalma
tekintetében feladatkörrel rendelkező
további miniszter

66345
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A Kormány 1586/2013. (VIII. 28.) Korm. határozata
a TÁMOP-4.2.2.C-11/1-KONV számú („Előremutató Infokommunikációs Technológiák kutatásának
támogatása, valamint a kapcsolódó IT szakember-utánpótlás biztosítása” című) konstrukció
egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslatainak jóváhagyásáról
A Kormány
1. jóváhagyja az 1. melléklet szerint az ott felsorolt, a TÁMOP-4.2.2.C-11/1-KONV számú, „Előremutató
Infokommunikációs Technológiák kutatásának támogatása, valamint a kapcsolódó IT szakember-utánpótlás
biztosítása” című konstrukcióhoz kapcsolódó, egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslatokat,
2. hozzájárul, hogy az 1. pont szerinti projektek támogatási szerződését a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humán
Erőforrás Programok Irányító Hatósága megkösse.
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető államtitkár
Határidő:
azonnal
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

1.

A

B

C

D

E

F

Projekt azonosító száma

Projekt megnevezése

Támogatást igénylő neve

Projekt támogatási

Projekt rövid bemutatása

Támogathatóság feltételei

A Partnerekkel szoros
együttműködésben
végzendő „Jövő
Internet” kutatási
tevékenységgel
a projekt célja
az Internet
kiteljesedésének
előmozdítása,
hozzájárulás jelenlegi
technológiai
korlátainak
leküzdéséhez,
alkalmazási
lehetőségeinek
kiszélesítéséhez,
erre alapozva
a felsőoktatási
informatikus
képzés ezirányú
továbbfejlesztése,
valamint a hazai
és nemzetközi
együttműködéseket
támogató és
koordináló
kutatóközpont
létrehozása.

A XVII. Egyéb, a projekt végrehajtásával összefüggő
(általános) költség/513. Alkatrészek, kiegészítő
eszközök 10*62.500 Ft átcsoportosítása szükséges
a XVI. Beruházás (ERFA) Vásárolt anyagok
költségei/511. sorra.
Ha a támogatást igénylő a pályázatában
az esélyegyenlőségi szempontok, illetve a környezeti
fenntarthatósági szempontok körében a pályázati
útmutatóban kötelezően előírtakon felüli
vállalást nem tett, akkor a támogatási szerződés
megkötésének feltétele, hogy e két szempont körében
a pályázati útmutatóban meghatározottak szerinti,
szempontonként legalább egy-egy vállalást tegyen.
Rezsiköltség elszámolhatóságának feltétele, hogy
a támogatást igénylő a projekt költségvetésének
szöveges indokolásában – a szerződéskötést
megelőzően – bemutassa az arányosítás alkalmazott
módszerét.

66346

1. melléklet az 1586/2013. (VIII. 28.) Korm. határozathoz

összege
(Ft)

2.

TÁMOP-4.2.2.C-11/1/ Jövő Internet
KONV-2012-0001
kutatások
az elmélettől
az alkalmazásig

Debreceni Egyetem

1 587 727 251
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TÁMOP-4.2.2.C-11/1/ Nemzeti
KONV-2012-0004
kutatóközpont
fejlett
infokommunikációs
technológiák
kidolgozására és
piaci bevezetésére

Pannon Egyetem

1 416 709 357

A kutatási projekt célja
az infokommunikációs
technológiákhoz (IKT)
kapcsolódó hazai
kutatási kapacitások
megerősítése és
a hazai IKT K+F
szféra bekapcsolása
az Európai Unió
IKT és Információs
Társadalomhoz
kapcsolódó kutatási
együttműködéseibe,
továbbá olyan
országos
kutatóközpont
létrehozása, amely
a Digitális Menetrend
3. – „a bizalom és
biztonság fokozása”
című – célkitűzésének
megvalósítását segíti
elő.

66347

A projekt keretében szállás szolgáltatás igénybe vétele
legfeljebb 3 csillagos szállodában lehetséges.
A III. Projekt szakmai megvalósítása 54. soron tervezett
2 fő vezető kutatónak a projekt megvalósításában
hetente legalább 12 órát kell dolgoznia.
A III. Projekt szakmai megvalósítása 54. soron
tervezett kommunikációs vezető, jogtanácsos,
hasznosítási vezető a projekt megvalósítására fordított
munkaidejének legalább a 15 órát el kell érnie.
Együttműködési nyilatkozat benyújtása kötelező
a következő partnerekkel: Magyar Tudományos
Akadémia Számítástechnikai és Automatizálási
Kutatóintézet, Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási
Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság,
Széchenyi István Egyetem, Óbudai Egyetem, Nemzeti
Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet, Pázmány
Péter Katolikus Egyetem, Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem.
Az intézményeknek a pályázó konzorcium által
vezetett témakörben a Horizon2020 felkészülésben,
kutatási együttműködéseiben részt kell vennie és
együtt kell működnie.
Szerződéskötési feltétel annak vizsgálata, hogy milyen
egyéb potenciális intézmények vannak az adott
témakörben és milyen együttműködés lehetséges
velük a projekt időszakában.
További feltétel, hogy a tervezett hálózatépítési
tevékenységben mutassák be, hogy milyen
módon tudják bevonni azon partnereket, amelyek
a szerződéskötési feltételek között együttműködésre
vannak kötelezve.
Rezsiköltség elszámolhatóságának feltétele, hogy
a támogatást igénylő a projekt költségvetésének
szöveges indokolásában – a szerződéskötést
megelőzően – bemutassa az arányosítás alkalmazott
módszerét.
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3.

TÁMOP-4.2.2.C-11/1/ Infokommunikációs
KONV-2012-0013
technológiák és
a jövő társadalma
(FuturICT.hu)

Szegedi Tudományegyetem

1 594 357 613

A projekt elsődleges
célja a felsőoktatásban
zajló kutatási
tevékenység komplex
megújítása, amelynek
segítségével
az intézmények
szakmai hírnevéért,
globális, nemzeti
(szektorális) és
szervezeti szinten
megjelenő fokozott
versenyben sikeresen
helyt tudnak állni.
A projektben
közreműködő fiatal
kutatók száma,
megtartott, illetve
új munkahelyek
bővülése, valamint
a multidiszciplináris
kutatásmenedzsment
és kutatói szemlélet
térnyerése válik
mérvadóvá a projekt
segítségével.

A II. Projektmenedzsment 54–56. sorra tervezett
„hallgató” esetében szükséges annak kifejtése,
hogy milyen tevékenységet fog végezni a projekt
keretében. Ha a hallgató tevékenysége alapján
szakmai megvalósító, akkor át kell helyezni
a III. Projekt szakmai megvalósítása 54–56. sorra.

66348

4.

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2013. évi 141. szám

66349

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2013. évi 141. szám

A Kormány 1587/2013. (VIII. 28.) Korm. határozata
a Gazdaságfejlesztési Operatív Program keretében egyes komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás
támogatását célzó projektek támogatásának jóváhagyásáról
A Kormány
1. jóváhagyja az 1. melléklet szerint
a)
a GOP-2.1.3-12-2013-0017 azonosító számú, „Új projektek technológiai fejlesztése” és
b)
a GOP-2.1.3-12-2013-0020 azonosító számú, „A GRABOPLAST Padlógyártó Korlátolt Felelősségű Társaság új
designpadló gyárának létrehozása Tatabányán”
című, egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslatot,
2. hozzájárul az 1. pont szerinti projektek támogatási szerződésének – a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Gazdaságfejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága általi – megkötéséhez.
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető államtitkár
Határidő:
azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1.

2.

3.

66350

1. melléklet az 1587/2013. (VIII. 28.) Korm. határozathoz
A

B

C

Projekt azonosító száma

Projekt megnevezése

Támogatást igénylő neve

GOP-2.1.3-12-2013-0017

Új projektek
technológiai
fejlesztése

Linamar Hungary
Autóipari és
Gépgyártó
Zártkörűen Működő
Részvénytársaság

GOP-2.1.3-12-2013-0020

A GRABOPLAST
Padlógyártó Korlátolt
Felelősségű Társaság
új designpadló
gyárának létrehozása
Tatabányán

GRABOPLAST
Padlógyártó
Zártkörűen Működő
Részvénytársaság

D

E

Projekt támogatási

Projekt támogatási

összege (Ft)

intenzitása

1 598 667 004

1 606 021 285

F
Projekt rövid bemutatása

30,00%

A projekt célja a Linamar Zrt. autóipari alkatrész és
a gépipar piacán a vevők igényeinek kielégítését
szolgáló komplex technológiafejlesztése. A projekt
150 új munkahely létrejöttét eredményezi a 2076 fő
megőrzött munkahely mellett.

34,00%

A projekt eredményeként Tatabányán létrejövő
üzemben előállítandó új, versenyképes termék
gyártása indulhat meg, amely újrahasznosítási
technológiát is alkalmaz. A projekt eredményeként
középtávon 70–90 új munkahely jön létre, és 11,5
Mrd Ft többlet-árbevétel várható, mely 95%-ban
exportból származik. A projekt 50 új munkahely
létrejöttét eredményezi a 612 fő megőrzött
munkahely mellett.
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A Kormány 1588/2013. (VIII. 28.) Korm. határozata
a TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV jelű („Regionális és ágazati felsőoktatási együttműködés támogatása, vidéki
felsőoktatási integráció elősegítése” című) konstrukció egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű
projektjavaslatainak jóváhagyásáról
A Kormány
1. jóváhagyja az 1. melléklet szerint, az ott felsorolt TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV jelű, „Regionális és ágazati felsőoktatási
együttműködés támogatása, vidéki felsőoktatási integráció elősegítése” című konstrukcióhoz kapcsolódó,
egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslatokat,
2. hozzájárul, hogy az 1. pont szerinti projektek támogatási szerződését a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humán
Erőforrás Programok Irányító Hatósága megkösse.
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető államtitkár
Határidő:
azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A

1.

2.

3.

4.

száma

B

C

Projekt megnevezése

Támogatást igénylő neve

TÁMOP4.1.1.C-12/1/
KONV-2012-0002

Járműipari felsőoktatási és
kutatási együttműködés

Széchenyi István
Egyetem

TÁMOP4.1.1.C-12/1/
KONV-2012-0003

Hungarian Online University
– Ágazati informatikai
együttműködés létrehozása
az új típusú e- learning
alapú képzések hazai és
nemzetközi elterjesztésére

Széchenyi István
Egyetem

TÁMOP4.1.1.C-12/1/
KONV-2012-0004

Harmadik generációs
összehangolt szolgáltatási
portfólió és irányítási
rendszer kialakítása,
valamint stratégiai jellegű
optimalizálás megvalósítása
közösségi típusú
felsőoktatási együttműködés
formájában Dél-Kelet
Magyarországon

TÁMOP4.1.1.C-12/1/
KONV-2012-0005

Ágazati felkészítés a hazai
ELI projekttel összefüggő
képzési és K+F feladatokra

Szegedi
Tudományegyetem

Szegedi
Tudományegyetem

D
Projekt támogatási
összege (Ft)

E
Projekt rövid bemutatása

1 538 394 511

A projekt célja olyan járműipari felsőoktatási intézményhálózat létrehozása, amely
a regionális és ágazati kapacitásfejlesztésekhez igazodva a regionális-térségi
munkaerő-piaci igényeket elégíti ki összehangolt szolgáltatási kínálat létrehozásával.
Ezzel egyenrangú cél az Új Széchenyi Terv által kiemelt járműiparhoz magas
hozzáadott értékű képzési-szolgáltatási kínálat kialakítása.

1 379 005 581

A projekt kiemelt céljai a munkaerő-piaci szereplőkkel való kapcsolatok intézményi,
ágazati és regionális szintű javítása, a regionális munkaerő-piaci szükségleteknek
megfelelő szakos képzési kínálat kialakítása, valamint a friss diplomások
munkaerő-piaci alkalmasságának segítése.

1 499 515 388

A projekt általános célja egy harmadik generációs összehangolt szolgáltatási
portfólió és irányítási rendszer kialakítása, valamint stratégiai jellegű optimalizálás
megvalósítása közösségi típusú felsőoktatási együttműködés formájában Dél-Kelet
Magyarországon.

1 050 175 988

A projekt célja egy olyan hazai, a lézerek elsősorban kutatási célú fejlesztéséhez
és alapkutatásbeli felhasználásához kacsolódó konzorcium alapjainak lerakása,
mely konkrét szolgáltató intézménycsoportként is működik, továbbá a regionális,
ágazati kapacitásfejlesztésekhez igazodva a regionális-térségi munkaerő-piaci
igényeket elégíti ki egységes szolgáltatási portfolió kialakításával. A projekt
végrehajtása eredményeképpen megalakul a Lézertechnikai Platform, amely
a felsőoktatás, a hazai lézeres ágazatban működő cégek, kutatóintézetek, valamint
az ELI-ALPS között folyamatos konzultáció lehetőségét biztosítja. A Platformban
részt vevő felsőoktatási intézmények a megfelelő színvonalú és összehangolt képzés
biztosítására Lézerfizikai Oktatási Klasztert alkotnak.
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5.

Projekt azonosító

66352

1. melléklet az 1588/2013. (VIII. 28.) Korm. határozathoz

7.

TÁMOP4.1.1.C-12/1/
KONV-2012-0012

Zöld Energia Felsőoktatási
Együttműködés (ZENFE)

8.

TÁMOP4.1.1.C-12/1/
KONV-2012-0014

Élelmiszerbiztonság és
gasztronómia vonatkozású
egyetemi együttműködés,
DE_SZTE-EKF-NYME

9.

10.

TÁMOP4.1.1.C-12/1/
KONV-2012-0015

TÁMOP4.1.1.C-12/1/
KONV-2012-0017

Felsőoktatási
együttműködés a vízügyi
ágazatért

Zöld Energia – Felsőoktatási
ágazati együttműködés
a zöld gazdaság fejlesztésére
az energetika területén

Kaposvári Egyetem

Debreceni Egyetem

Debreceni Egyetem

Pannon Egyetem

Pannon Egyetem

1 124 500 000

A projekt egy új felsőoktatási fejlesztési konzorcium létrehozását, közös
oktatás-, képzés- és K+F fejlesztést valósít meg az agrár- és élelmiszeripar, illetve
a gasztronómia területén. A fejlesztések révén magasabb szellemi hozzáadott
értéket biztosító munkahelyek jöhetnek létre, lehetővé válik a fenntartható
gazdasági, társadalmi fejlődés biztosítása és áttételesen a lakosság életminőségének
javítása is.

1 274 845 370

A Zöld Energia Felsőoktatási Együttműködés (ZENFE) projekt célja versenyképes,
modern, hosszú távú nemzeti felsőoktatási ágazati együttműködés létrehozása
annak érdekében, hogy a résztvevők kutatási-, oktatási, szolgáltatási tevékenységük
összehangolásával bővítsék a zöldenergia-ipar tudásbázisát, az intézmények,
a vállalkozások és a végzett hallgatók versenyképességét.

1 599 946 558

A projekt az emberi erőforrások fejlesztéséhez közvetlenül hozzájárul a képzési
programok komplex, minőségi fejlesztésén keresztül. Cél továbbá a K+F+I+O
együttműködés fejlesztése az élelmiszergazdaság területén, különös tekintettel
az élelmiszerbiztonság és gasztronómia vonatkozásaiban.

1 300 000 000

A projekt a vízügyi szolgálat nemzetgazdaságilag kiemelt jelentőségű
feladatait (ár- és belvízvédelem, különös tekintettel a vízminőség védelemre és
a vízmonitoringozásra, öntözés, hajóút biztosítás, vízellátási, szennyvízelvezetési,
és -tisztítási szolgáltatások) támogatja az ágazati kutatás-fejlesztési stratégia
kidolgozásával, a képzési kínálat és minőség fejlesztésével, a képzés
gyakorlatiasságának lényeges javításával.

1 288 968 656

A projekt célja olyan szolgáltató intézménycsoport létrehozása, amely az ágazati
kapacitásfejlesztésekhez igazodva a munkaerő-piaci igényeket elégíti ki egységes
szolgáltatási portfólió kialakításával. A projekt válaszokat és megoldásokat
ad a zöldenergia ágazat humánerőforrás biztosításával, felsőfokú képzésével,
tudásbázisával és innovációval kapcsolatos kérdéseire, igényeire, valamint
a stratégiai hiányosságaira az iparági szereplők intenzív közreműködésével
a munkaerő-piaci igényeknek való megfelelés érdekében.
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6.

TÁMOP4.1.1.C-12/1/
KONV-2012-0011

Pannon modell – regionális
szintű, ágazati felsőoktatási
együttműködés
megvalósítása
az élelmiszerbiztonság és
a gasztronómia területén

66353

66354
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A Kormány 1589/2013. (VIII. 28.) Korm. határozata
a TIOP-2.2.6/12/1/A számú („Struktúraváltás támogatása az onkológia centrumok fejlesztésével” című)
konstrukció egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslatainak jóváhagyásáról
A Kormány
1. jóváhagyja az 1. melléklet szerint az ott felsorolt, a TIOP-2.2.6/12/1/A számú, „Struktúraváltás támogatása
az onkológia centrumok fejlesztésével” című konstrukció keretében benyújtott, egymilliárd forintot meghaladó
támogatási igényű projektjavaslatokat,
2. hozzájárul az 1. pont szerinti projektek támogatási szerződésének a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humán Erőforrás
Programok Irányító Hatósága általi megkötéséhez.
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető államtitkár
Határidő:
a támogathatósági feltételek teljesítését követően azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A

B

C

Projekt

1.

azonosító

Projekt megnevezése

Támogatást igénylő neve

száma

2.

TIOP2.2.6-12/1A2013-0002

D

E

F

Projektek rövid bemutatása

Támogathatóság feltételei

A megkezdett fejlesztésekkel
összhangban a Vas Megyei
Markusovszky Kórházban
olyan komprehenzív
Regionális Onkológiai
Centrum jön létre, mely
a megújított eszközparkkal
és infrastruktúrával
alkalmassá teszi
az Intézményt a nemzetközi
elvárásoknak is megfelelő,
magas színvonalú onkológiai
ellátásokhoz való hozzáférés
területi kiegyenlítésére,
hozzájárulva a régióban
a daganatok okozta halálozás
mértékének csökkentéséhez.

A támogatási szerződés megkötésének feltételei:
1) A kockázatkezelési terv tartalmaz olyan tételeket, amelyeknél a kezelés módja
nem biztosítja a kockázat kezelését (különösen időcsúszások, prevenció társadalmi
elfogadottsága). Szükséges a kockázatkezelési terv olyan módosítása, hogy az egyes
kockázatokhoz adekvát kezelési módot rendeljenek hozzá.
2) Be kell mutatni az onkoterápia új műszaki orvosi-gép műszer struktúráját, a meglévő és
az új tervezett berendezésekkel, azok illeszkedésével, különös tekintettel az informatikai
elemekre és rendszerekre.
3) Felül kell vizsgálni a közbeszerzésekre betervezett időtartamot és azt a közbeszerzésekről
szóló törvényben szabályozott határidőknek megfelelően újra kell tervezni.
4) Pótolni kell a pénzügyi vezető önéletrajzát.
5) A pénzáramlás és a fenntarthatóság újratervezést igényel. A finanszírozási terv
átdolgozása szükséges a felhasználható előleg pályázati útmutatóban meghatározott
legmagasabb arányának megfelelően, továbbá ebből következően a finanszírozási-, költségés ütemterv összehangolásának biztosítása szükséges.
6) Bérjárulék kizárólag a költségvetés 561. során szerepelhet, ezért szükséges az 569.
soron lévő összegnek az 561. sorra történő áthelyezése a költségvetésben és a szöveges
indokolásban.
7) A költségvetést és annak indokolását módosítani szükséges akként, hogy a tervezett
tartalék a pályázati útmutatóban arra vonatkozóan előírt korlátokat ne lépje túl.

Projektek
támogatási összege
(Ft)

Regionális Onkológiai
Centrum fejlesztése
a Markusovszky
Kórházban

Vas Megyei
Markusovszky
Kórház, Egyetemi
Oktató Kórház
Nonprofit Zártkörű
Részvénytársaság

1 328 694 727

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2013. évi 141. szám

1. melléklet az 1589/2013. (VIII. 28.) Korm. határozathoz

66355

TIOP2.2.6-12/1A2013-0001

Pécsi
Tudományegyetem

1 999 991 473

66356

3.

Janus Pannonius
Program –
Dél-Dunántúli
Regionális Onkológiai
Centrum kialakítása
Pécsett

A Pécsi Tudományegyetemen
olyan Regionális Onkológiai
Centrum jön létre, amely
az új épített infrastruktúrával
és a jelentősen megújított
sugárterápiás eszközparkkal
kiemelten alkalmassá
teszi a Klinikai Központ
Onkoterápiás Intézetet
a nemzetközi elvárásoknak is
megfelelő, magas színvonalú
onkológiai ellátásra,
az ellátáshoz való hozzáférés
területi kiegyenlítésére,
jelentősen javítva ezzel
a dél-dunántúli lakosság
általános egészségi állapotát.

A támogatási szerződés megkötésének feltételei:
1) A kockázatkezelési tervet át kell dolgozni annak érdekében, hogy az a felismert
kockázatokhoz valós és hatékony kockázatkezelő intézkedéseket rendeljen hozzá.
2) Meg kell hosszabbítani a Gantt diagramban a kiviteli terv elkészítésének időtartamát két
héttel, a reális tervezés érdekében.
3) Az épület telepítése nem optimális. Az épület kialakítását korlátozzák a telekhatárok és
az épület tervezett elhelyezkedése, így az egyes funkciók szervezése kevéssé rugalmas.
Be kell mutatni ezzel kapcsolatos, reális alternatív megoldást az épület más helyen való
elhelyezésével. A feltétel teljesítéséhez egy telephely-fejlesztési és építészeti helyszínrajz
elkészítése is szükséges.
4) A gép-műszerek részletes műszaki tartalmára vonatkozó műszaki specifikációt tartalmazó
eszközlistát szükséges készíteni.
5) Meg kell teremteni a költségvetési táblák és annak szöveges indokolása közötti teljes
összhangot.
6) A projekt-előkészítés költségeinek elszámolását át kell ütemezni és az erre vonatkozó
költségütemezési táblát módosítani szükséges annak figyelembevételével, hogy 2013. I.
félévében nem kerülhetett sor elszámolásra.
7) A támogatási szerződés megkötésének feltétele, hogy a projektfinanszírozási terv kerüljön
összhangba a költségvetéssel.
8) A projekt szakmai megvalósítása projektelemen került tervezésre
a projektmenedzsmenthez kapcsolódó feladatokat ellátó személyek bére és
járuléka. A támogatási szerződés megkötésének feltétele a fenti költség áttervezése
a Projektmenedzsment projektelemre.
9) Módosítani szükséges a projekt adatlap 5.6. „Számszerűsíthető eredmények” pontját
és a megvalósíthatósági tanulmány 2.4. „Indikátorok” pontját a pályázati útmutatóban
leírtak szerint, továbbá szükséges, hogy a támogatást igénylő számításokkal támassza alá
a bázisértékként és a célértékként megadott értéket.
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5.

TIOP2.2.6-12/1A2013-0003

TIOP2.2.6-12/1A2013-0004

Onkológiai Centrum
fejlesztése a Petz
Aladár Megyei Oktató
Kórházban

Szegedi
Tudományegyetem

Petz Aladár Megyei
Oktató Kórház

1 108 515 000

A támogatási szerződés megkötésének feltételei:
1) Az épületszerkezetek energia-racionalizálás követelményrendszerének történő
megfeleltetése érdekében szükséges energiaszükségleti, energiafogyasztási,
energiaracionalizálási és technológiai terv benyújtása.
2) Szükséges annak bemutatása, hogy miként fog beilleszkedni a projekt eredményeként
létrejövő fejlesztés a jelenleg is működő onkoterápiás részlegbe.

1 199 999 874

A fejlesztés lényege
a jelenlegi sugárterápiás
rendszer cseréje. A projekt
keretében olyan egységes,
szakmailag konzisztens
onkológiai ellátó rendszer
kerül beszerzésre, melynek
része a sugárforrás,
a szükséges szimuláció,
tervezőrendszer, dozimetria,
páciensrögzítő rendszerek,
valamint a kórházi
információs rendszerhez
szabványosan kapcsolódó
onkológiai információs
rendszer is.

A támogatási szerződés megkötésének feltételei:
1) Be kell nyújtani részletes, a költségvetéssel összhangban álló finanszírozási tervet,
amelyből megállapítható a pályázat likviditása, finanszírozási biztonsága (különösen mely
tételek utó-, és mely tételek szállítói finanszírozásúak, hogyan ütemezi a pályázó a kifizetési
kérelmek benyújtását).
2) Be kell nyújtani a pénzügyi vezetőnek – a pályázati útmutatóban megkövetelt uniós
tapasztalatát igazoló – önéletrajzát.
3) Tételesen, eszközönként be kell mutatni a projekt keretében beszerzendő
eszközcsomagot, az egyes eszközökre jutó egységköltségek feltüntetésével a költségvetés
szöveges indokolásában.
4) Be kell mutatni: a támogatást igénylő milyen forrásból fogja finanszírozni a berendezések
beépítésének építési munkáit, és a működtetéshez szükséges engedélyeztetési eljárás
költségeit.
5) Be kell nyújtani a támogatást igénylő nyilatkozatát arról, hogy közbeszerzési szakértőt,
illetve közbeszerzési tanácsadót kíván-e alkalmazni jelen pályázat esetében. Ha igen,
a nyilatkozatában ki kell térnie arra, hogy milyen forrásból finanszírozza ennek költségeit.
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4.

Struktúraváltás
támogatása
az onkológiai centrum
fejlesztésével a Szegedi
Tudományegyetem
Szent-Györgyi Albert
Klinikai Központban

A régiós szükségletekkel
és szakmapolitikai célokkal
összhangban, az Intézmény
fejlesztési koncepciójához
illeszkedve az Szegedi
Tudományegyetem
Szent-Györgyi Albert Klinikai
Központ azt a célt tűzte ki,
hogy az új onkológiai ellátási
struktúrában regionális
onkológiai centrumként
működjön.
Jelen fejlesztés
eredményeként –
radioizotópos terápiás
osztály létrehozásával,
új sugárterápiás kezelési
technikák bevezetésével és
a kezelés és diagnosztika
gép-műszer parkjának
korszerűsítésével –
kiegészülnek az ehhez
szükséges tárgyi feltételek.

66357

TIOP2.2.6-12/1A2013-0006

Bács-Kiskun Megyei
Kórház a Szegedi
Tudományegyetem
Általános
Orvostudományi Kar
Oktató Kórháza

1 179 240 000

66358

6.

Bács-Kiskun Megyei
Kórház onkológiai
betegellátásnak
fejlesztése
a sugárterápiás
eszközpark
korszerűsítése által

A fejlesztés eredményeként
a korszerűsített géppark
lehetőséget teremt
az emelkedő tendenciát
mutató daganatos
betegségek széles
spektrumának szakszerű
és komplex ellátására.
A projekt eredményeként
egy intézeten belül
válik megvalósíthatóvá
a szakmailag megalapozott,
emelkedő indikációs körrel
alkalmazott, egyidejű
radio-kemoterápia.
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A támogatási szerződés megkötésének feltételei:
1) Be kell csatolni a pénzügyi vezető önéletrajzában megjelölt azon mellékleteket, amelyek
bemutatják, hogy a projektekben milyen tevékenységet végzett. Továbbá be kell mutatni,
hogy a projektmenedzser rendelkezik a pályázati útmutató által előírt tapasztalattal.
2) A projektmenedzsment tagjainak a létszámát nem indokolja jelen projekt. A három, heti
10 órában foglalkoztatott szakreferens helyett egy személy alkalmazható, legfeljebb heti 20
órában és legfeljebb projektasszisztensi bérezéssel.
3) A projekt megvalósításához a beépítendő ajtó költségének alátámasztása szükséges
árajánlattal.
4) A pályázathoz mellékelni kell az építészeti-műszaki tervdokumentációt, amely
a körülmények fizikai biztosítását adja. A berendezések körülményeinek biztosítása
érdekében informatív tervek elkészítése szükséges.
5) A támogatást igénylőnek írásban kell nyilatkoznia, hogy tudomásul veszi a pályázatban
opcionális tételekként feltüntetett eszközöknek a pályázati forrás terhére el nem számolható
voltát.
6) A megvalósíthatósági tanulmányt ki kell egészíteni a támogatást igénylő azon
nyilatkozatával, hogy van-e a futó pólus projekttel (TIOP-2.2.7) jelen pályázatnak szakmai,
illetve műszaki kapcsolata. Ha igen, be kell mutatni a kapcsolódást.
7) A megvalósíthatósági tanulmány 144–145. oldalán az eszközlistában és a költségvetés
szöveges indokolásában szereplő „Varian Eclipse integrált besugárzás-tervező rendszer”
megnevezés cégspecifikus, ezért a versenysemlegesség érdekében vagy szükséges
rögzíteni, hogy azzal egyenértékű megoldást is elfogadnak, vagy a szövegrészeket törölni
szükséges.
8) A mellékelt árajánlatban kétféle összeggel szerepelnek a „páciensrögzítő eszközök”,
amelyek közül az egyik tétel feltehetően a pozícionálókat takarja. Meg kell indokolni
a tételek szétbontását.
9) A költségvetés szöveges indokolásában szükséges az eszközbeszerzés tételes áraihoz
tartozó műszaki tartalom pontos meghatározása, részletezése (érintett tételek: 4D
ultrahang, bútorzat, C-íves röntgen, dozimetria).
10) A dozimetria túlárazottnak tűnik. Részletesen be kell mutatni, hogy milyen műszaki
specifikáció indokolja a magas árfekvést.
11) Biztosítani kell az összhangot a megvalósíthatósági tanulmányban a cselekvési és
ütemtervhez kapcsolódó szöveges indokolás és a Gantt diagramban feltüntetett ütemezés
között, valamint a könyvvizsgálói tevékenységet is át kell átütemezni akként, hogy
a könyvvizsgálat ne kezdődjön meg a feladatok szakmai és pénzügyi teljesítése előtt.
12) Részletesebb adatokat tartalmazó finanszírozási- és likviditási tervet kell készíteni:
a projekt finanszírozási és likviditási terveit havi bontásban szükséges elkészíteni, amelyből
kiderül, hogy mely tételek utófinanszírozottak, és melyek kerülnek szállítói finanszírozással
megvalósításra. A finanszírozási tervben bemutatásra kell kerülnie továbbá, hogy
milyen ütemezésben kívánja a támogatást igénylő a kifizetési kérelmeket benyújtani
a közreműködő szervezet felé.

66359
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A Kormány 1590/2013. (VIII. 28.) Korm. határozata
az ÉAOP-2.1.1/A.I-12-2012-0002 azonosító számú („A hajdúszoboszlói Hungarospa célcsoportorientált
attrakciófejlesztése” című) projekttel összefüggésben a Hungarospa Hajdúszoboszlói Gyógyfürdő
és Egészségturisztikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság biztosítéknyújtási kötelezettség alóli egyedi
mentesítéséről
A Kormány
1. megállapítja, hogy
a)
a Hungarospa Hajdúszoboszlói Gyógyfürdő és Egészségturisztikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság
közgyűlésében a szavazatok minősített többségének gyakorlását lehetővé tévő részesedéssel rendelkező
részvényese helyi önkormányzat,
b)
az a) alpontban meghatározott kedvezményezett az ÉAOP-2.1.1/A.I-12-2012-0002 azonosító számú,
„A hajdúszoboszlói Hungarospa célcsoportorientált attrakciófejlesztése” című projektjére megítélt
támogatást a nemzeti vagyon fejlesztésére fordítja,
2. mentesíti az 1. pont a) alpontjában meghatározott kedvezményezettet az 1. pont b) alpontjában meghatározott
projektje tekintetében a 2007–2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai
Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.)
Korm. rendelet 33. § (1) bekezdése szerinti biztosítéknyújtási kötelezettség alól,
3. felhívja a Miniszterelnökséget vezető államtitkárt, hogy az 1. pont b) alpontjában meghatározott projekt
tekintetében a 2. pont szerinti mentesítés érvényesítéséhez szükséges intézkedéseket tegye meg.
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető államtitkár
Határidő:
azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1591/2013. (VIII. 28.) Korm. határozata
az ÉAOP-5.1.2/C-11-2011-0009 azonosító számú („»Víz nélkül nincs élet, és víz nélkül nincs fejlődés sem«
– Derecske város régi szennyvíztisztító telepének, szigeteletlen oxidációs tórendszerének rekultivációja”
című) projekttel összefüggésben a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
biztosítéknyújtási kötelezettség alóli egyedi mentesítéséről
A Kormány
1. megállapítja, hogy
a)
a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság egyetlen tagja helyi önkormányzat,
b)
az a) alpontban meghatározott kedvezményezett az ÉAOP-5.1.2/C-11-2011-0009 azonosító számú, „»Víz
nélkül nincs élet, és víz nélkül nincs fejlődés sem« – Derecske város régi szennyvíztisztító telepének,
szigeteletlen oxidációs tórendszerének rekultivációja” című projektjére megítélt támogatást a nemzeti
vagyon fejlesztésére fordítja,
2. mentesíti az 1. pont a) alpontjában meghatározott kedvezményezettet az 1. pont b) alpontjában meghatározott
projektje tekintetében a 2007–2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai
Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.)
Korm. rendelet 33. § (1) bekezdése szerinti biztosítéknyújtási kötelezettség alól,
3. felhívja a Miniszterelnökséget vezető államtitkárt, hogy az 1. pont b) alpontjában meghatározott projekt
tekintetében a 2. pont szerinti mentesítés érvényesítéséhez szükséges intézkedéseket tegye meg.
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető államtitkár
Határidő:
azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

66360
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