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III. Kormányrendeletek

A Kormány 389/2013. (XI. 12.) Korm. rendelete
a Magyarország Kormánya és Katar Állam Kormánya közötti gazdasági, üzleti és műszaki együttműködésről 
szóló megállapodás kihirdetéséről

1. §  A Kormány e rendelettel felhatalmazást ad a Magyarország Kormánya és Katar Állam Kormánya közötti gazdasági, 
üzleti és műszaki együttműködésről szóló megállapodás (a  továbbiakban: Megállapodás) kötelező hatályának 
elismerésére.

2. §  A Kormány a Megállapodást e rendelettel kihirdeti.

3. §  A Megállapodás hiteles magyar és angol nyelvű szövege a következő:

„GAZDASÁGI, ÜZLETI ÉS MŰSZAKI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS MAGYARORSZÁG KORMÁNYA 
ÉS KATAR ÁLLAM KORMÁNYA KÖZÖTT

Magyarország Kormánya és Katar Állam Kormánya, a továbbiakban a „Szerződő Felek”;
felismerve azt, hogy a  gazdasági, üzleti és a  műszaki együttműködés a  szilárd, hosszú távú kétoldalú kapcsolatok 
fejlesztésének, valamint a  Szerződő Felek és népeik közötti kölcsönös bizalomnak elengedhetetlen és 
nélkülözhetetlen eleme;
meggyőződve arról, hogy a  jelen Megállapodás ténylegesen hozzájárul a  Szerződő Felek közötti gazdasági és 
kereskedelmi kapcsolatok fejlődéséhez, különösen a  kölcsönösen előnyös gazdasági, üzleti és technológiai 
együttműködés továbbfejlesztéséhez;
a Szerződő Felek kétoldalú gazdasági, üzleti és műszaki együttműködésének előmozdítását és további erősítését 
óhajtva népeik javára;
az alábbiakban állapodtak meg:

1. Cikk
A Szerződő Felek a  hatályos jogszabályok által nyújtott kereteken belül, megfelelő intézkedések meghozatalával 
támogatják a kölcsönösen előnyös gazdasági, üzleti és műszaki együttműködés fejlődését.

2. Cikk
A jelen Megállapodásban említett együttműködési területek többek között az alábbiakat foglalják magukban:

 1. A két ország közötti együttműködés és közös projektek létrehozásának előmozdítása gazdasági, üzleti, pénzügyi, 
banki, ipari, idegenforgalmi szolgáltatási, műszaki, mezőgazdasági, fuvarozási, humánerőforrás-fejlesztési, vegyipari 
és petrolkémiai ipari, csomagolástechnikai, oktatási, távközlési és információs társadalmi, valamint vízgazdálkodási 
területeken.

 2. A műszaki kutatással kapcsolatos információcsere előmozdítása.
 3. A konkrét együttműködési programokhoz szükséges szakemberek cseréjének és képzésének előmozdítása.

3. Cikk
A Szerződő Felek törekednek arra, hogy az  alább felsorolt eszközökkel szélesítsék és intenzívebbé tegyék 
együttműködésüket:
1) elősegítik a  kapcsolatok építését és erősítik az  együttműködést a  gazdasági döntéshozók, kormányzati 

intézmények, regionális és helyi szervek, a  kereskedelmi és ipari kamarák között, valamint bátorítják 
ezen szervek képviselőinek kölcsönös látogatásait, így elősegítve a  gazdasági, üzleti és technológiai 
együttműködés végrehajtását;

2) üzleti információkat cserélnek a  Megállapodás végrehajtásával kapcsolatban, bátorítják a  vásárokon és 
kiállításokon történő részvételt, üzleti események, szemináriumok, szimpóziumok és konferenciák szervezését;
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3) elősegítik a  két ország kis- és középvállalkozásainak nagyobb mértékű bevonását a  bilaterális gazdasági 
kapcsolatok területén;

4) konzultációs, marketing, tanácsadói és szakértői szolgáltatások nyújtásával bátorítják az  együttműködést 
a kölcsönös érdeklődésre számot tartó területeken;

5) bátorítják a  beruházási tevékenységet, vegyesvállalatok alapítását, vállalati képviseletek és fiókirodák 
létesítését a Szerződő Felek a másik fél területén alkalmazandó törvények és rendeletek szerint;

6) elősegítik a régiók közötti együttműködést és a nemzetközi szintű együttműködést a kölcsönös érdeklődésre 
számot tartó kérdésekben;

7) a Szerződő Felek által a  későbbiekben elfogadott egyéb eszközök útján kiterjesztik és erősítik 
együttműködésüket.

4. Cikk
A jelen Megállapodás keretein belül a  Szerződő Felek országaiban élő természetes és jogi személyek közötti 
ügyletek lebonyolításakor használatos fizetési módok és pénznemek vonatkozásában a  Szerződő Felek ösztönzik 
bármely nemzetközileg elfogadott fizetési mód és szabadon átváltható valuta használatát, melyek széles körűen 
használtak nemzetközi tranzakciókban, és amelyben az érintett felek megállapodnak.

5. Cikk
A jelen Megállapodás egyik rendelkezése sem értelmezhető úgy, hogy azok valamelyik Szerződő Felet arra kötelezik, 
hogy bármelyik nemzetközi, regionális vagy szubregionális megállapodásból vagy más, egészében vagy nagyrészt 
az adózással, vagy a tőke mozgásával kapcsolatos megállapodásból, vagy az egészében vagy nagyrészt az adózással 
kapcsolatos hazai jogszabályokból eredő bármilyen elbánás, kedvezmény vagy előjog jelenlegi vagy jövőbeni 
hasznát kiterjessze a másik félre.

6. Cikk
Szükség esetén a  Szerződő Felek konkrét megállapodásokat kötnek a  jelen Megállapodás alapján a  fent 
említett együttműködési területekkel és más, egymás között esetlegesen egyeztetendőn speciális projektekkel 
kapcsolatban.

7. Cikk
 1. A jelen Megállapodás végrehajtásának biztosítása céljából a  Szerződő Felek képviselőinek részvételével Vegyes 

Bizottság alakul. A Bizottság – közös egyetértés alapján – a Szerződő Felek országaiban felváltva ülésezik. A Katar 
Állam Üzleti és Kereskedelmi Minisztérium, és a magyar nemzetközi gazdasági kapcsolatokért felelős minisztérium 
kijelölt képviselői töltik be a Vegyes Bizottság elnöki tisztét.

 2. A Vegyes Bizottság többek között az alábbi kérdések áttekintésére jogosult:
– a Szerződő Felek közötti gazdasági, üzleti és műszaki együttműködés ösztönzése és koordinálása;
– a jelen Megállapodás végrehajtását, valamint a jelen Megállapodásból eredő megállapodások végrehajtását 

célzó javaslatok támogatása és mérlegelése;
– ajánlások kidolgozása a  jelen Megállapodással összhangban létrejövő megállapodások vagy projektek 

végrehajtása során esetlegesen felmerülő akadályok megszüntetése céljából;
– a kétoldalú gazdasági kapcsolatok új fejlesztési lehetőségeinek feltárása.

8. Cikk
A jelen Megállapodás értelmezésével vagy végrehajtásával kapcsolatban a  Szerződő Felek között felmerülő viták 
rendezése békés úton, konzultációk és tárgyalások révén, diplomáciai csatornákon keresztül történik.

9. Cikk
A jelen Megállapodás rendelkezései nem értelmezhetők úgy, hogy azok érvénytelenítik, módosítják vagy más 
módon befolyásolják Magyarországnak az Európai Unió alapját képező Szerződésekből eredő kötelezettségeit.

10. Cikk
A jelen Megállapodás rendelkezései és szövege a Szerződő Felek közötti írásos megállapodás alapján módosítható 
a  felek közös megegyezése alapján. A  jelen Megállapodásra vonatkozó bármilyen módosítás a  Szerződő Felek 
szokásos eljárásrendjének megfelelően lép hatályba.
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11. Cikk
A jelen Megállapodás az  utolsó értesítést követő 30. (harmincadik) napon lép hatályba, mikor a  Szerződő Felek 
diplomáciai csatornákon keresztül írásban értesítik a  másik Szerződő Felet a  Megállapodás belső jogszabályok 
szerinti jóváhagyásáról, és a  jelen Megállapodás hatálybalépésének időpontjától számított öt (5) évig marad 
hatályban, valamint automatikusan megújul újabb hasonló hosszúságú időszakokra, kivéve, ha bármely Szerződő 
Fél a diplomáciai csatornákon keresztül írásban minimum hat (6) hónappal hatályának lejárta előtt arról tájékoztatja 
a másik Szerződő Felet, hogy a jelen Megállapodást meg kívánja szüntetni.
A jelen Megállapodás megszüntetése nem befolyásolja a  jelen Megállapodás alapján kötött, illetve végzett 
konkrét megállapodások, projektek vagy tevékenységek érvényességét vagy időtartamát az  említett konkrét 
megállapodások, projektek vagy tevékenységek befejezéséig, hacsak a Szerződő Felek másképp nem döntenek.

FENTIEK HITELÉÜL, az  alulírottak Kormányuktól kapott kellő felhatalmazás birtokában kézjegyükkel látták el 
a Megállapodást.

Készült Doha városában 1434 Jumada t-Tania 29-én, ami 2013. május 10-ének felel meg, két eredeti példányban, 
magyar, arab és angol nyelven, mindegyik szöveg egyformán hiteles. Eltérés esetén az  angol nyelvű szöveg 
az irányadó.

 Magyarország Katar Állam 
 Kormánya részéről Kormánya részéről

AGREEMENT FOR ECONOMIC, BUSINESS AND TECHNICAL CO-OPERATION BETWEEN THE GOVERNMENT 
OF THE STATE OF QATAR AND THE GOVERNMENT OF HUNGARY

The Government of the State of Qatar and the Government of Hungary
hereinafter referred to as “the Contracting Parties”.
Recognizing that economic, business and technical co-operation is an essential and indispensable component of 
the development of bilateral relations on a firm, long-term basis and of mutual confidence between the Contracting 
Parties and their respective peoples;
Convinced that this Agreement will contribute to the development of the economic and commercial relations 
between them in the new reality and in particular to the enhancement of the mutually beneficial economic, 
business and technical cooperation;
Desiring to promote and further strengthen their bilateral economic, business and technical cooperation, in the 
interest of their peoples;
Have agreed on the following:

Article (1)
The Contracting Parties shall promote, within the framework of their respective legislation in force, by taking proper 
measures the further development of mutually advantageous economic, business and technical cooperation.

Article (2)
The fields of cooperation mentioned in this Agreement include, inter alia, the following items:

 1. Encouragement of establishing cooperation and joint projects between the two countries in the field of 
economy, business, finance, banking, industry, touristic services, technical development, agriculture, transport, 
human resource development, chemical and petrochemical industry, packaging technology, education, 
telecommunications and information society, and water management.

 2. Encouragement of exchange of information relating to technical research.
 3. Encouragement of exchange and training of specialists required for specific cooperation programmes.
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Article (3)
The Contracting Parties shall endeavor to broaden and intensify their cooperation through the following means:
1) Promoting the links and strengthening the cooperation between the private sectors, government 

institutions, regional and local entities, chambers of commerce and industry, and promoting the visits of their 
representatives aiming to implement bilateral economic, business and technical cooperation;

2) Exchange of business information related to the implementation of this agreement, encouraging the 
participation in fairs and exhibitions, organizing business events, seminars, symposia and conferences;

3) Promoting the stronger participation of small and medium size private sector enterprises in bilateral 
economic relations;

4) Encouraging the cooperation in providing consulting, marketing, advisory and expert services in the areas of 
mutual interest;

5) Encouraging the investment activities, the foundation of joint ventures; establishment of company 
representatives and branch offices in the countries of the Contracting Parties according to their laws and 
regulations;

6) Promoting of inter-regional cooperation and cooperation on international level in issues of mutual interest;
7) Any other means agreed upon by the Contracting Parties later, to expand and strengthen their cooperation.

Article (4)
For the Method of payment and currency used for transactions concluded between natural and legal persons of 
the countries of the Contracting Parties within the framework of this Agreement, the Contracting Parties shall 
encourage the utilization of any international method of payment and freely convertible currencies that are widely 
used to make payments for international transactions and widely exchanged in principal international exchange 
markets and agreed upon between the parties concerned.

Article (5)
Nothing in this Agreement shall be construed as to oblige either Contracting Party to extend to the other present 
or future benefit of any treatment, preference or privilege resulting from any international, regional or sub-regional 
agreement or other arrangement relating wholly or mainly to taxation, or movement of capital or any domestic 
legislation relating wholly or mainly to taxation.

Article (6)
If deemed necessary, the Contracting Parties shall conclude specific agreements to be based on this Agreement 
concerning the fields of cooperation referred above and other special projects that may be agreed upon between 
them.

Article (7)
 1. With a view to ensuring the implementation of this Agreement, a Joint Committee shall be established composing 

of representatives from the Contracting Parties. The Committee shall meet on mutual consent alternately in the 
countries of the Contracting Parties. The appointed representatives of the Ministry of Business & Trade of the State 
of Qatar and the Hungarian Ministry responsible for international economic affairs shall chair the Joint Committee.

 2. The Joint Committee shall have the authority, inter alia, to consider the following:
– Encouraging and coordinating the economic, business and technical cooperation between the Contracting 

Parties;
– Promoting and considering proposals aimed at the implementation of this Agreement and specific 

agreements resulting there from;
– Working out recommendations for the purposes of removing obstacles that may arise during the execution 

of any agreement or project that may be established in accordance with this Agreement;
– Identifying new development opportunities for the bilateral economic relations.

Article (8)
Any dispute that may arise from the interpretation or the implementation of this Agreement shall be settled 
amicably through consultations and negotiations or through diplomatic channels between the Contracting Parties.
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Article (9)
This Agreement shall in no way prejudice the obligations of Hungary arising from the Treaties on which the EU is 
based.

Article (10)
The provisions or any texts of this Agreement may be amended by written agreement between the Contracting 
Parties, on the basis of mutual consent; any amendment to this Agreement shall enter into force in accordance with 
procedure applicable to each of the Contracting Parties.

Article (11)
This Agreement shall enter into force on the 30th (thirtieth) day following the receipt of the last notification when 
a Contracting Party notifies the other in writing through the diplomatic channels of the completion of the internal 
requirements necessary for the implementation of this Agreement , and shall remain in force for a  period of five 
(5) years and shall automatically be renewed for similar period or periods, unless either Contracting Party notifies 
the other in writing through the diplomatic channels about its intention to terminate this Agreement at least six (6) 
months prior to its expiry.
The termination of this Agreement shall not affect the validity or the duration of any specific agreement or projects 
or activities made under the present Agreement until the completion of such specific agreements, projects or 
activities, unless the Contracting Parties agree on otherwise.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned duly authorized thereto by their respective Governments, have signed this 
Agreement.

Done at Doha on the 29 Jumada t-Tania of 1434 H; corresponding to the 10 May 2013, in two originals each, in the 
Arabic, Hungarian and English languages, all texts being equally authentic. In case of divergency the English text 
shall prevail.

 For the Government of For the Government of 
 the State of Qatar Hungary”

4. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) A 2. § és a 3. § a Megállapodás 11. Cikk első bekezdésében meghatározott időpontban lép hatályba.
 (3) A Megállapodás, illetve a 2. § és a 3. § hatálybalépésének naptári napját a külpolitikáért felelős miniszter – annak 

ismertté válását követően – a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett közleményével állapítja meg.
 (4) E  rendelet végrehajtásához szükséges intézkedésekről a  külgazdaságért és a  Kárpát-medencei Gazdasági Övezet 

gazdaságfejlesztéséért felelős miniszter gondoskodik.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 390/2013. (XI. 12.) Korm. rendelete
a Magyarország Kormánya és a Lengyel Köztársaság Kormánya között, a védelem területén történő 
együttműködésről szóló megállapodás kihirdetéséről

1. §  A Kormány e  rendelettel felhatalmazást ad a Magyarország Kormánya és a Lengyel Köztársaság Kormánya között, 
a  védelem területén történő együttműködésről szóló megállapodás (a  továbbiakban: Megállapodás) kötelező 
hatályának elismerésére.

2. §  A Kormány a Megállapodást e rendelettel kihirdeti.
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3. §  A Megállapodás hiteles angol és magyar nyelvű szövege a következő:

„AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF HUNGARY AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC 
OF POLAND CONCERNING COOPERATION IN THE FIELD OF DEFENCE

The Government of Hungary and the Government of the Republic of Poland, hereinafter collectively referred to as 
“the Contracting Parties” and individually as “a Contracting Party”;
Considering the Agreement between the Republic of Hungary and the Republic of Poland on the friendly and 
good-neighbourly co-operation signed on the 6th of October, 1991 in Cracow;
Recognizing cooperation in the field of defence to be a  vital element of security having particular significance in 
improving the global security system;
Acknowledging the fundamental role of the North Atlantic Treaty Organisation, hereinafter referred to as “the 
NATO”, in ensuring international peace and security;
Taking into consideration the provisions of the North Atlantic Treaty signed in Washington on the 4th of April, 1949;
Noting the Agreement between the Parties to the North Atlantic Treaty regarding the status of their forces signed in 
London on the 19th of June, 1951, hereinafter referred to as “the NATO SOFA Agreement”;
Recognizing the role of Common Security and Defence Policy of the European Union in international crisis 
management;
Having regard to the Treaty on European Union and the Treaty on the functioning of the European Union, which 
serve as the primary legal basis of the Common Security and Defence Policy;
Have agreed on the following:

ARTICLE 1
Objective and Scope of this Agreement

 1. This Agreement outlines general provisions concerning cooperation in the field of defence between the Contracting 
Parties, based on the principles of equality, partnership and mutual benefits.

 2. The cooperation between the Contracting Parties within the framework of this Agreement shall be carried out in 
accordance with their competences, national laws, generally recognised principles of international law, as well as 
international commitments of Hungary and the Republic of Poland.

 3. In cases not regulated by this Agreement, provisions of the NATO SOFA Agreement shall be applied.

ARTICLE 2
Supervision of application of this Agreement
The organs responsible for supervision of application of this Agreement are: the Minister of Defence and the 
minister competent for economy matters on behalf of Hungary, and the Minister of National Defence and the 
minister competent for economy matters on behalf of the Republic of Poland.

ARTICLE 3
Definitions
For the purpose of this Agreement, the expression:
1) “Military personnel” means members of the Defence Forces of Hungary or the Armed Forces of the Republic 

of Poland;
2) “Civilian personnel” means civilian employees of the Defence Forces of Hungary or the Armed Forces of the 

Republic of Poland and ministries competent for defence matters of Hungary or the Republic of Poland.

ARTICLE 4
Areas of Cooperation
The cooperation between the Contracting Parties shall include the following areas:
 1) defence planning;
 2) functioning of armed forces in democratic societies, including application of the international treaties in 

fields of defence, security and arms control;
 3) peacekeeping and humanitarian relief missions and other operations of international organisations 

regarding peace support and fighting terrorism;
 4) organization of the armed forces, including military units structure and personnel management policy;
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 5) logistic support for the needs of the armed forces;
 6) military education;
 7) military training;
 8) military exercises, including the use of military training areas on the territories of Hungary and the Republic 

of Poland;
 9) Combat Search and Rescue (CSAR) services;
10) science and research in the field of defence;
11) military geography, cartography, geodesy, metrology and meteorology;
12) initiatives in the field of armament and military equipment, including provision of modern armament and 

military equipment to the Defence Forces of Hungary or the Armed Forces of the Republic of Poland, as 
well as research and development, modernisation, maintenance and overhaul of armament and military 
equipment;

13) defence industries of Hungary and the Republic of Poland;
14) military information and communication systems and technologies;
15) environment protection in relation to pollution resulting from the activities of military units;
16) military medicine;
17) law and economics in the field of defence;
18) military history and museums, including exchange of exhibits;
19) cultural, sport and tourist activities of the military and civilian personnel, including exchange of vacationers;
20) management and modernization of military infrastructure, including common NATO infrastructure.

ARTICLE 5
Forms of Cooperation

 1. The cooperation between the Contracting Parties shall be carried out in the following forms:
1) official visits and meetings of the organs mentioned in article 2 or their representatives;
2) exchange of experience on expert level;
3) political-military consultations, conferences and seminars;
4) studies and practical trainings in military educational institutions and military research and development 

institutions, including exchange of lecturers and trainees;
5) expert and technical advisory in research and development, modernisation, maintenance and overhaul of 

armament and military equipment;
6) participation of military units, staff officers and observers in military exercises;
7) exchange of information, documentation and training materials;
8) organisation of and participation in cultural, sports and tourist activities.

 2. The cooperation between the Contracting Parties may be also carried out in other forms than those mentioned in 
paragraph 1, as agreed.

ARTICLE 6
Annual Cooperation Plans

 1. The competent and authorised representatives of the ministers competent for defence matters of Hungary and the 
Republic of Poland may prepare, negotiate and sign annual cooperation plans.

 2. The agreed and signed annual cooperation plans may be amended in writing at any time by mutual consent of the 
representatives mentioned in paragraph 1.

ARTICLE 7
Financial issues

 1. The Contracting Parties shall fully cover their own expenditures related to the cooperation, unless otherwise agreed.
 2. The cost-sharing formulas for official visits and meetings shall be agreed in advance by competent and authorised 

representatives of the ministers competent for defence matters of Hungary and the Republic of Poland.
 3. Financial arrangements related to specific areas of cooperation mentioned in article 4 shall be defined in separate 

agreements, if needed.
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ARTICLE 8
Protection of exchanged classified information
The provisions of a  separate agreement, which shall be concluded by the Contracting Parties, and also the 
respective NATO and European Union regulations, shall apply to protection of classified information exchanged for 
the purposes of this Agreement.

ARTICLE 9
Resolution of Disputes
Disputes between the Contracting Parties regarding the interpretation or application of this Agreement shall be 
resolved by mutual consultations.

ARTICLE 10
Final Provisions

 1. This Agreement shall enter into force thirty (30) days after the receipt of the second of the two notifications by 
which the Contracting Parties inform each other on the completion of their national legal procedures necessary for 
this Agreement to enter into force.

 2. This Agreement is concluded for an indefinite period of time.
 3. This Agreement may be terminated by each Contracting Party by written notification. In such case, the Agreement 

expires one hundred and eighty (180) days after the receipt of the termination notification.
 4. This Agreement may be amended at any time by a  written consent of the Contracting Parties. In such case, the 

paragraph 1 shall be applied adequately.

Done in Warsaw on 24 October 2013 in two originals, each in the Hungarian, Polish and English languages, all texts 
being equally authentic. In case of any discrepancy in their interpretation, the English text shall prevail.

 FOR THE GOVERNMENT FOR THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC 
 OF HUNGARY OF POLAND

MEGÁLLAPODÁS MAGYARORSZÁG KORMÁNYA ÉS A LENGYEL KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA KÖZÖTT  
A VÉDELEM TERÜLETÉN TÖRTÉNŐ EGYÜTTMŰKÖDÉSRŐL

Magyarország Kormánya és a  Lengyel Köztársaság Kormánya, a  továbbiakban együttesen a  Szerződő Felek és 
külön-külön a Szerződő Fél,
tekintettel a  Magyar Köztársaság és a  Lengyel Köztársaság közötti, Krakkóban, 1991. október 6-án a  baráti és 
jószomszédsági együttműködésről aláírt Szerződésre,
elismerve, hogy a  védelmi együttműködés a  biztonság létfontosságú eleme, amely a  globális biztonsági rendszer 
erősítése szempontjából különös jelentőséggel bír,
elismerve az Észak-atlanti Szerződés Szervezetének, a továbbiakban a „NATO” alapvető szerepét a nemzetközi béke 
és biztonság szavatolásában,
tekintettel az 1949. április 4-én Washingtonban aláírt Észak-atlanti Szerződés rendelkezéseire,
figyelembe véve az  Észak-atlanti Szerződés tagállamai között fegyveres erőik jogállásáról 1951. június 19-én 
Londonban létrejött Megállapodást, a továbbiakban ,,NATO SOFA Megállapodás”,
elismerve az  Európai Unió Közös Biztonság- és Védelempolitikájának nemzetközi válságkezelésben betöltött 
szerepét,
tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre és az Európai Unió működéséről szóló szerződésre, mely az EU Közös 
Biztonság- és Védelempolitikájának elsődleges jogi alapját képezi;
az alábbiakban állapodnak meg:

1. CIKK
A megállapodás célja és keretei

 1. Jelen Megállapodás a  Szerződő Felek közötti védelmi együttműködésnek az  egyenlő jogok, a  partnerség és 
kölcsönös előnyök elvén alapuló általános szabályait rögzíti.
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 2. A Szerződök Felek között jelen Megállapodás keretében az  együttműködés megvalósítására hatásköreikkel, 
nemzeti jogukkal, a nemzetközi jog általánosan elismert elveivel, valamint Magyarország és a Lengyel Köztársaság 
nemzetközi kötelezettségvállalásaival összhangban kerül sor.

 3. Jelen Megállapodás által nem szabályozott kérdésekre a NATO SOFA Megállapodás rendelkezéseit kell alkalmazni.

2. CIKK
A Megállapodás végrehajtásának felügyelete
A jelen Megállapodás végrehajtásának felügyeletéért felelős szervek a  következőek: Magyarország részéről 
a honvédelmi miniszter és a gazdasági ügyekért felelős miniszter, a Lengyel Köztársaság részéről a nemzetvédelmi 
miniszter és a gazdasági ügyekért felelős miniszter.

3. CIKK
Értelmező rendelkezések
A jelen Megállapodás alkalmazásában az alábbi fogalmak a következőket jelentik:
1) „Katona állomány” Magyarország vagy a Lengyel Köztársaság fegyveres erőinek tagjai,
2) „Polgári állomány” Magyarország vagy a Lengyel Köztársaság fegyveres erőinek és védelmi ügyekért felelős 

minisztériumainak polgári alkalmazottjai.

4. CIKK
Az együttműködés területei
A Szerződő Felek közötti együttműködés az alábbi területekre terjed ki:
 1) védelmi tervezés;
 2) a fegyveres erők működése a  demokratikus társadalmakban, beleértve a  védelmi, biztonság és 

fegyverzetellenőrzés területén létrejött nemzetközi szerződések alkalmazását is;
 3) békefenntartás és humanitárius segítségnyújtás és a  nemzetközi szervezetek egyéb béketámogatáshoz és 

a terrorizmus elleni harchoz kapcsolódó műveletei;
 4) a fegyveres erők szervezete, beleértve a  katonai alakulatok struktúráját és a  humánerőforrás gazdálkodás 

szabályozóit is;
 5) a fegyveres erők igényeinek biztosítását szolgáló logisztikai támogatás;
 6) katonai képzés;
 7) katonai kiképzés;
 8) katonai gyakorlatok, beleértve a  Lengyel Köztársaság és Magyarország területén található katonai 

gyakorlóterek igénybevételét is;
 9) harci kutatás és mentés (CSAR);
10) tudományos és kutatási együttműködés a védelem területén;
11) katonaföldrajz, térképészet, geodézia, mérésügy és meteorológia;
12) Magyarország és a  Lengyel Köztársaság fegyveres erőinek korszerű fegyverzettel és hadfelszereléssel való 

ellátását is magukban foglaló fegyverzeti és hadfelszerelési kezdeményezések, valamint együttműködés 
a fegyverzeti és hadfelszerelési kutatásban és fejlesztésben, korszerűsítésben, karbantartásban és javításban;

13) Magyarország és a Lengyel Köztársaság védelmi ipari szereplőinek együttműködése;
14) katonai informatikai és híradó rendszerek és technológiák;
15) a katonai szervezetek tevékenysége eredményeképpen kialakult környezetszennyezéssel kapcsolatos 

környezetvédelmi tevékenység;
16) katona egészségügy;
17) jogi szabályozás és gazdálkodás a védelem területén;
18) hadtörténelmi és múzeumi együttműködés, beleértve a kiállítási tárgyak cseréjét is;
19) a katona és polgári állomány kulturális, sport és turisztikai tevékenységei, beleértve a csereüdülést is;
20) a katonai infrastruktúra kezelése és korszerűsítése, beleértve a közös NATO infrastruktúrát is.

5. CIKK
Az együttműködés formái

 1. A Szerződő Felek közötti együttműködés az alábbi formák révén valósul meg:
1) a 2. cikkben felsorolt szervek vagy azok képviselőinek hivatalos látogatásai és találkozói;
2) szakértői szintű tapasztalatcserék;
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3) politikai-katonai konzultációk, konferenciák és szemináriumok;
4) tanulmányok folytatása és gyakorlati felkészítés katonai oktatási és katonai kutatási és fejlesztési 

intézményekben, beleértve az oktatók és hallgatók cseréjét is;
5) szakértői és műszaki tanácsadás a  fegyverzeti és hadfelszerelési kutatásban és fejlesztésben, 

korszerűsítésben, karbantartásban és javításban;
6) katonai alakulatok, törzstisztek és megfigyelők részvétele katonai gyakorlatokon;
7) információk, dokumentációk és kiképzési anyagok cseréje;
8) kulturális, sport és turisztikai tevékenységek szervezése és a részvétel azokban.

 2. Megállapodás esetén a Szerződő Felek közötti együttműködés megvalósulhat az 1. bekezdésben felsoroltakon kívüli 
formák révén is.

6. CIKK
Éves együttműködési tervek

 1. Magyarország és a  Lengyel Köztársaság védelmi ügyekért felelős minisztereinek illetékes és felhatalmazott 
képviselői előkészíthetik, megvitathatják és aláírhatják az éves együttműködési terveket.

 2. A jóváhagyott és aláírt éves együttműködési tervek bármikor kiegészíthetőek írásban az  1. bekezdésben felsorolt 
képviselők kölcsönös hozzájárulásával.

7. CIKK
Pénzügyi rendelkezések

 1. A Szerződő Felek eltérő rendelkezés hiányában teljes mértékben maguk fedezik az együttműködéssel kapcsolatos 
kiadásaikat.

 2. A hivatalos látogatások és találkozók költségmegosztási szabályairól Magyarország és a  Lengyel Köztársaság 
védelmi ügyekért felelős minisztereinek illetékes és felhatalmazott képviselői előzetesen állapodnak meg.

 3. Az együttműködésnek a  4.  cikkben felsorolt meghatározott formáival kapcsolatos pénzügyi rendelkezéseket 
szükség esetén külön megállapodásokban kell szabályozni.

8. CIKK
A kicserélt minősített információk védelme
A jelen Megállapodás kapcsán kicserélt minősített információk védelmére a  Szerződő Felek között létrejött külön 
Megállapodás rendelkezéseit és a vonatkozó NATO és EU előírásokat kell alkalmazni.

9. CIKK
A viták rendezése
A Szerződő Felek jelen Megállapodás értelmezéséből vagy alkalmazásából eredő vitáikat kölcsönös konzultációk 
útján rendezik.

10. CIKK
Záró rendelkezések

 1. Jelen Megállapodás a  jelen Megállapodás hatálybalépéséhez szükséges valamennyi nemzeti jogi követelmény 
Szerződő Felek általi teljesítéséről szóló két értesítés közül a második kézhezvételét követő harmincadik (30.) napon 
lép hatályba.

 2. Jelen Megállapodás határozatlan időre jön létre.
 3. Jelen Megállapodást bármelyik Szerződő Fél írásban felmondhatja. A Megállapodás a  felmondásról szóló értesítés 

kézhezvételét követő száznyolcvan (180) nap múlva hatályát veszti.
 4. Jelen Megállapodás a Szerződő Felek írásos hozzájárulásával bármikor módosítható. Ilyen esetekben az (1) bekezdés 

rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell.

Kelt: Varsóban, 2013. október 24-én, két eredeti példányban, valamennyi magyar, lengyel és angol nyelven, 
valamennyi szöveg egyaránt hiteles. Eltérő értelmezés esetén az angol nyelvű szöveg irányadó.

 MAGYARORSZÁG A LENGYEL KÖZTÁRSASÁG 
 KORMÁNYA NEVÉBEN KORMÁNYA NEVÉBEN”
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4. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) A 2. § és a 3. § a Megállapodás 10. cikk (1) bekezdésében meghatározott időpontban lép hatályba.
 (3) A  Megállapodás, illetve a  2.  § és a  3.  § hatálybalépésének naptári napját a  külpolitikáért felelős miniszter annak 

ismertté válását követően a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett közleményével állapítja meg.
 (4) E rendelet végrehajtásához szükséges intézkedésekről a honvédelemért felelős miniszter gondoskodik.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 391/2013. (XI. 12.) Korm. rendelete
a Magyarország Kormánya és a Lengyel Köztársaság Kormánya között a katonák és a háborús polgári 
áldozatok sírjairól, valamint a nekik szentelt emlékhelyekről szóló megállapodás kihirdetéséről

1. §  A  Kormány e  rendelettel felhatalmazást ad a  Magyarország Kormánya és a  Lengyel Köztársaság Kormánya között 
a  katonák és a  háborús polgári áldozatok sírjairól, valamint a  nekik szentelt emlékhelyekről szóló megállapodás 
(a továbbiakban: Megállapodás) kötelező hatályának elismerésére.

2. §  A Kormány a Megállapodást e rendelettel kihirdeti.

3. §  A Megállapodás hiteles magyar nyelvű szövege a következő:

„MEGÁLLAPODÁS 
Magyarország Kormánya és a Lengyel Köztársaság Kormánya között  
a katonák és a háborús polgári áldozatok sírjairól, valamint a nekik szentelt emlékhelyekről

Magyarország Kormánya és a Lengyel Köztársaság Kormánya (a továbbiakban: Szerződő Felek)
tekintettel a két nemzetet összekötő barátság több évszázados hagyományára,
nemzeteik akarata szerint eljárva, akik mindig elismerték és tiszteletben tartották az elesett és meggyilkolt katonák, 
valamint a háborús polgári áldozatok végső nyughelyeit és a tetteikre való emlékezést,
törekedve a  katonák és a  háborús polgári áldozatok emlékének méltó őrzésére és végső nyughelyeik 
megóvására az  érvényben lévő nemzetközi humanitárius jog, különösen a  háború áldozatainak védelméről szóló, 
1949.  augusztus 12-én, Genfben aláírt Egyezmények, valamint az  1949. augusztus 12-i Genfi Egyezményekhez 
tartozó 1977. június 8-i, a  nemzetközi fegyveres összeütközések áldozatainak védelméről szóló I., és a  nem 
nemzetközi fegyveres összeütközések áldozatainak védelméről szóló II. Kiegészítő Jegyzőkönyvek rendelkezéseinek 
értelmében,
végrehajtva a Magyar Köztársaság és a Lengyel Köztársaság közötti, Krakkóban, 1991. október 6-án aláírt, baráti és 
jószomszédsági együttműködésről szóló Szerződés rendelkezéseit,
a következőkben állapodtak meg:

1. Cikk
A jelen Megállapodás a magyar és lengyel katonák és háborús polgári áldozatok nyughelyeinek és a nekik szentelt 
emlékhelyeknek megállapításával, dokumentálásával, bejegyzésével, kialakításával, megóvásával, megfelelő 
fenntartásával és védelmével, továbbá a  földi maradványok exhumálásával és méltó újratemetésével kapcsolatos 
valamennyi kérdést szabályozza.

2. Cikk
A jelen Megállapodásban használt meghatározások az alábbiakat jelentik:

 1. lengyel katonák és háborús polgári áldozatok: a lengyel fegyveres erők tagjai és más, a lengyel jog szerint azokkal 
azonos jogállású személyek, valamint lengyel állampolgársággal rendelkező személyek, akik háborúkban estek el 
vagy annak következtében hunytak el Magyarország területén;
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 2. lengyel hadisírok és haditemetők: a Magyarország területén található, háborúk következtében elesett vagy meghalt 
lengyel katonák és háborús polgári áldozatok egyéni és közös nyughelyei, valamint a már létező és a későbbiekben 
fellelt vagy létrehozandó temetők, illetve azoknak részei;

 3. lengyel emlékhelyek: a  Magyarország területén található, az  elesett lengyel katonákra és háborús polgári 
áldozatokra emlékeztető emlékművek, emléktáblák, valamint egyéb tárgyak és jelzések;

 4. magyar katonák és háborús polgári áldozatok: a magyar fegyveres erők tagjai és más, a magyar jog szerint azokkal 
azonos jogállású személyek, valamint magyar állampolgársággal rendelkező személyek, akik háborúkban estek el 
vagy annak következtében hunytak el a Lengyel Köztársaság területén;

 5. magyar hadisírok és haditemetők: a  Lengyel Köztársaság területén található, a  háborúk következtében elesett 
vagy meghalt magyar katonák és háborús polgári áldozatok egyéni és közös nyughelyei, valamint a már létező és 
a későbbiekben fellelt vagy létrehozandó temetők, illetve azoknak részei;

 6. magyar hadi emlékhelyek: a Lengyel Köztársaság területén található, az elesett magyar katonákra és háborús polgári 
áldozatokra emlékeztető emlékművek, emléktáblák, valamint egyéb tárgyak és jelzések.

3. Cikk
 1. A Szerződő Felek egyetértenek abban, hogy a  magyar és lengyel hadisírok, haditemetők, lengyel emlékhelyek, 

valamint magyar hadi emlékhelyek a  jelen Megállapodás értelmében azon állam jogi védelme alá tartoznak, 
melynek területén találhatók.

 2. A Szerződő Felek az 1. Cikkben meghatározott kérdések rendezése során a jelen Megállapodást, valamint azon állam 
jogrendjét tartják irányadónak, amely területén a  hadisírok, haditemetők, magyar hadi emlékhelyek és a  lengyel 
emlékhelyek fellelhetők.

4. Cikk
 1. A Szerződő Felek szavatolják a már meglévő és a későbbiekben fellelt magyar és lengyel hadisírok és haditemetők 

védelmét és az azokhoz való szabad hozzáférést.
 2. A Szerződő Felek mindent megtesznek annak érdekében, hogy a  magyar és lengyel hadisírok, haditemetők, 

magyar hadi emlékhelyek és a  lengyel emlékhelyek környezete megőrizhesse a  kegyelethez elengedhetetlen 
méltóságát. A Szerződő Felek megakadályozzák az olyan létesítmények létrejöttét, melyek nem illenek ezen helyek 
méltóságához.

 3. A Lengyel Köztársaság Kormánya saját költségére biztosítja azon magyar hadisírok és haditemetők megfelelő 
megóvását, ápolását és fenntartását, amelyek a Lengyel Köztársaság területén találhatók.

 4. Magyarország Kormánya saját költségére biztosítja azon lengyel hadisírok és haditemetők megfelelő megóvását, 
ápolását és fenntartását, amelyek Magyarország területén találhatók.

 5. Mindegyik Szerződő Fél jogosult saját költségére, és a  másik Szerződő Fél beleegyezésével azon hadisírok és 
haditemetők módosítására, felújítására, rendezésére, ápolására és átépítésére, melyek a másik Szerződő Fél állama 
területén találhatók.

 6. Egyik Szerződő Fél állama területén található hadisírok és haditemetők megfelelő gondozása és ápolása érdekében 
a másik Szerződő Fél erre a célra kijelölt személyzetet küldhet ki, melynek költségét a kiküldő Szerződő Fél viseli.

5. Cikk
 1. A Szerződő Felek kölcsönösen biztosítják egymásnak azoknak a  földterületeknek térítésmentes használati jogát, 

amelyeken a hadisírok és haditemetők mint a katonák és a háborús polgári áldozatok örök nyughelyei találhatók. 
Jelen Megállapodás a meglévő tulajdonjogokat nem sérti.

 2. Kizárólag abban az  esetben, ha az  a  földterület vagy annak egy része, amelyen magyar vagy lengyel hadisír, 
haditemető, magyar hadi emlékhely vagy lengyel emlékhely található, fontos közérdek megvalósításához 
válik szükségessé, az  a  Szerződő Fél, akinek állama területén a  hadisír, haditemető vagy emlékhely található, 
módosítja a földterület határait vagy új földterületet jelöl ki, és vállalja az exhumálással, a hadisírok áthelyezésével, 
az újratemetéssel és az új temető létesítésével járó költségeket.

 3. Ha a Szerződő Felek közösen úgy döntenek, hogy a földterület egészét vagy annak egy részét a továbbiakban nem 
kívánják hadisír vagy haditemető céljára használni, akkor a  földterületeknek az  1. bekezdésben említett, addigi 
térítésmentes használati joga megszűnik.

 4. A Szerződő Felek konzultálnak egymással közös döntések kidolgozása és egyeztetése érdekében a  magyar és 
lengyel hadisírok, haditemetők, magyar hadi emlékhelyek és lengyel emlékhelyek részére új telekhatárok, illetve 
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új terület kijelöléséről, a  földi maradványok áthelyezéséről, valamint a  földi maradványok átszállításáról, az  új 
haditemető rendezési módjáról, ideértve a síremlékek áthelyezését.

 5. A hadisírok és haditemetők céljára használt földterületekre vonatkozó minden változást lehetőség szerint a  jelen 
Megállapodás végrehajtásáért felelős szervezetek közötti kölcsönös egyetértés útján döntik el.

6. Cikk
 1. Amennyiben a  magyar vagy a  lengyel haditemetőben harmadik államokból származó katonák vagy polgári 

személyek sírjait találják meg, akkor ezt a tényt a Szerződő Felek figyelembe veszik ezen sírok megóvását és ápolását 
érintő döntéseik során.

 2. Az a Szerződő Fél, aki olyan hadisírokat tart fenn, amelyekben harmadik államokból származó háborús áldozatok is 
nyugszanak, az esetleges újratemetéssel kapcsolatos kérdéseket közvetlenül ezzel a harmadik állammal rendezi.

7. Cikk
 1. A Szerződő Felek előzetesen egyeztetett összevonási terv alapján kölcsönösen engedélyezik egymásnak a katonák 

és a háborús polgári áldozatok azon sírjainak összevonását, amelyek áthelyezése nélkülözhetetlen.
 2. A katonák és a háborús polgári áldozatok földi maradványainak áthelyezését a jelen Megállapodás végrehajtásáért 

felelős szervezetek által kijelölt szakemberek végzik.
 3. A földi maradványok áthelyezésével kapcsolatos munkák befejezése után jegyzőkönyv készül, melyben rögzítik a sír 

korábbi és új helyét, az exhumált személy adatait, az egyéni azonosító jegyét, valamint minden megtalált tárgyat, 
kiemelve azokat, amelyek lehetővé teszik a maradványok azonosítását. Az exhumált földi maradványok mellett talált 
tárgyakat a jegyzőkönyv alapján adják át az érdekelt Szerződő Félnek.

 4. Abban az  esetben, ha a  magyar és lengyel hadisírok, haditemetők, magyar hadi emlékhelyek és a  lengyel 
emlékhelyek infrastrukturális változások következtében megszűntek, és azok áthelyezése nem lehetséges, 
az  a  Szerződő Fél, melynek államterületén azok voltak, engedélyezi a  másik Szerződő Fél kérésére azokhoz méltó 
és a helyi körülményeknek megfelelő magyar hadi emlékhely és lengyel emlékhely létrehozását. Amennyiben erre 
a célra megfelelő terület rendelkezésre bocsátása vagy a helyi hatóságok engedélye szükséges, mindegyik Szerződő 
Fél segítséget nyújt a másik Szerződő Félnek az új magyar hadi emlékhely vagy lengyel emlékhely létrehozásához.

8. Cikk
 1. A katonák és a  háborús polgári áldozatok földi maradványainak exhumálásához és átviteléhez a  Szerződő Felek 

előzetes egyeztetése szükséges. Az előzetes egyeztetés kötelező eleme az exhumálás időpontjának meghatározása 
és arra a másik fél képviselőjének időben történő meghívása.

 2. A katonák és háborús polgári áldozatok földi maradványainak exhumálásával, áthelyezésével vagy átvitelével 
kapcsolatos költségek és díjak a kérelmező Szerződő Felet terhelik.

 3. A katonák és háborús polgári áldozatok földi maradványainak exhumálását, áthelyezését és átvitelét megfelelő 
szakemberek végzik, szükség esetén a  jelen Megállapodásból adódó feladatok végrehajtásával megbízott 
szervezetek felügyelete alatt, azon Szerződő Fél államának jogszabályai betartásával, melynek területén a  fenti 
munkálatok történnek.

9. Cikk
 1. A Lengyel Köztársaság Kormánya a jelen Megállapodásból adódó feladatok végrehajtásával a varsói székhelyű Harc 

és Mártíromság Emlékét Őrző Tanácsot bízza meg.
 2. Magyarország Kormánya a  jelen Megállapodásból adódó feladatok végrehajtásával a  Magyarország honvédelmi 

minisztere által kijelölt honvédelmi minisztériumi szervezetet bízza meg.
 3. A jelen Megállapodás végrehajtásával a másik Szerződő Fél egyidejű tájékoztatásával más szervezet is megbízható.

10. Cikk
 1. A Szerződő Felek vállalják, hogy kicserélnek egymással minden rendelkezésükre álló információt a  magyar és 

lengyel hadisírok, haditemetők, magyar hadi emlékhelyek és lengyel emlékhelyek helyéről, azok számáról és 
méretéről, valamint a háborúk katonai és polgári áldozatainak azonosításához szükséges személyes adatokat.

 2. A Szerződő Felek a  jelen Megállapodásból adódó feladatok végrehajtásáért felelős szervezeteknek minden 
lehetséges támogatást megadnak, különösen a  másik Szerződő Fél katonáira és háborús polgári áldozataira 
vonatkozó dokumentumaihoz való hozzáférés biztosításában, melyekkel az  adott állam hatóságai rendelkeznek 
vagy rendelkezni fognak.
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 3. A Szerződő Felek kölcsönösen támogatják egymást a  másik Szerződő Fél harmadik államokban található 
hadisírjainak, haditemetőinek, valamint hadi emlékhelyeinek gondozását célzó teendőkben.

11. Cikk
 1. Mindegyik Szerződő Fél kimutatást készít a másik Szerződő Fél hadisírjairól, haditemetőiről és hadi emlékhelyeiről 

saját állama területén.
 2. Az 1. bekezdésben említett kimutatást a jelen Megállapodásból adódó feladatok végrehajtásáért felelős szervezetek 

folyamatosan kiegészítik és aktualizálják az újonnan felderített, fellelt és kialakított hadisírok, haditemetők és hadi 
emlékhelyek adataival.

12. Cikk
 1. A jelen Megállapodásban foglalt célok végrehajtása érdekében a  jelen Megállapodásból adódó feladatok 

végrehajtásával megbízott szervezetek egymással egyeztetve kiküldhetik képviselőiket és szakembereiket a másik 
Szerződő Fél államának területére.

 2. A jelen Megállapodásból adódó feladatok végrehajtásáért felelős szervezetek munkaterveiket elkészítik és 
egyeztetik.

 3. Mindegyik Szerződő Fél saját állama területén jogosult ellenőrizni a  másik Szerződő Fél képviselőinek és 
szakembereinek tevékenységét.

13. Cikk
 1. A jelen Megállapodásból adódó feladatok végrehajtásáért felelős szervezetek a  másik Szerződő Fél szervezetei 

hozzájárulását követően jogosultak közvetlenül mindenféle rendezési, ápolási és építési munkákat végezni 
a hadisírokon és haditemetőkön, ideértve az azokhoz szükséges infrastruktúra kialakítását.

 2. A jelen Megállapodásból adódó feladatok végrehajtásával megbízott szervezetek kötelezik magukat a  másik 
Szerződő Fél állama területén hatályos jogszabályok betartására.

14. Cikk
A jelen Megállapodás értelmezésével és alkalmazásával kapcsolatos kérdéseket a  Szerződő Feleknek 
a Megállapodásból adódó feladatok végrehajtásával megbízott szervezetei tárgyalás útján döntik el.

15. Cikk
 1. A Szerződő Felek belső jogrendjeik szerint fogadják el jelen Megállapodást. Erről jegyzék útján értesítik egymást. 

Jelen Megállapodás a későbbi jegyzék kézhezvételétől számított harmincadik napon lép hatályba.
 2. A jelen Megállapodás a  Szerződő Felek kölcsönös írásbeli megállapodása alapján bármikor módosítható. 

A módosítások és kiegészítések hatálybalépése az 1. bekezdés rendelkezéseivel összhangban történik.
 3. Jelen Megállapodás határozatlan időre jön létre. A  Megállapodást a  Szerződő Felek bármelyike jegyzék 

útján felmondhatja. A  Megállapodás hatálya a  felmondásról értesítő jegyzéknek a  másik Szerződő Fél általi 
kézhezvételétől számított hat hónap elteltével szűnik meg.

 4. A Szerződő Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy lezárják a  jelen Megállapodás felmondását megelőzően 
megkezdett valamennyi ügyet.

Készült Varsóban 2013. október 24-én két egybehangzó, eredeti példányban, magyar és lengyel nyelven, és mindkét 
nyelvű változat egyaránt hiteles.

 Magyarország Kormánya A Lengyel Köztársaság Kormánya 
 megbízásából megbízásából”

4. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) A 2. § és a 3. § a Megállapodás 15. cikkének 1. bekezdésében meghatározott időpontban lép hatályba.
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 (3) A  Megállapodás, illetve a  2.  § és a  3.  § hatálybalépésének naptári napját a  külpolitikáért felelős miniszter annak 
ismertté válását követően a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett közleményével állapítja meg.

 (4) E rendelet végrehajtásához szükséges intézkedésekről a honvédelemért felelős miniszter gondoskodik.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 392/2013. (XI. 12.) Korm. rendelete
a szociális és gyermekvédelmi ellátások országos nyilvántartásáról

A Kormány
a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés z) pontjában, valamint a gyermekek 
védelméről és a  gyámügyi igazgatásról szóló 1997.  évi XXXI.  törvény 162.  § (1)  bekezdés zs)  pontjában kapott felhatalmazás 
alapján,
a 9–13. §, a 14. § a)–d) és f ) pontja, valamint az 1–4. melléklet és a 6. melléklet tekintetében a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 14. § e) pontja, a 15. § és az 5. melléklet tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 
132. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 16. §, a 19. § és a 20. §, valamint a 7. melléklet tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi 
XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés m) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 17.  § és a  18.  § tekintetében a  gyermekek védelméről és a  gyámügyi igazgatásról szóló 1997.  évi XXXI.  törvény 162.  § 
(1) bekezdés a) és m) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. §  A szociális és gyermekvédelmi ellátásoknak a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 
(a továbbiakban: Szt.) 18/B. §-ában meghatározott országos nyilvántartását (a továbbiakban: Nyilvántartás) vezető 
szervnek a Kormány a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalt (a továbbiakban: Hivatal) jelöli ki.

2. § (1) A  települési önkormányzat jegyzőjének (a  továbbiakban: jegyző) és a  fővárosi és megyei kormányhivatal járási 
(fővárosi kerületi) hivatalának (a  továbbiakban: járási hivatal) a  Nyilvántartásba való adatrögzítéssel történő 
adatszolgáltatása a  Hivatal által e  célból kialakított és a  központi szerverén működtetett webes kezelőfelületen 
történő adatrögzítéssel, vagy a  Hivatal által meghatározott formátumú és adattartalmú interfész kapcsolaton 
keresztül zajló elektronikus adatátadással valósul meg.

 (2) A  Nyilvántartás adatait a  Hivatal az  (1)  bekezdés szerinti adatszolgáltatás összesítésével, egységes adatbázisban 
kezeli.

3. § (1) A Nyilvántartásba történő adatszolgáltatásért, valamint az általa szolgáltatott adatok hitelességéért a jegyző, illetve 
a járási hivatal vezetője (a továbbiakban együtt: adatszolgáltatásért felelős személy) felel.

 (2) A Hivatal a Nyilvántartás üzemeltetése során biztosítja, hogy az arra jogosulatlan személyek a nyilvántartásba vett 
adatokhoz ne férjenek hozzá.

 (3) A  Hivatal a  központi szerverén folyamatosan naplózza a  Nyilvántartással kapcsolatos nyilvántartási eseményeket 
– ide értve az  adatrögzítéssel nem járó adatlekérdezéseket is –, valamint gondoskodik arról, hogy azok 
visszakereshetőek legyenek.

2. A Nyilvántartás működtetése

4. § (1) A  Nyilvántartás részére történő adatszolgáltatást a  (2), a  (4), valamint a  (6)  bekezdés szerinti személyek 
(a továbbiakban együtt: adatszolgáltatásra jogosult személy) teljesítik.
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 (2) Az adatszolgáltatásért felelős személy a Nyilvántartás részére történő adatszolgáltatás teljesítésére a polgármesteri 
hivatal vagy közös önkormányzati hivatal, illetve a  járási hivatal (a  továbbiakban együtt: hatóság) ügyfélkapu 
hozzáférési jogosultsággal rendelkező, és köztisztviselői, illetve kormánytisztviselői jogviszonyban álló munkatársai 
közül – a Hivatal honlapján közzétett formanyomtatvány szerinti kijelölő okirat kitöltésével – egy e-képviselőt jelöl 
ki. A kijelölő okiratot postai úton meg kell küldeni a Hivatal részére.

 (3) Az  adatszolgáltatásért felelős személy haladéktalanul köteles a  Hivatalnak bejelenteni, ha az  e-képviselő 
nyilvántartásba vett adatai megváltoztak vagy megbízása megszűnt.

 (4) A  nyilvántartásba vett e-képviselő a  hatóság ügyfélkapu hozzáférési jogosultsággal rendelkező, és köztisztviselői, 
illetve kormánytisztviselői jogviszonyban álló munkatársai közül a Nyilvántartás részére történő adatszolgáltatásra 
további személyt vagy személyeket jelölhet ki (a továbbiakban: e-ügyintéző). Az e-ügyintéző kijelölése elektronikus 
úton, a  Hivatal által erre a  célra rendszeresített webes kezelőfelületen történik. A  kijelöléshez meg kell adni 
az e-ügyintézőnek az ügyfélkapu használatára jogosító személyazonosító adatait.

 (5) Az  e-képviselő a  hatóság e-ügyintézői közül kiemelt felhasználót jelölhet ki. A  kiemelt felhasználó a  hatóságnál 
dolgozó valamennyi adatszolgáltatásra jogosult személy Nyilvántartáshoz kapcsolódó tevékenységének nyomon 
követésére jogosult.

 (6) Az e-ügyintéző kijelölésére vonatkozó szabályok szerint az e-képviselő a hatóság munkatársai közül az Szt. 18/B. § 
(1)  bekezdése szerinti ellátásokkal összefüggő hatósági ügyben eljárási cselekményeket egyébként nem végző 
adatrögzítőt is kijelölhet. Adatrögzítőként közszolgálati jogviszonyban vagy kormányzati szolgálati jogviszonyban 
álló személy jelölhető ki.

 (7) Az e-képviselő köteles a Hivatal felé elektronikus úton bejelenteni, ha a (4) vagy a (6) bekezdés szerinti személyek 
nyilvántartásba vett adatai megváltoztak. Az e-ügyintéző, a kiemelt felhasználó, valamint az adatrögzítő kijelölése 
a Hivatal felé elektronikus úton, a webes kezelőfelületen tett bejelentéssel vonható vissza.

 (8) Az e-ügyintéző, a kiemelt felhasználó és az adatrögzítő megfelelő felkészítéséről az e-képviselő gondoskodik.

5. § (1) Az  adatszolgáltatásra jogosult személy az  Szt. 18/B.  § (2)  bekezdése szerinti adatokat – a  döntés jogerőre 
emelkedésének időpontját kivéve – legkésőbb az  ellátással összefüggő döntés meghozatalát követő öt 
munkanapon belül rögzíti a  Nyilvántartás működtetésének alapjául szolgáló adatrögzítő felületen. A  rögzített 
adatok akkor válnak a  Nyilvántartás részévé, amikor az  ellátással kapcsolatos döntés jogerőre emelkedésére 
vonatkozó adatot az  adatszolgáltatásra jogosult személy rögzíti. A  jogerőre emelkedés időpontját legkésőbb 
a jogerőre emelkedésről való tudomásszerzést követő munkanapon kell rögzíteni.

 (2) Az  (1)  bekezdésben meghatározott határidőn túl akkor lehet adatot rögzíteni, ha az  adatszolgáltatásra jogosult 
személy számára a  Nyilvántartás – a  Hivatal informatikai rendszerében, az  elektronikus hírközlési szolgáltatónál 
vagy a hatóság informatikai eszközében fellépő üzemzavar miatt – az adatrögzítési határidőn belül munkaidőben 
legalább két egymást követő munkanapon keresztül nem volt elérhető.

 (3) Ha az Szt. 18/B. § (1) bekezdése szerinti ellátás megállapítása során figyelembe vett személy Társadalombiztosítási 
Azonosító Jellel nem rendelkezik vagy a Társadalombiztosítási Azonosító Jele nem ismert, a Nyilvántartás a részére  
– a Társadalombiztosítási Azonosító Jele rögzítéséig – ideiglenes azonosítót képez.

 (4) Ha a  Nyilvántartásban rögzített adat akként változik meg, hogy azzal összefüggésben hatósági döntéshozatalra 
nem kerül sor, az adatot az adatszolgáltatásra jogosult személy legkésőbb az adatváltozásról való tudomásszerzést 
követő munkanapon módosítja.

6. § (1) A  Nyilvántartásban rögzített Társadalombiztosítási Azonosító Jelet az  Országos Egészségbiztosítási Pénztár 
nyilvántartásából való adatigénylés útján az eljáró hatóság ellenőrzi.

 (2) Ha az eljáró hatóság azt állapítja meg, hogy a kérelmet benyújtó személy vagy az adott ellátás megállapítása során 
figyelembe vett más személy már szerepel a Nyilvántartásban, és az ellátásra való jogosultság feltételei fennállnak, 
az új ellátásra vonatkozó adatokat a Nyilvántartásban már szereplő adatokhoz kapcsoltan rögzíti.

 (3) A  Nyilvántartásban szereplő személyre vonatkozó, az  Szt. 18.  § a), b) és g)  pontja, 18/A.  § a), b) és g)  pontja, 
valamint a  gyermekek védelméről és a  gyámügyi igazgatásról szóló 1997.  évi XXXI.  törvény 138.  § (1)  bekezdés  
a) és b)  pontja szerinti adatokat akkor kell törölni a  nyilvántartásból, amikor az  Szt. 23.  §-a szerint minden olyan 
ellátás Nyilvántartásból való törlésére sor került, amelyre való jogosultság vizsgálatánál a  személyt figyelembe 
vették. A törlést az utolsóként törölt ellátással összefüggő adatok törlésével egyidejűleg kell elvégezni.
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3. Záró rendelkezések

7. § (1) Ez a rendelet – a (2) és a (3) bekezdésben foglalt kivétellel – 2013. november 15-én lép hatályba.
 (2) Az 5. § (3) bekezdése és a 6. § (3) bekezdése 2013. december 16-án lép hatályba.
 (3) A 11. § és a 21. § 2014. július 1-jén lép hatályba.

8. § (1) Az 5. § (1) és (2) bekezdését az Szt. 18/B. § (1) bekezdése szerinti ellátásokkal összefüggésben 2013. december 15-ét 
követően indult hatósági ügyekben kell alkalmazni.

 (2) A 6. § (1) bekezdését az Szt. 18/B. §-a szerinti ellátásokkal kapcsolatos azon ügyekben kell alkalmazni, amelyekkel 
összefüggésben a Nyilvántartásba történő adatszolgáltatásra 2013. december 15-ét követően kerül sor.

 (3) Az  adatszolgáltatásért felelős személy az  e-képviselő első alkalommal történő kijelölése során kitöltött kijelölő 
okiratot 2013. november 22-éig küldi meg a Hivatal részére.

 (4) Az Szt. 140/T. § (3) bekezdése és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 
161/U.  § (3)  bekezdése szerint rögzített adatok esetében a  jogerőre emelkedés időpontját legkésőbb a  jogerőre 
emelkedésről való tudomásszerzést követő munkanapon kell rögzíteni. A  rögzített adatok akkor válnak 
a  Nyilvántartás részévé, amikor az  ellátással kapcsolatos döntés jogerőre emelkedésére vonatkozó adatot 
az adatszolgáltatásra jogosult személy rögzíti.

9. §  A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes 
szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: Pr.) 1.  § (1)  bekezdése helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
„(1) A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások megállapítása iránti kérelem tartalmazza
a) az  ellátást igénylő személynek és az  ellátás megállapítása során az  Szt. rendelkezései alapján figyelembe vett 
személynek az Szt. 18. § a) pontjában vagy 18/A. § a) pontjában szereplő adatait,
b) az  ellátást igénylő személy állampolgárságát, illetve bevándorolt, letelepedett, menekült, oltalmazott vagy 
hontalan jogállását,
c) az igényelt szociális ellátás jogosultsági feltételeire vonatkozó adatokat, nyilatkozatokat.”

10. §  A Pr. a következő 5/A. §-sal egészül ki:
„5/A.  § Az  Szt. 18/B.  §-ában meghatározott országos nyilvántartásba rögzítendő, az  Szt. 18/B.  § (1)  bekezdésében 
meghatározott ellátásokról hozott döntésnek a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 
szóló 2004. évi CXL. törvény 72. §-ában meghatározottakon kívül tartalmaznia kell az ügy elbírálási azonosítóját is.”

11. §  A Pr. 17. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az Szt. 18/B. §-a szerinti országos nyilvántartást vezető hatóság az Szt. 19. § (3) bekezdésében meghatározott 
feladatának teljesítése érdekében az  adatokat az  Flt. 57/B.  §-a szerinti Foglalkoztatási és Közfoglalkoztatási 
Adatbázisban rögzíti.”

12. §  A Pr. 50. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Ha a  kérelmező nem rendelkezik Társadalombiztosítási Azonosító Jellel, a  bizonyítványban 
a „Társadalombiztosítási Azonosító Jellel nem rendelkezik” szöveget kell feltüntetni.”

13. §  A Pr. a következő 62. §-sal egészül ki:
„62. § A szociális és gyermekvédelmi ellátások országos nyilvántartásáról szóló 392/2013. (XI. 12.) Korm. rendelettel 
megállapított 1.  § (1)  bekezdését, 5/A.  §-t, 35.  § (1)  bekezdését, valamint 2. számú mellékletet, 2/A. számú 
mellékletet, 3. számú mellékletet, 4. számú mellékletet, 9. számú mellékletet és 12. számú mellékletet a  2013. 
december 15-ét követően indult ügyekben kell alkalmazni.”

14. §  A Pr.
a) 2. számú melléklete helyébe az 1. melléklet,
b) 2/A. számú melléklete helyébe a 2. melléklet,
c) 3. számú melléklete helyébe a 3. melléklet,
d) 4. számú melléklete helyébe a 4. melléklet,
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e) 9. számú melléklete helyébe az 5. melléklet,
f ) 12. számú melléklete helyébe a 6. melléklet
lép.

15. §  A Pr. 35. § (1) bekezdésében a „(3) bekezdésének a) pontja” szövegrész helyébe az „(1) bekezdése” szöveg lép.

16. §  A gyámhatóságokról, valamint a  gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: Gyer.) 66/A. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Az Szt. 18/B. §-ában meghatározott országos nyilvántartásba rögzítendő, a rendszeres kedvezményről hozott 
döntésnek a  közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004.  évi CXL.  törvény 
72. §-ában meghatározottakon kívül tartalmaznia kell az ügy elbírálási azonosítóját is.”

17. §  A Gyer. 74. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  tárgyhónapra esedékes megelőlegezett gyermektartásdíjat december hónap kivételével a  tárgyhónapot 
követő hónap 5. napjáig kell folyósítani, ideértve a  jogosultság megszűnésének hónapjára a  Gyvt. 24.  § 
(7)  bekezdése alapján járó megelőlegezett gyermektartásdíjat is. A  december hónapra esedékes megelőlegezett 
gyermektartásdíj folyósításáról december 30-áig kell gondoskodni.”

18. §  A Gyer. 76. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A Magyar Államkincstár minden hónap 25-éig, december hónapban 20-áig gondoskodik az igényelt összegnek 
a  folyósító szerv részére történő átutalásáról, egyidejűleg az  országosan összesített létszám- és kifizetési adatokat 
megyénként, gyámhivatalonkénti bontásban – számítógépes hálózaton – megküldi a Minisztérium részére.”

19. §  A Gyer. a következő 185. §-sal egészül ki:
„185. § A szociális és gyermekvédelmi ellátások országos nyilvántartásáról szóló 392/2013. (XI. 12.) Korm. rendelettel 
megállapított 66/A. § (2a) bekezdését és 3. számú mellékletet a 2013. december 15-ét követően indult ügyekben 
kell alkalmazni.”

20. §  A Gyer. 3. számú melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

21. §  A szociális és gyermekvédelmi ellátások országos nyilvántartásáról szóló 392/2013. (XI. 12.) Korm. rendelet 6.  § 
(1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az eljáró hatóság a Nyilvántartásban rögzített
a) természetes személyazonosító és lakcímadatokat a  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi 
Hivatalának nyilvántartásából,
b) Társadalombiztosítási Azonosító Jelet az Országos Egészségbiztosítási Pénztár nyilvántartásából
való adatigénylés útján ellenőrzi.”

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet a 392/2013. (XI. 12.) Korm. rendelethez
„2. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez

7 

1. melléklet a .../2013. (... . ... .) Korm. rendelethez 
 

„2. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez 
 

KÉRELEM 
az időskorúak járadékának megállapítására 

 
1. Személyes adatok 
 
1.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: 
1.1.1. Neve:  ...........................................................................................................................................................  
1.1.2. Születési neve:  ............................................................................................................................................  
1.1.3. Anyja neve:  .................................................................................................................................................  
1.1.4. Születési helye, ideje (év, hó, nap):  .............................................................................................................  
1.1.5. Lakóhelye: ...................................................................................................................................................  
1.1.6. Tartózkodási helye:  .....................................................................................................................................  
1.1.7. Társadalombiztosítási Azonosító Jele:  ........................................................................................................  
1.1.8. Állampolgársága:  ........................................................................................................................................  
1.1.9. Telefonszám (nem kötelező megadni):  .......................................................................................................  
1.1.10. Fizetési számlaszám (ha a folyósítást fizetési számlaszámra kéri):  ............................................................  
1.1.11. A fizetési számlát vezető pénzintézet neve:  ................................................................................................  
 
1.2. A kérelmező családi állapota: 
1.2.1.  egyedülálló, 
1.2.2.  házastársával/élettársával él együtt. 
 
1.3. A kérelmező idegenrendészeti státusza (nem magyar állampolgárság esetén):  
1.3.1.  szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, vagy  
1.3.2.  EU kék kártyával rendelkező, vagy 
1.3.3.  bevándorolt/letelepedett, vagy 
1.3.4.  menekült/oltalmazott/hontalan. 
 
1.4. A kérelmezővel azonos lakcímen élő házastársára/élettársára vonatkozó adatok: 
1.4.1. Neve:  ...........................................................................................................................................................  
1.4.2. Születési neve:  ............................................................................................................................................  
1.4.3. Anyja neve:  .................................................................................................................................................  
1.4.4. Születési helye, ideje (év, hó, nap):  .............................................................................................................  
1.4.5. Lakóhelye: ...................................................................................................................................................  
1.4.6. Tartózkodási helye:  .....................................................................................................................................  
1.4.7. Társadalombiztosítási Azonosító Jele:  ........................................................................................................  
 
2. Jövedelmi adatok: 
 

 A 
 B C 

 
A jövedelem típusa 

Kérelmező Házastárs, élettárs 
havi jövedelme (forint) 

2.1. Munkaviszonyból és más foglalkoztatási 
jogviszonyból származó 
ebből: közfoglalkoztatásból származó 

  

  
2.2. Társas és egyéni vállalkozásból, 

őstermelői, illetve szellemi és más önálló 
tevékenységből származó 

  

2.3. Táppénz, gyermekgondozási támogatások   
2.4. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű 

rendszeres szociális ellátások   
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2.5. Önkormányzat, járási hivatal és 
munkaügyi szervek által folyósított 
ellátások 

  

2.6. Egyéb jövedelem   
2.7. Összes jövedelem   

 
3. Nyilatkozatok: 
3.1.  Tudomásul veszem, hogy 
3.1.1.  a szociális hatáskört gyakorló szerv – az állami adóhatóság útján – ellenőrizheti a kérelemben közölt 
jövedelmi adatok valódiságát, 
3.1.2.  köteles vagyok a feltüntetett adatokban bekövetkezett változást 15 napon belül bejelenteni az eljáró 
hatóságnak. 
3.2.  Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő 
felhasználásához. 
3.3.  (A kérelmező részéről:) 
 Felelősségem tudatában kijelentem, hogy 
3.3.1.* életvitelszerűen a lakóhelyemen/a tartózkodási helyemen élek (a megfelelő rész aláhúzandó), és 
3.3.2. a kérelemben közölt adatok a valóságnak megfelelnek. 
3.4.  (A kérelmező házastársának/élettársának részéről:) 
 Felelősségem tudatában kijelentem, hogy 
3.4.1.* életvitelszerűen a lakóhelyemen/a tartózkodási helyemen élek (a megfelelő rész aláhúzandó), és 
3.4.2. a kérelemben közölt adatok a valóságnak megfelelnek. 
 
Kelt: …………………………………………………., ………………………………………. 
 

 ...................................................................   ..................................................................  
kérelmező aláírása kérelmező 

 házastársának/élettársának aláírása 
 
 
__________ 
* Ezt a nyilatkozatot csak abban az esetben kell megtenni, ha egyidejűleg bejelentett lakó- és tartózkodási hellyel is 
rendelkezik. 
 

4. TÁJÉKOZTATÓ A KÉRELEM KITÖLTÉSÉHEZ 
 
Kérjük, hogy szíveskedjen a megfelelő választ X-szel jelölni, és a hiányzó adatokat kitölteni. 
 
4.1.  A személyi adatok kitöltéséhez 
4.1.1. „Egyedülálló” az a személy, aki hajadon, nőtlen, özvegy, elvált vagy házastársától külön él, kivéve, ha 
élettársa van. A házastársak akkor tekinthetők különélőnek, ha a lakcímük különböző. 
4.2.  A jövedelemre vonatkozó adatok kitöltéséhez 
4.2.1.  „Jövedelem”: a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint meghatározott, belföldről vagy 
külföldről származó – megszerzett – vagyoni érték (bevétel), ideértve a jövedelemként figyelembe nem vett 
bevételt és az adómentes jövedelmet is, továbbá az a bevétel, amely után az egyszerűsített vállalkozói adóról, 
illetve az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell 
fizetni. 
4.2.2.  A jövedelmi adatok alatt havi nettó jövedelmet kell érteni. A nettó jövedelem kiszámításánál a 
bevételt az elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett összegben kell feltüntetni. 
4.2.2.1. Elismert költségnek minősül a személyi jövedelemadóról szóló törvényben elismert költség, valamint 
a fizetett tartásdíj. 
4.2.2.2. Befizetési kötelezettségnek minősül a személyi jövedelemadó, az egyszerűsített vállalkozási adó, a 
magánszemélyt terhelő egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, egészségbiztosítási hozzájárulás és járulék, 
egészségügyi szolgáltatási járulék, nyugdíjjárulék, nyugdíjbiztosítási járulék, magán-nyugdíjpénztári tagdíj és 
munkavállalói járulék. 
4.2.3. Ha a magánszemély az egyszerűsített vállalkozói adó vagy egyszerűsített közteherviselési 
hozzájárulás alapjául szolgáló bevételt szerez, a bevétel csökkenthető a személyi jövedelemadóról szóló törvény 
szerint elismert költségnek minősülő igazolt kiadásokkal, ennek hiányában a bevétel 40%-ával. Ha a 
mezőgazdasági őstermelő adóévi őstermelésből származó bevétele nem több a kistermelés értékhatáránál (illetve 



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2013. évi 186. szám 805959 

ha részére támogatást folyósítottak, annak a folyósított támogatással növelt összegénél), akkor a bevétel 
csökkenthető az igazolt költségekkel, továbbá a bevétel 40%-ának megfelelő összeggel vagy a bevétel 85%-
ának, illetve állattenyésztés esetén 94%-ának megfelelő összeggel. 
4.2.4. Nem minősül jövedelemnek, így  jövedelemként nem kell feltüntetni az önkormányzati segélyt, a 
lakásfenntartási támogatást, az adósságcsökkentési támogatást, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 
keretében nyújtott támogatást és az a melletti pótlékot, a nevelőszülők számára fizetett nevelési díjat és külön 
ellátmányt, az anyasági támogatást, a tizenharmadik havi nyugdíjat, a szépkorúak jubileumi juttatását, a súlyos 
mozgáskorlátozott személyek pénzbeli közlekedési kedvezményeit, a vakok személyi járadékát és a 
fogyatékossági támogatást, a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatást, az 
alkalmi munkavállalói könyvvel történő munkavégzés, az egyszerűsített foglalkoztatás, valamint az 
adórendszeren kívüli keresettel járó háztartási munka havi ellenértékét, a házi segítségnyújtás keretében 
társadalmi gondozásért kapott tiszteletdíjat, az energiafelhasználáshoz nyújtott támogatást. 
4.2.5. A jövedelemszámításnál figyelmen kívül kell hagyni a közfoglalkoztatásból származó havi 
jövedelemnek a foglalkoztatást helyettesítő támogatás összegét meghaladó részét. 
4.2.6. A havi jövedelem kiszámításakor 
4.2.6.1. a rendszeres jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap alatt,  
4.2.6.2. a nem rendszeres jövedelem, illetve vállalkozásból, őstermelésből származó jövedelem esetén a 
kérelem benyújtását megelőző tizenkét hónap alatt 
kapott összeg egy havi átlagát kell együttesen figyelembe venni. 
4.2.7. A jövedelem típusai: 
4.2.7.1. Munkaviszonyból és más foglalkoztatási viszonyból származó jövedelem: különösen a 
munkaviszonyban, közalkalmazotti, közszolgálati jogviszonyban, bírósági, ügyészségi, igazságügyi szolgálati 
jogviszonyban, honvédség, rendvédelmi szervek, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, polgári nemzetbiztonsági 
szolgálatok hivatásos és szerződéses szolgálati jogviszonyában folytatott munkavégzésre irányuló 
tevékenységből, továbbá szövetkezet tagjaként folytatott – személyes közreműködést igénylő – tevékenységből 
származó jövedelem. 
4.2.7.2. Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó 
jövedelem: itt kell feltüntetni a jogdíjat, továbbá a bérbeadó, a választott könyvvizsgáló tevékenységéből 
származó jövedelmet, a gazdasági társaság magánszemély tagja által külön szerződés szerint teljesített 
mellékszolgáltatást. 
4.2.7.3. Táppénz, gyermekgondozási támogatások: táppénz, terhességi-gyermekágyi segély, 
gyermekgondozási díj, gyermekgondozási segély, gyermeknevelési támogatás, családi pótlék, gyermektartásdíj. 
4.2.7.4. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások: öregségi, özvegyi és szülői nyugdíj, 
árvaellátás, baleseti hozzátartozói nyugellátások, korhatár előtti ellátás, szolgálati járandóság, a balettművészeti 
életjáradék, az átmeneti bányászjáradék, rokkantsági ellátás, rehabilitációs ellátás, bányász dolgozók 
egészségkárosodási járadéka, rokkantsági járadék, rehabilitációs járadék, politikai rehabilitációs ellátások, 
házastársi pótlék, házastárs után járó jövedelempótlék, közszolgálati járadék. 
4.2.7.5. Önkormányzat, járási hivatal és munkaügyi szervek által folyósított ellátások: különösen az időskorúak 
járadéka, a rendszeres szociális segély, a foglalkoztatást helyettesítő támogatás, az ápolási díj; munkanélküli 
járadék, álláskeresési járadék, álláskeresési segély, képzési támogatásként folyósított keresetpótló juttatás. 
4.2.7.6. Egyéb jövedelem: például az ösztöndíj, szakképzéssel összefüggő pénzbeli juttatások, a felzárkózást 
elősegítő megélhetési támogatás, a nevelőszülői díj, szociális gondozói díj, végkielégítés és állampapírból 
származó jövedelem, ingatlan és ingó tárgyak értékesítéséből, vagyoni értékű jog átruházásából származó 
jövedelem, életjáradékból, föld és más ingatlan bérbeadásából származó jövedelem, illetve minden olyan 
jövedelem, amely az előző sorokban nem került feltüntetésre. 
4.2.8. A jövedelemről – a Magyar Államkincstár területileg illetékes Igazgatósága által a családtámogatási 
törvény szerint folyósított családtámogatási ellátás, vagy a fogyatékossági támogatás kivételével – a kérelemhez 
mellékelni kell a jövedelem típusának megfelelő iratot vagy annak másolatát.” 
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2. melléklet a .../2013. (... . ... .) Korm. rendelethez 
 

„2/A. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez 
 

Adatlap 
az időskorúak járadékának hivatalból történő megállapításához 

 
1. Személyi adatok 
1.1. [A HATÓSÁG TÖLTI KI] 
1.1.1. Neve:  ...........................................................................................................................................................  
1.1.2. Anyja neve:  .................................................................................................................................................  
1.1.3. Születés helye, ideje (év, hó, nap):  ..............................................................................................................  
1.1.4. Lakóhelye: ...................................................................................................................................................  
1.1.5. Tartózkodási helye:  .....................................................................................................................................  
1.1.6. Társadalombiztosítási Azonosító Jele:  ........................................................................................................  
1.1.7. Állampolgársága:  ........................................................................................................................................  
 
1.1.8. A kérelmező idegenrendészeti státusza (nem magyar állampolgárság esetén):  
1.1.8.1.  szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, vagy  
1.1.8.2.  EU kék kártyával rendelkező, vagy 
1.1.8.3.  bevándorolt/letelepedett, vagy 
1.1.8.4.  menekült/oltalmazott/hontalan 
 
 
1.2. [AZ ÜGYFÉL TÖLTI KI] 
1.2.1. Telefonszám (nem kötelező megadni): . ....................................................................................................... 
1.2.2. Fizetési számlaszám (akkor kell megadni, ha a folyósítást fizetési számlaszámra kéri): 
 ...................................................................................................................................................................................   
1.2.3.  A fizetési számlát vezető pénzintézet neve:   

 ...................................................................................................................................................................................  
1.2.4.  Az 1.1. alpont szerinti adataimban az alábbi változás(ok) történt(ek): 

 ...................................................................................................................................................................................  
 ...................................................................................................................................................................................  
 ...................................................................................................................................................................................  
 ...................................................................................................................................................................................  
1.2.5. Családi állapot: 
1.2.5.1.  egyedülálló, 
1.2.5.2.  házastársával/élettársával együtt élő. 
 
1.2.6. A kérelmezővel azonos lakcímen élő házastársa/élettársa személyes adatai: 
1.2.6.1. Neve:  ...........................................................................................................................................................  
1.2.6.2. Születési neve:  ............................................................................................................................................  
1.2.6.3. Anyja neve:  .................................................................................................................................................  
1.2.6.4. Születési helye, ideje (év, hó, nap):  .............................................................................................................  
1.2.6.5. Lakóhelye: ...................................................................................................................................................  
1.2.6.6. Tartózkodási helye:  .....................................................................................................................................  
1.2.6.7. Társadalombiztosítási Azonosító Jele:  ........................................................................................................  
 
2. Jövedelmi adatok* 
 

 A B C 

 
A jövedelem típusa 

Kérelmező Házastárs, élettárs 
havi jövedelme (forint) 

2.1. Munkaviszonyból és más foglalkoztatási 
jogviszonyból származó 
ebből: közfoglalkoztatásból származó 
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2.2. Társas és egyéni vállalkozásból, 
őstermelői, illetve szellemi és más önálló 
tevékenységből származó 

  

2.3. Táppénz, gyermekgondozási támogatások   
2.4. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű 

rendszeres szociális ellátások   

2.5. Önkormányzat, járási hivatal és 
munkaügyi szervek által folyósított 
ellátások 

  

2.6. Egyéb jövedelem   
2.7. Összes jövedelem   

 
* Egyedülálló személy esetén csak akkor kell kitölteni, ha az aktív korúak ellátására való jogosultság megszüntetését követően a 
jövedelemben változás állt be. 
 
3.  Nyilatkozatok 
3.1.  (A kérelmező részéről:) 
 Felelősségem tudatában kijelentem, hogy 
3.1.1.** életvitelszerűen a lakóhelyemen/a tartózkodási helyemen élek (a megfelelő rész aláhúzandó), 
3.1.2. az adatlapon közölt adatok a valóságnak megfelelnek. 
3.2.  (A kérelmező házastársának/élettársának részéről:) 
 Felelősségem tudatában kijelentem, hogy 
3.2.1.** életvitelszerűen a lakóhelyemen/a tartózkodási helyemen élek (a megfelelő rész aláhúzandó), és 
3.2.2. a kérelemben közölt adatok a valóságnak megfelelnek. 
3.3. Tudomásul veszem, hogy a szociális hatáskört gyakorló szerv – az állami adóhatóság útján – 
ellenőrizheti a közölt jövedelmi adatok valódiságát.  
3.4. Tudomásul veszem, hogy köteles vagyok a feltüntetett adatokban bekövetkezett változást 15 napon 
belül bejelenteni az eljáró hatóságnak. 
 
Kelt: ........................................................................ ,...................................................... 
 

 ...................................................................   ..................................................................  
kérelmező aláírása kérelmező 

 házastársának/élettársának aláírása 
  

__________ 
** Ezt a nyilatkozatot csak abban az esetben kell megtenni, ha egyidejűleg bejelentett lakó- és tartózkodási hellyel is rendelkezik. 
 

4. TÁJÉKOZTATÓ AZ ADATLAP KITÖLTÉSÉHEZ 
 
A megfelelő választ X-szel kell jelölni, illetve a hiányzó adatokat kitölteni. 
 
4.1. A személyi adatok kitöltéséhez 
4.1.1. Egyedülálló az a személy, aki hajadon, nőtlen, özvegy, elvált vagy házastársától külön él, kivéve, ha 
élettársa van. A házastársak akkor tekinthetők különélőnek, ha a lakcímük különböző. 
4.2. A jövedelemre vonatkozó adatok kitöltéséhez 
4.2.1. A jövedelemre vonatkozó adatokat nem kell megadni, ha az ügyfél egyedülálló és az aktív korúak 
ellátására való jogosultságának megszűnését követően jövedelmében változás nem állt be. 
4.2.2. „Jövedelem”: a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint meghatározott, belföldről vagy 
külföldről származó – megszerzett – vagyoni érték (bevétel), ideértve a jövedelemként figyelembe nem vett 
bevételt és az adómentes jövedelmet is, továbbá az a bevétel, amely után az egyszerűsített vállalkozói adóról, 
illetve az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell 
fizetni. 
4.2.3.  A jövedelmi adatok alatt havi nettó jövedelmet kell érteni. A nettó jövedelem kiszámításánál a 
bevételt az elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett összegben kell feltüntetni. 
4.2.3.1. Elismert költségnek minősül a személyi jövedelemadóról szóló törvényben elismert költség, valamint 
a fizetett tartásdíj. 
4.2.3.2. Befizetési kötelezettségnek minősül a személyi jövedelemadó, az egyszerűsített vállalkozási adó, a 
magánszemélyt terhelő egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, egészségbiztosítási hozzájárulás és járulék, 
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egészségügyi szolgáltatási járulék, nyugdíjjárulék, nyugdíjbiztosítási járulék, magán-nyugdíjpénztári tagdíj és 
munkavállalói járulék. 
4.2.4. Ha a magánszemély az egyszerűsített vállalkozói adó vagy egyszerűsített közteherviselési 
hozzájárulás alapjául szolgáló bevételt szerez, a bevétel csökkenthető a személyi jövedelemadóról szóló törvény 
szerint elismert költségnek minősülő igazolt kiadásokkal, ennek hiányában a bevétel 40%-ával. Ha a 
mezőgazdasági őstermelő adóévi őstermelésből származó bevétele nem több a kistermelés értékhatáránál (illetve 
ha részére támogatást folyósítottak, annak a folyósított támogatással növelt összegénél), akkor a bevétel 
csökkenthető az igazolt költségekkel, továbbá a bevétel 40%-ának megfelelő összeggel vagy a bevétel 85%-
ának, illetve állattenyésztés esetén 94%-ának megfelelő összeggel. 
4.2.5. Nem minősül jövedelemnek, így  jövedelemként nem kell feltüntetni az önkormányzati segélyt, a 
lakásfenntartási támogatást, az adósságcsökkentési támogatást, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 
keretében nyújtott támogatást és az a melletti pótlékot, a nevelőszülők számára fizetett nevelési díjat és külön 
ellátmányt, az anyasági támogatást, a tizenharmadik havi nyugdíjat, a szépkorúak jubileumi juttatását, a súlyos 
mozgáskorlátozott személyek pénzbeli közlekedési kedvezményeit, a vakok személyi járadékát és a 
fogyatékossági támogatást, a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatást, az 
alkalmi munkavállalói könyvvel történő munkavégzés, az egyszerűsített foglalkoztatás, valamint az 
adórendszeren kívüli keresettel járó háztartási munka havi ellenértékét, a házi segítségnyújtás keretében 
társadalmi gondozásért kapott tiszteletdíjat, az energiafelhasználáshoz nyújtott támogatást. 
4.2.6. A jövedelemszámításnál figyelmen kívül kell hagyni a közfoglalkoztatásból származó havi 
jövedelemnek a foglalkoztatást helyettesítő támogatás összegét meghaladó részét. 
4.2.7. A havi jövedelem kiszámításakor 
4.2.7.1. a rendszeres jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap alatt,  
4.2.7.2. a nem rendszeres jövedelem, illetve vállalkozásból, őstermelésből származó jövedelem esetén a 
kérelem benyújtását megelőző tizenkét hónap alatt 
kapott összeg egy havi átlagát kell együttesen figyelembe venni. 
4.2.8. A jövedelem típusai: 
4.2.8.1. Munkaviszonyból és más foglalkoztatási viszonyból származó jövedelem: különösen a 
munkaviszonyban, közalkalmazotti, közszolgálati jogviszonyban, bírósági, ügyészségi, igazságügyi szolgálati 
jogviszonyban, honvédség, rendvédelmi szervek, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, polgári nemzetbiztonsági 
szolgálatok hivatásos és szerződéses szolgálati jogviszonyában folytatott munkavégzésre irányuló 
tevékenységből, továbbá szövetkezet tagjaként folytatott – személyes közreműködést igénylő – tevékenységből 
származó jövedelem. 
4.2.8.2. Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó 
jövedelem: itt kell feltüntetni a jogdíjat, továbbá a bérbeadó, a választott könyvvizsgáló tevékenységéből 
származó jövedelmet, a gazdasági társaság magánszemély tagja által külön szerződés szerint teljesített 
mellékszolgáltatást. 
4.2.8.3. Táppénz, gyermekgondozási támogatások: táppénz, terhességi-gyermekágyi segély, 
gyermekgondozási díj, gyermekgondozási segély, gyermeknevelési támogatás, családi pótlék, gyermektartásdíj. 
4.2.8.4. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások: öregségi, özvegyi és szülői nyugdíj, 
árvaellátás, baleseti hozzátartozói nyugellátások, korhatár előtti ellátás, szolgálati járandóság, a balettművészeti 
életjáradék, az átmeneti bányászjáradék, rokkantsági ellátás, rehabilitációs ellátás, bányász dolgozók 
egészségkárosodási járadéka, rokkantsági járadék, rehabilitációs járadék, politikai rehabilitációs ellátások, 
házastársi pótlék, házastárs után járó jövedelempótlék, közszolgálati járadék. 
4.2.8.5. Önkormányzat, járási hivatal és munkaügyi szervek által folyósított ellátások: különösen az időskorúak 
járadéka, a rendszeres szociális segély, a foglalkoztatást helyettesítő támogatás, az ápolási díj; munkanélküli 
járadék, álláskeresési járadék, álláskeresési segély, képzési támogatásként folyósított keresetpótló juttatás. 
4.2.8.6. Egyéb jövedelem: például az ösztöndíj, szakképzéssel összefüggő pénzbeli juttatások, a felzárkózást 
elősegítő megélhetési támogatás, a nevelőszülői díj, szociális gondozói díj, végkielégítés és állampapírból 
származó jövedelem, ingatlan és ingó tárgyak értékesítéséből, vagyoni értékű jog átruházásából származó 
jövedelem, életjáradékból, föld és más ingatlan bérbeadásából származó jövedelem, illetve minden olyan 
jövedelem, amely az előző sorokban nem került feltüntetésre. 
4.2.9. A jövedelemről a kérelemhez mellékelni kell – a családtámogatási törvény szerint folyósított 
családtámogatási ellátás kivételével – a jövedelem típusának megfelelő iratot vagy annak másolatát.” 
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3. melléklet a 392/2013. (XI. 12.) Korm. rendelethez
„3. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez

13 

3. melléklet a .../2013. (... . ... .) Korm. rendelethez 
 

„3. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez 
 

KÉRELEM  
aktív korúak ellátásának megállapítására 

 
1.  Személyi adatok 
1.1.  A kérelmező személyre vonatkozó adatok: 
1.1.1. Neve:  ...........................................................................................................................................................  
1.1.2. Születési neve:  ............................................................................................................................................  
1.1.3. Anyja neve:  .................................................................................................................................................  
1.1.4. Születési helye, ideje (év, hó, nap):  .............................................................................................................  
1.1.5. Lakóhelye: ...................................................................................................................................................  
1.1.6. Tartózkodási helye:  .....................................................................................................................................  
1.1.7. Társadalombiztosítási Azonosító Jele:  ........................................................................................................  
1.1.8.  Állampolgársága:  ........................................................................................................................................  
1.1.9. Telefonszám (nem kötelező megadni):  .......................................................................................................  
1.1.10. Fizetési számlaszám (ha a folyósítást fizetési számlaszámra kéri):  ............................................................  
1.1.11.  A fizetési számlát vezető pénzintézet neve:  ................................................................................................  
 
1.2.  A kérelmező családi állapota: 
1.2.1.  egyedülálló, 
1.2.2.  házastársával/élettársával él együtt. 
 
1.3.  A kérelmező 
1.3.1.  részesül fogyatékossági támogatásban, 
1.3.2.  nem részesül fogyatékossági támogatásban. 
 
1.4. A kérelmező idegenrendészeti státusza (nem magyar állampolgárság esetén):  
1.4.1.  szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, vagy  
1.4.2.  EU kék kártyával rendelkező, vagy 
1.4.3.  bevándorolt/letelepedett, vagy 
1.4.4.  menekült/oltalmazott/hontalan. 
 
1.5.  A kérelmezővel azonos lakcímen élő házastársára/élettársára vonatkozó adatok: 
1.5.1. Neve:  ...........................................................................................................................................................  
1.5.2. Születési neve:  ............................................................................................................................................  
1.5.3. Anyja neve:   ...............................................................................................................................................  
1.5.4. Születési helye, ideje (év, hó, nap):  .............................................................................................................  
1.5.5. Lakóhelye: ...................................................................................................................................................  
1.5.6. Tartózkodási helye:  .....................................................................................................................................  
1.5.7. Társadalombiztosítási Azonosító Jele:  ........................................................................................................  
 
1.6.  A kérelmező házastársa/élettársa 
1.6.1.  részesül fogyatékossági támogatásban, 
1.6.2.  nem részesül fogyatékossági támogatásban. 
 
1.7.  A kérelmezővel azonos lakcímen élő, eltartott gyermekek száma összesen: .................. fő 
 
1.8. A kérelmezővel azonos lakcímen élő gyermekekre vonatkozó adatok: 

 

A B C D E F 

Név 
(ha eltérő, születési 

neve is) 

Anyja neve Születés helye, 
ideje 

(év, hó, nap) 

Társadalom-
biztosítási 

Azonosító Jele 

18. életévét betöltött 
személy esetén azon 
oktatási intézmény 

megnevezése, ahol tanul 

Megjegyzés* 

1.8.1.       
1.8.2.       
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1.8.3.       
1.8.4.       
1.8.5.       
  

* Ebben az oszlopban kell feltüntetni: 
a) ha a gyermekre tekintettel gyermekgondozási segélyt, gyermeknevelési támogatást, gyermekgondozási 

díjat vagy terhességi gyermekágyi segélyt folyósítanak, 
b) ha a 20 évesnél fiatalabb gyermek nem jár oktatási intézménybe, de önálló keresettel még nem rendelkezik, 

vagy 
c) életkortól függetlenül a tartós betegség vagy fogyatékosság fennállását, amennyiben ez az állapot a 

gyermek 25. életévének betöltését megelőzően is fennállt. 
 
2.  Jövedelemi adatok 
A kérelmező, valamint házastársa (élettársa) és a velük egy háztartásban élő gyermekeik havi jövedelme, 
forintban: 

 A B C D 

 A jövedelem típusa 
Kérelmező Házastárs, 

élettárs Gyermekek 

havi jövedelme (forint) 

2.1. Munkaviszonyból és más foglalkoztatási 
jogviszonyból származó 
ebből: közfoglalkoztatásból származó 

       

       
2.2. Társas és egyéni vállalkozásból, 

őstermelői, illetve szellemi és más önálló 
tevékenységből származó 

       

2.3. Táppénz, gyermekgondozási 
támogatások        

2.4. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű 
rendszeres szociális ellátások        

2.5. Önkormányzat, járási hivatal és 
munkaügyi szervek által folyósított 
ellátások 

       

2.6. Egyéb jövedelem        
2.7. Összes jövedelem        

 
3. Jogosultsági feltételekre vonatkozó adatok 
3.1. Kérjük, hogy 
3.1.1.  itt jelölje be, ha Ön egészségkárosodott, és 
3.1.2. jelölje aláhúzással, ha 
 a) rendelkezik a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal vagy a rehabilitációs szakigazgatási szerv 
érvényes és hatályos szakvéleményével vagy szakhatósági állásfoglalásával az egészségi állapotról, 
egészségkárosodásról vagy a megváltozott munkaképességről, és ezt csatolta vagy 
 b) vakok személyi járadékában részesül, és csatolta a Magyar Államkincstár területileg illetékes 
Igazgatóságának igazolását annak folyósításáról, vagy 
 c) fogyatékossági támogatásban részesül. 
3.1.3. Amennyiben Ön vakok személyi járadékában részesül, azonban a Magyar Államkincstár 
Igazgatóságának erre vonatkozó igazolását nem csatolta, kérjük, adja meg az ellátást folyósító hatóság 
megnevezését és címét: 
 ...................................................................................................................................................................................  
 ...................................................................................................................................................................................  
3.2. Kérjük, hogy  
3.2.1.  itt jelölje be, ha Ön állástalan, és 
3.2.2. jelölje aláhúzással, ha csatolta 
 a) annak a munkaügyi központnak az igazolását, amely a munkanélküli járadékot, álláskeresési 
járadékot, álláskeresési segélyt, vállalkozói járadékot folyósította, vagy amellyel a kérelem benyújtása előtt 
együttműködött; 
 b) a korábban folyósított szociális ellátások megszüntetéséről hozott határozatot vagy az ellátást 
korábban folyósító szerv igazolását. 
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3.2.3. Amennyiben Ön e jogcímen kéri az aktív korúak ellátására való jogosultság megállapítását és 
közoktatási intézményben tanulmányokat folytató, 14 év alatti gyermekével él egy háztartásban, kérjük, alább 
külön jelölje, ha csatolta a közoktatási intézmény igazolását arról, hogy a gyermek napközbeni ellátását nem 
tudja biztosítani: 
  a fenti igazolást a kérelemhez csatoltam. 
3.2.4. Amennyiben Ön 
 a) a 3.2.2. pont a) alpontjában foglalt igazolást nem csatolta, kérjük, adja meg annak a munkaügyi 
központnak a megnevezését és címét, amely Önnek ellátást folyósított, vagy amellyel Ön együttműködött: 
 ...................................................................................................................................................................................  
 ...................................................................................................................................................................................  
 b) a 3.2.2. pont b) alpontjában foglalt határozatot, igazolást nem csatolta, kérjük, adja meg a korábbi 
szociális ellátást megszüntető szerv megnevezését és címét: 
 ...................................................................................................................................................................................  
 ...................................................................................................................................................................................  
 
4. Nyilatkozatok 
4.1.  Tudomásul veszem, hogy 
4.1.1.  a szociális hatáskört gyakorló szerv – az állami adóhatóság útján – ellenőrizheti a kérelemben közölt 
jövedelmi adatok valódiságát, 
4.1.2.  köteles vagyok a feltüntetett adatokban bekövetkezett változást 15 napon belül bejelenteni az eljáró 
hatóságnak.  
4.2.  Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő 
felhasználásához. 
4.3.  (A kérelmező részéről:) 
 Felelősségem tudatában kijelentem, hogy 
4.3.1.* életvitelszerűen a lakóhelyemen/a tartózkodási helyemen élek (a megfelelő rész aláhúzandó),  
4.3.2.  a családomban élő közeli hozzátartozóként feltüntetett személyek életvitelszerűen az enyémmel 
megegyező lakcímen élnek, 
4.3.3. keresőtevékenységet nem folytatok, 
4.3.4.  gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban vagy megváltozott munkaképességű 
személyek ellátásában nem részesülök, 
4.3.5. közoktatási, illetve felsőoktatási intézményben nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat nem 
folytatok, 
4.3.6. vállalom az elhelyezkedésem érdekében szükséges, az állami foglalkoztatási szervnél történő 
nyilvántartásba vételt és az állami foglalkoztatási szervvel való együttműködést, 
4.3.7. vállalom az együttműködésre kijelölt szervvel való együttműködést, 
4.3.8. a kérelemben közölt adatok a valóságnak megfelelnek. 
4.4.  (A kérelmező házastársának/élettársának részéről:) 
 Felelősségem tudatában kijelentem, hogy 
4.4.1.* életvitelszerűen a lakóhelyemen/a tartózkodási helyemen élek (a megfelelő rész aláhúzandó), és 
4.4.2. a kérelemben közölt adatok a valóságnak megfelelnek. 
 
Kelt: .....................................................................,  .................................. 
  
  

..................................................... ..................................................... 
kérelmező aláírása nagykorú hozzátartozók aláírása 

 
 

 

* Ezt a nyilatkozatot csak abban az esetben kell megtenni, ha egyidejűleg bejelentett lakó- és tartózkodási hellyel is rendelkezik. 
 

5. TÁJÉKOZTATÓ A KÉRELEM KITÖLTÉSÉHEZ 
 
Kérjük, hogy szíveskedjen a megfelelő választ X-szel jelölni, és a hiányzó adatokat kitölteni. 
5.1.  A személyi adatok kitöltéséhez: 
5.1.1.  „Egyedülálló” az a személy, aki hajadon, nőtlen, özvegy, elvált vagy házastársától külön él, kivéve, ha 
élettársa van. A házastársak akkor tekinthetők különélőnek, ha a lakcímük különböző. 
5.1.2.  „Közös háztartásban élő eltartott gyermeknek” számít: 
 a) a húszévesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező gyermek, 
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 b) a huszonhárom évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, nappali oktatás munkarendje 
szerint tanulmányokat folytató gyermek, 
 c) a huszonöt évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali 
tagozatán tanulmányokat folytató gyermek, 
 d) korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, az autista, illetve a testi, érzékszervi, értelmi vagy 
beszédfogyatékos vér szerinti, örökbe fogadott, illetve nevelt gyermek, amennyiben ez az állapot a gyermek 25. 
életévének betöltését megelőzően is fennállt. 
5.1.3. A tartósan beteg, az autista, illetve a testi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos vér szerinti, 
örökbe fogadott, illetve nevelt gyermek egészségi állapotára vonatkozó igazolásokat – a magasabb összegű 
családi pótlékra, illetve a fogyatékossági támogatásra vonatkozó irat kivételével – a kérelemhez csatolni kell. 
5.2.  A jövedelmi adatok kitöltéséhez: 
5.2.1.  „Jövedelem”: a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint meghatározott, belföldről vagy 
külföldről származó – megszerzett – vagyoni érték (bevétel), ideértve a jövedelemként figyelembe nem vett 
bevételt és az adómentes jövedelmet is, továbbá az a bevétel, amely után az egyszerűsített vállalkozói adóról, 
illetve az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell 
fizetni. 
5.2.2.  A jövedelmi adatok alatt havi nettó jövedelmet kell érteni. A nettó jövedelem kiszámításánál a bevételt 
az elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett összegben kell feltüntetni. 
5.2.2.1. Elismert költségnek minősül a személyi jövedelemadóról szóló törvényben elismert költség, valamint a 
fizetett tartásdíj. 
5.2.2.2. Befizetési kötelezettségnek minősül a személyi jövedelemadó, az egyszerűsített vállalkozási adó, a 
magánszemélyt terhelő egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, egészségbiztosítási hozzájárulás és járulék, 
egészségügyi szolgáltatási járulék, nyugdíjjárulék, nyugdíjbiztosítási járulék, magán-nyugdíjpénztári tagdíj és 
munkavállalói járulék. 
5.2.3. Ha a magánszemély az egyszerűsített vállalkozói adó vagy egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás 
alapjául szolgáló bevételt szerez, a bevétel csökkenthető a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint 
elismert költségnek minősülő igazolt kiadásokkal, ennek hiányában a bevétel 40%-ával. Ha a mezőgazdasági 
őstermelő adóévi őstermelésből származó bevétele nem több a kistermelés értékhatáránál (illetve ha részére 
támogatást folyósítottak, annak a folyósított támogatással növelt összegénél), akkor a bevétel csökkenthető az 
igazolt költségekkel, továbbá a bevétel 40%-ának megfelelő összeggel vagy a bevétel 85%-ának, illetve 
állattenyésztés esetén 94%-ának megfelelő összeggel. 
5.2.4. Nem minősül jövedelemnek, így nem kell feltüntetni a jövedelmek között az önkormányzati segélyt, a 
lakásfenntartási támogatást, az adósságcsökkentési támogatást, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 
keretében nyújtott támogatást és az a melletti pótlékot, a nevelőszülők számára fizetett nevelési díjat és külön 
ellátmányt, az anyasági támogatást, a tizenharmadik havi nyugdíjat, a szépkorúak jubileumi juttatását, a súlyos 
mozgáskorlátozott személyek pénzbeli közlekedési kedvezményeit, a vakok személyi járadékát és a 
fogyatékossági támogatást, a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatást, az 
alkalmi munkavállalói könyvvel történő munkavégzés, az egyszerűsített foglalkoztatás, valamint az 
adórendszeren kívüli keresettel járó háztartási munka havi ellenértékét, a házi segítségnyújtás keretében 
társadalmi gondozásért kapott tiszteletdíjat, az energiafelhasználáshoz nyújtott támogatást. 
5.2.5. A jövedelemszámításnál figyelmen kívül kell hagyni a közfoglalkoztatásból származó havi 
jövedelemnek a foglalkoztatást helyettesítő támogatás összegét meghaladó részét. 
5.2.6. A családtagok jövedelmét külön-külön kell feltüntetni. A családi pótlékot, az árvaellátást és a tartásdíj 
címén kapott összeget annak a személynek a jövedelmeként kell figyelembe venni, akire tekintettel azt 
folyósítják. 
5.2.7. A havi jövedelem kiszámításakor 
5.2.7.1. rendszeres jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap alatt, 
5.2.7.2. nem rendszeres jövedelem, illetve vállalkozásból, őstermelésből származó jövedelem esetén a kérelem 
benyújtását megelőző tizenkét hónap alatt 
kapott összeg egy havi átlagát kell együttesen figyelembe venni. 
5.2.8. A jövedelem típusai: 
5.2.8.1. Munkaviszonyból és más foglalkoztatási viszonyból származó jövedelem: különösen a 
munkaviszonyban, közalkalmazotti, közszolgálati jogviszonyban, bírósági, ügyészségi, igazságügyi szolgálati 
jogviszonyban, honvédség, rendvédelmi szervek, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, polgári nemzetbiztonsági 
szolgálatok hivatásos és szerződéses szolgálati jogviszonyában folytatott munkavégzésre irányuló 
tevékenységből, továbbá szövetkezet tagjaként folytatott – személyes közreműködést igénylő – tevékenységből 
származó jövedelem. 
5.2.8.2. Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó 
jövedelem: itt kell feltüntetni a jogdíjat, továbbá a bérbeadó, a választott könyvvizsgáló tevékenységéből 
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származó jövedelmet, a gazdasági társaság magánszemély tagja által külön szerződés szerint teljesített 
mellékszolgáltatást. 
5.2.8.3. Táppénz, gyermekgondozási támogatások: táppénz, terhességi-gyermekágyi segély, gyermekgondozási 
díj, gyermekgondozási segély, gyermeknevelési támogatás, családi pótlék, gyermektartásdíj. 
5.2.8.4. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások: öregségi, özvegyi és szülői nyugdíj, 
árvaellátás, baleseti hozzátartozói nyugellátások, korhatár előtti ellátás, szolgálati járandóság, a balettművészeti 
életjáradék, az átmeneti bányászjáradék, rokkantsági ellátás, rehabilitációs ellátás, bányász dolgozók 
egészségkárosodási járadéka, rokkantsági járadék, rehabilitációs járadék, politikai rehabilitációs ellátások, 
házastársi pótlék, házastárs után járó jövedelempótlék, közszolgálati járadék. 
5.2.8.5. Önkormányzat, járási hivatal és munkaügyi szervek által folyósított ellátások: különösen az időskorúak 
járadéka, a rendszeres szociális segély, a foglalkoztatást helyettesítő támogatás, az ápolási díj; munkanélküli 
járadék, álláskeresési járadék, álláskeresési segély, képzési támogatásként folyósított keresetpótló juttatás. 
5.2.8.6. Egyéb jövedelem: például az ösztöndíj, szakképzéssel összefüggő pénzbeli juttatások, a felzárkózást 
elősegítő megélhetési támogatás, a nevelőszülői díj, szociális gondozói díj, végkielégítés és állampapírból 
származó jövedelem, ingatlan és ingó tárgyak értékesítéséből, vagyoni értékű jog átruházásából származó 
jövedelem, életjáradékból, föld és más ingatlan bérbeadásából származó jövedelem, illetve minden olyan 
jövedelem, amely az előző sorokban nem került feltüntetésre. 
5.2.9.  A jövedelemről a kérelemhez mellékelni kell a jövedelem típusának megfelelő iratot vagy annak 
másolatát. 
5.3.  A jogosultsági feltételekre vonatkozó adatok kitöltéséhez 
5.3.1.  Egészségkárosodott az a személy, aki 
 a) munkaképességét legalább 67%-ban elvesztette, vagy egészségkárosodásának mértéke legalább 50%-
os, vagy egészségi állapota nem haladja meg az 50 %-os mértéket, vagy 
 b) vakok személyi járadékában részesül, vagy 
 c) fogyatékossági támogatásban részesül. 
5.3.2. A kérelemhez 
5.3.2.1. az 5.3.1. pont a) alpontjában meghatározott esetben mellékelni kell a Nemzeti Rehabilitációs és 
Szociális Hivatalnak vagy a rehabilitációs szakigazgatási szervnek a munkaképesség legalább 67%-os mértékű 
csökkenéséről, illetve a legalább 50%-os mértékű egészségkárosodásról készült érvényes és hatályos 
szakvéleményét, előzetes szakhatósági állásfoglalását vagy szakhatósági állásfoglalását; 
5.3.2.2. az 5.3.1. pont b) alpontjában meghatározott esetben 
 a) mellékelni kell a Magyar Államkincstár illetékes területi szervének igazolását arról, hogy a vak 
személy vakok személyi járadékában részesül, vagy 
 b) meg kell adni a folyósító szerv nevét és címét. 
5.3.3. Állástalan az a személy: 
 a) akinek a munkanélküli járadék, álláskeresési járadék, álláskeresési segély, vállalkozói járadék (a 
továbbiakban együtt: álláskeresési támogatás) folyósítási időtartama lejárt, és álláskeresést ösztönző juttatásban, 
képzési támogatásként keresetpótló juttatásban, illetve felzárkózást elősegítő megélhetési támogatásban nem 
részesül, vagy 
 b) akinek álláskeresési támogatását keresőtevékenység folytatása miatt a folyósítási időtartam lejártát 
megelőzően szüntették meg, és a keresőtevékenységet követően az álláskeresési támogatásra nem szerzett 
jogosultságot, vagy 
 c) aki az aktív korúak ellátására való jogosultság iránti kérelem benyújtását megelőző két évben a 
munkaügyi központtal, illetve a rehabilitációs hatósággal legalább egy év időtartamban együttműködött, vagy 
 d) akinek az ápolási díj, a gyermekgondozási segély, a gyermeknevelési támogatás, rokkantsági ellátás, 
rehabilitációs ellátás, a rehabilitációs járadék, az ideiglenes özvegyi nyugdíj, továbbá az árvaellátás megszűnése 
miatt az özvegyi nyugdíj folyósítását megszüntették, és közvetlenül a kérelem benyújtását megelőzően a 
munkaügyi központtal, annak kirendeltségével, illetve a rehabilitációs hatósággal legalább három hónapig 
együttműködött, vagy 
 e) akinek az aktív korúak ellátására való jogosultság iránti kérelem benyújtását megelőzően fennálló 
aktív korúak ellátására való jogosultsága nem az együttműködési kötelezettség megszegése miatt szűnt meg, 
feltéve, hogy az aktív korúak ellátása megállapítását a kérelmező a korábbi jogosultság megszüntetésétől 
számított harminchat hónapon belül kérte. 
5.3.4.  A kérelemhez vagy mellékelni kell az alábbi igazolások valamelyikét, vagy meg kell adni azon szerv 
nevét és címét, ahonnan az irat beszerezhető, így: 
 a) az 5.3.3. pont a) alpontjában meghatározott esetben: a munkaügyi központnak az igazolása a 
munkanélküli járadék, az álláskeresési járadék, álláskeresési segély folyósítása időtartamának lejártáról, valamint 
arról, hogy a nem foglalkoztatott személy álláskeresést ösztönző juttatásban nem részesül; 
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 b) az 5.3.3. pont b) alpontjában meghatározott esetben: a munkaügyi központ igazolása arról, hogy az 
álláskeresési támogatásra való jogosultsága nem áll fenn, továbbá a munkaviszonyban töltött azon napjainak 
számáról, amelyeket az álláskeresési támogatás megállapításánál figyelembe kell venni; 
 c) az 5.3.3. pont c) és d) alpontjában meghatározott esetben: a munkaügyi központ, illetve a 
rehabilitációs hatóság igazolása a megelőző együttműködés teljesítéséről; 
 d) az 5.3.3. pont d) és e) alpontjában meghatározott esetben: a korábban megállapított szociális ellátások 
megszüntetéséről szóló határozat vagy a folyósító szerv igazolása, ha a korábbi ellátásokat nem a kérelmező 
jelenlegi lakcíme szerint illetékes települési önkormányzat folyósította. 
5.3.5. Amennyiben az igénylő 14. életévét be nem töltött, iskolában tanuló gyermekének a napközbeni ellátása 
nem biztosított, az intézmény erre vonatkozó igazolását is csatolni kell. 
5.3.6. A kérelmet a kérelmezőn túlmenően a házastársának (élettársának) és a nagykorú gyermekeknek is alá kell 
írniuk. Ha az ellátást kérő vagy annak közeli hozzátartozója nem cselekvőképes, helyette a törvényes képviselője 
jogosult az aláírásra.” 
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4. melléklet a .../2013. (... . ... .) Korm. rendelethez 
 

„4. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez 
 

KÉRELEM 
az ápolási díj megállapítására 

 
1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 
 
1.1. Személyes adatok 

1.1.1. Neve:  ......................................................................................................................................................  
1.1.2. Születési neve:  ........................................................................................................................................  
1.1.3. Anyja neve:  ............................................................................................................................................  
1.1.4. Születési hely, idő (év, hó, nap):  ............................................................................................................  
1.1.5. Lakóhelye:  ..............................................................................................................................................  
1.1.6. Tartózkodási helye:  ................................................................................................................................  
1.1.7. Társadalombiztosítási Azonosító Jele:  ...................................................................................................  
1.1.8. Adóazonosító jele:  ..................................................................................................................................  
1.1.9. Állampolgársága:  ...................................................................................................................................  
1.1.10. Az ápolt személlyel való rokoni kapcsolata:  ........................................................................................  
1.1.11. Telefonszám (nem kötelező megadni):  ................................................................................................  
1.1.12. Fizetési számlaszám (akkor kell megadni, ha a folyósítást fizetési számlaszámra kéri):  .....................  
1.1.13. A fizetési számlát vezető pénzintézet neve:  .........................................................................................  
1.1.14. A kérelmező idegenrendészeti státusza (nem magyar állampolgárság esetén):  

1.1.14.1.  szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, vagy  
1.1.14.2.  EU kék kártyával rendelkező, vagy 
1.1.14.3.  bevándorolt/letelepedett, vagy 
1.1.14.4.  menekült/oltalmazott/hontalan. 

 
 
1.2. Jogosultsági feltételekre vonatkozó adatok 

1.2.1. Az ápolási díj megállapítását arra való tekintettel kérem, hogy az ápolt személy: 
1.2.1.1.  súlyosan fogyatékos, 
1.2.1.2.  fokozott ápolást igénylő súlyosan fogyatékos, 
1.2.1.3.  18 éven aluli tartósan beteg, 
1.2.1.4.  18. életévét betöltött tartósan beteg. 

1.2.2. Ha a magasabb összegű ápolási díj megállapítását fokozott ápolást igénylő súlyosan fogyatékos 
személyre való tekintettel kérem, egyben tudomásul veszem az ezzel kapcsolatos vizsgálat elvégzésének 
szükségességét. 

1.2.3. Kijelentem, hogy 
1.2.3.1. keresőtevékenységet: 

1.2.3.1.1.  nem folytatok, 
1.2.3.1.2.  napi 4 órában folytatok, 
1.2.3.1.3.  otthonomban folytatok; 

1.2.3.2. nappali tagozaton tanulói, hallgatói jogviszonyban nem állok; 
1.2.3.3. rendszeres pénzellátásban 

1.2.3.3.1.  részesülök és annak havi összege: ....................., 
1.2.3.3.2.  nem részesülök; 

1.2.3.4. az ápolási tevékenységet: 
1.2.3.4.1.  a lakóhelyemen/tartózkodási helyemen,  
1.2.3.4.2.  az ápolt személy lakóhelyén/tartózkodási helyén  

végzem (a megfelelő aláhúzandó); 
1.2.3.5. életvitelszerűen a lakóhelyemen/tartózkodási helyemen élek (a megfelelő rész aláhúzandó). 

1.2.4. Kérjük, jelölje, ha az ápolt személy: 
 közoktatási intézmény tanulója, 
 óvodai nevelésben részesül, 
 nappali szociális intézményi ellátásban részesül, 
 felsőoktatási intézmény hallgatója. 



80606 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2013. évi 186. szám 20 

 
2. Az ápolt személyre vonatkozó adatok 
 
2.1. Személyes adatok 

2.1.1. Neve:  ......................................................................................................................................................  
2.1.2. Születési neve:  ........................................................................................................................................  
2.1.3. Anyja neve:  ............................................................................................................................................  
2.1.4. Születési hely, idő (év, hó, nap):  ............................................................................................................  
2.1.5. Lakóhelye:  ..............................................................................................................................................  
2.1.6. Tartózkodási helye:  ................................................................................................................................  
2.1.7. Társadalombiztosítási Azonosító Jele:  ...................................................................................................  
2.1.8. Ha az ápolt személy nem cselekvőképes, a törvényes képviselő neve:  ..................................................  
2.1.9. A törvényes képviselő lakcíme:  .............................................................................................................  

 
2.2. Jogosultsági feltételekre vonatkozó nyilatkozat 

2.2.1.  Egyetértek azzal, hogy az otthoni ápolásomat, gondozásomat az ápolási díjat kérelmező 
hozzátartozóm végezze. 

2.2.2.  Hozzájárulok ahhoz, hogy az önkiszolgáló képességem megítéléséhez, ezzel összefüggésben a 
fokozott ápolási igény megállapításához szükséges vizsgálatokat elvégezzék. (Ezt csak akkor kell 
jelezni, ha az ápolt személy súlyosan fogyatékos és fokozott ápolást igényel.) 

 
3. Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához. 
 
Kelt: ............................................................................, ......................................... ........... 
 
 ..........................................................  ................................................... 
 az ápolást végző személy aláírása az ápolt személy vagy törvényes képviselője aláírása 
 

4. TÁJÉKOZTATÓ A KÉRELEM KITÖLTÉSÉHEZ 
 

A megfelelő választ X-szel kell jelölni, és a hiányzó adatokat ki kell tölteni. 
 
4.1. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 42. § 

(1) bekezdése értelmében 
 4.1.1. nem jogosult ápolási díjra a hozzátartozó, ha: 
  4.1.1.1. keresőtevékenységet folytat és munkaideje – az otthon történő munkavégzés kivételével – a napi 

4 órát meghaladja, 
  4.1.1.2. szakiskola, középiskola, illetve felsőoktatási intézmény nappali tagozatos tanulója, hallgatója, 
  4.1.1.3. rendszeres pénzellátásban részesül és annak összege meghaladja az ápolási díj összegét. Nem 

tekintendő rendszeres pénzellátásnak az a táppénz, amelyet az ápolási díj folyósításának időtartama alatt végzett 
keresőtevékenységből adódó biztosítási jogviszony alapján – keresőképtelenné válás esetén – folyósítanak, 
továbbá az a saját jogú nyugdíj, korhatár előtti ellátás, szolgálati járandóság, balettművészeti életjáradék, 
átmeneti bányászjáradék, rokkantsági ellátás vagy a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és 
egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 33. § (1) bekezdése alapján folyósított 
rehabilitációs ellátás, amelyet az ápolási díjban részesülő személy az Szt. 42. § (4) bekezdése alapján kap. 

 4.1.2. rendszeres pénzellátásnak minősül: a táppénz, a terhességi-gyermekágyi segély, a gyermekgondozási 
díj, az öregségi nyugdíj, a korhatár előtti ellátás, a szolgálati járandóság, a balettművészeti életjáradék, az 
átmeneti bányászjáradék, a rehabilitációs járadék, az öregségi járadék, a munkaképtelenségi járadék, az özvegyi 
járadék, a növelt összegű öregségi, munkaképtelenségi és özvegyi járadék, az özvegyi nyugdíj – kivéve az 
ideiglenes özvegyi nyugdíjat, továbbá a házastársa jogán árvaellátásra jogosult fogyatékkal élő, illetve tartósan 
beteg vagy legalább két árvaellátásra jogosult gyermek eltartásáról gondoskodó személy özvegyi nyugdíját –, a 
baleseti táppénz, a hozzátartozói baleseti nyugellátások, a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek 
ellátásáról szóló törvény alapján folyósított pénzbeli ellátás, a rokkantsági ellátás, a rehabilitációs ellátás, a 
rokkantsági járadék, a hadigondozottak és nemzeti gondozottak pénzbeli ellátásai, a gyermekgondozási segély, a 
gyermeknevelési támogatás, az időskorúak járadéka, a foglalkoztatást helyettesítő támogatás, a rendszeres 
szociális segély, az ápolási díj, a nemzeti helytállásért elnevezésű pótlék, a közszolgálati járadék, valamint a 
szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra, önálló vállalkozókra és 
családtagjaikra történő alkalmazásáról szóló 1408/71/EGK tanácsi rendelet alapján külföldi szerv által folyósított 
egyéb azonos típusú ellátás. 
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4.1.3. fokozott ápolást igényel az a súlyosan fogyatékos személy, aki  az alábbi tevékenységek közül legalább 
három elvégzésére csak mások segítségével képes: 

a) étkezni, vagy 
b) tisztálkodni, vagy 
c) öltözködni, vagy 
d) illemhelyet használni, vagy 
e) lakáson belül – segédeszköz igénybevételével is – közlekedni. 
4.2. A kérelem 1.2.4. pontját abban az esetben kell kitölteni, ha az ápolt személy közoktatási intézmény 

tanulója, óvodai nevelésben részesül, nappali szociális intézményi ellátásban részesül vagy felsőoktatási 
intézmény hallgatója. Az erről szóló igazolást a kérelemhez csatolni kell. 

4.3. A kérelemhez minden esetben mellékelni kell a háziorvos igazolását.” 
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5. melléklet a .../2013. (... . ... .) Korm. rendelethez 
 

„9. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez 
 

KÉRELEM 
a közgyógyellátás megállapítására 

 
1.  A kérelmező személyre vonatkozó adatok: 
1.1. Neve:  ...........................................................................................................................................................  
1.2. Születési neve:  ............................................................................................................................................  
1.3. Anyja neve:  .................................................................................................................................................  
1.4. Születési helye, ideje (év, hó, nap):  .............................................................................................................  
1.5. Lakóhelye: ...................................................................................................................................................  
1.6. Tartózkodási helye:  .....................................................................................................................................  
1.7. Társadalombiztosítási Azonosító Jele:  ........................................................................................................  
1.8.  Állampolgársága:  ........................................................................................................................................  
1.9. Telefonszám (nem kötelező megadni):  .......................................................................................................  
1.10. A kérelmező idegenrendészeti státusza (nem magyar állampolgárság esetén):  

1.10.1.  szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, vagy  
1.10.2.  EU kék kártyával rendelkező, vagy 
1.10.3.  bevándorolt/letelepedett, vagy 
1.10.4.  menekült/oltalmazott/hontalan. 

 
 
2. A megállapítás jogcímére és a jogosultsági feltételekre vonatkozó adatok 
Kérjük, a közgyógyellátás jogcímére vonatkozóan a megfelelő alpontot [2.1., 2.2. vagy 2.3. alpont] szíveskedjen 
megjelölni! 
2.1.  Alanyi [a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 50. § (1) 
bekezdése szerinti] jogcímen kérem a közgyógyellátás megállapítását, 
2.1.1.  bentlakásos gyermek- és ifjúságvédelmi intézményben lakó, átmeneti gondozott, átmeneti vagy 
tartós nevelésbe vett kiskorú személyre tekintettel; vagy 
2.1.2. mert az alábbi ellátások valamelyikében részesülök: 
 (kérjük X-szel külön is jelölje be, hogy melyik ellátásban részesül!) 
2.1.2.1.  egészségkárosodásra tekintettel nyújtott rendszeres szociális segély, 
2.1.2.2.  hadigondozotti pénzellátás, 
2.1.2.3.  nemzeti gondozotti pénzellátás, 
2.1.2.4.  központi szociális segély, 
2.1.2.5.  rokkantsági járadék, 
2.1.2.6.  rokkantsági ellátás, 
2.1.2.7. öregségi nyugellátás (ha a nyugdíj megállapítását megelőzően I. vagy II. csoportú rokkantsági 
nyugellátásban, vagy rokkantsági ellátásban részesült), 
2.1.2.8.  magasabb összegű családi pótlék (akkor is, ha abban nem a kérelmező részesül, de azt a 
kérelmezőre tekintettel folyósítják). 
2.1.3. Jelölje aláhúzással, ha csatolta: 
2.1.3.1. az intézményi elhelyezést vagy nevelésbe vételt igazoló iratot 
 (ellenkező esetben adja meg annak a gyámhivatalnak a megnevezését és címét, amely a kiskorú személy 
gondozásba/nevelésbe vételét elrendelte: 
 ...................................................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................................ ); 
2.1.3.2. a nyugdíjfolyósító szerv igazolását vagy határozatát 
 a) a hadigondozotti pénzellátás, 
 b) a nemzeti gondozotti ellátás, 
 c) a központi szociális segély, 
 d) a rokkantsági járadék, 
 e) a rokkantsági ellátás, 
 f) a korábbi I. vagy II. csoportú rokkantsági nyugellátás vagy rokkantsági ellátás öregségi nyugdíjként 
való 
folyósításáról. 
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 [Ha Ön a fentiekben megjelölt ellátás folyósítását nem igazolta, kérjük, adja meg annak a szervnek a 
megnevezését és címét, amely az ellátást folyósítja, valamint kérjük, adja meg az ellátás folyósítási számát: 
 ...................................................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................................. ] 
 
2.2. Normatív [a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 50. § (2) 
bekezdése szerinti] jogcímen kérem a közgyógyellátás megállapítását, jövedelmi helyzetemre és a magas 
gyógyszerköltségemre tekintettel. 
 (Ez esetben ki kell tölteni a 3. pontban szereplő, a közeli hozzátartozókra vonatkozó adatokat, valamint 
a jövedelemnyilatkozatot!) 
 
2.3. Méltányossági [a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 50. § 
(3) bekezdése szerinti] jogcímen kérem a közgyógyellátás megállapítását jövedelmi helyzetemre és a magas 
gyógyszerköltségemre tekintettel. 
 (Ez esetben ki kell tölteni a 3. pontban szereplő, a közeli hozzátartozókra vonatkozó adatokat, valamint 
a jövedelemnyilatkozatot!) 
 
3. A közeli hozzátartozókra és jövedelmükre vonatkozó adatok 

3.1. A kérelmező családi körülménye: 
3.1.1.  egyedül élő, 
3.1.2.  nem egyedül élő. 
3.2. A kérelmező családjában élő közeli hozzátartozók adatai 
3.2.1. A kérelmező családjában, a kérelmezővel azonos lakcímen élő közeli hozzátartozók száma: ......... fő. 

 A B C D E F G 

1. 
Közeli hozzátartozó 

neve  
(születési neve) 

Anyja neve Születési helye, 
ideje (év, hó, 

nap) 

Társadalom-
biztosítási 

Azonosító Jele 

Családi kapcsolat 
megnevezése 

Közeli 
hozzátartozó 

születési ideje 
Megjegyzés* 

2.        
3.        
4.        
5.        
6.        
* Ebben az oszlopban kell feltüntetni, ha 
a) a 20 évesnél fiatalabb gyermek nem jár oktatási intézménybe, de önálló keresettel még nem rendelkezik, 
b) életkortól függetlenül a gyermek tartós betegségének vagy fogyatékosságának fennállását, amennyiben ez az állapot a gyermek 25. 
életévének betöltését megelőzően is fennállt. 
 
3.3. Jövedelmi adatok 
A kérelmező, valamint a családban élő közeli hozzátartozóinak a havi jövedelme forintban: 

 A B C 
1. A jövedelem típusa Kérelmező A családban élő közeli hozzátartozók 

2. 
Munkaviszonyból és más foglalkoztatási 
jogviszonyból származó 
ebből közfoglalkoztatásból származó:  

      

      

3. Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve 
szellemi és más önálló tevékenységből származó 

      

4. Táppénz, gyermekgondozási támogatások       

5. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres 
szociális ellátások 

      

6. Önkormányzat, járási hivatal és munkaügyi 
szervek által folyósított ellátások 

      

7. Egyéb jövedelem       
8. Összes jövedelem       
 
4. Nyilatkozatok 
4.1. A 2.1. alpont szerinti alanyi jogcím esetén nyilatkozom arról, hogy krónikus betegségre tekintettel 
4.1.1.   kérem, 
4.1.2.   nem kérem 
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egyéni gyógyszerkeret megállapítását. (Kérjük, X-szel jelölje be a megfelelő választ!) 
4.2. A közgyógyellátási igazolvány átvételére vonatkozó nyilatkozat (kérjük, X-szel jelölje be a megfelelő 
választ!): 
4.2.1.   A közgyógyellátási igazolvány kézbesítését postai úton: 
 ...................................................................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................................  címre kérem. 
4.2.2.   A közgyógyellátási igazolványt személyesen veszem át a fővárosi és megyei kormányhivatal 
egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szervénél. 
4.3. Kijelentem, hogy 
4.3.1.* életvitelszerűen a lakóhelyemen/a tartózkodási helyemen élek (a megfelelő rész aláhúzandó), 
4.3.2.  a családomban élő közeli hozzátartozóként feltüntetett személyek életvitelszerűen az enyémmel 
megegyező lakcímen élnek,  
4.3.3. a közölt adatok a valóságnak megfelelnek. 
(* Ezt a nyilatkozatot csak abban az esetben kell megtenni, ha egyidejűleg bejelentett lakó- és tartózkodási hellyel is rendelkezik.) 
 
4.4. Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt adatok valódiságát a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (7) bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv – a 
Nemzeti Adó- és Vámhivatal hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adóigazgatósága útján – ellenőrizheti. 
4.5. Kijelentem, hogy az ellátásra való jogosultság feltételeit érintő lényeges tények, körülmények 
megváltozásáról 15 napon belül értesítem az ellátást megállapító szervet. 
4.6. Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő 
felhasználásához, továbbá a közgyógyellátási nyilvántartásban szereplő adatoknak a közgyógyellátás 
információs rendszerében történő felhasználásához. 
 
Kelt: ............................................................................., ......................................... ................. 
 
 .......................................................................... .......................................................................... 
 kérelmező aláírása kérelmező házastársának/élettársának 
  aláírása 
 
 

5. TÁJÉKOZTATÓ A KÉRELEM KITÖLTÉSÉHEZ 
 
5.1. A kérelem benyújtásának lehetőségei 
5.1.1.  Az alanyi és a normatív jogcímen megállapítható közgyógyellátás iránti kérelmet annál a járási 
hivatalnál kell benyújtani, amelynek illetékességi területén a kérelmező lakóhelye van. Ha a kérelmező 
életvitelszerűen a bejelentett tartózkodási helyén lakik, a kérelmet a tartózkodási hely szerint illetékes járási 
hivatalnál kell benyújtani. A kérelem a kormányablaknál is előterjeszthető, ebben az esetben a kormányablak 
továbbítja a benyújtott kérelmet a járási hivatal felé. 
5.1.2.   A méltányossági jogcímen megállapítható közgyógyellátást a kérelmező azon lakcíme szerint illetékes 
települési önkormányzat jegyzője bírálja el, ahol életvitelszerűen tartózkodik. FIGYELEM! Méltányossági 
jogcímen a közgyógyellátás kizárólag abban az esetben állapítható meg, ha az igénylő alanyi vagy 
normatív jogcímen nem jogosult az ellátásra!  
5.2.  A jövedelmi adatok kitöltéséhez 
5.2.1. Abban az esetben, ha a kérelmező a közgyógyellátást jövedelmi helyzetére és magas 
gyógyszerköltségére tekintettel kéri, a jogosultság megállapításához szükséges az egy családban élő közeli 
hozzátartozók jövedelmének vizsgálata. 
5.2.2. Egyedülélő: az a személy, aki egyszemélyes háztartásban lakik. 
5.2.3. Család: egy lakásban vagy személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális, gyermekvédelmi 
intézményben együtt élő, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező közeli hozzátartozók 
közössége. 
5.2.4. Közeli hozzátartozónak számít: 
 a) a házastárs, az élettárs; 
 b) a 18. életévét be nem töltött gyermek vonatkozásában a vér szerinti és az örökbe fogadó szülő, illetve 
a szülő házastársa vagy élettársa; 
 c) az a vér szerinti, örökbe fogadott, illetve nevelt gyermek, aki 
 ca) húszévesnél fiatalabb és önálló keresettel nem rendelkezik, 
 cb) huszonhárom évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkezik és nappali oktatás 
munkarendje szerint tanulmányokat folytat, 
 cc) huszonöt évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkezik és felsőoktatási intézmény nappali 
tagozatán tanulmányokat folytat, 
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 cd) tartósan beteg, autista, illetve testi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos – korhatárra való 
tekintet nélkül, amennyiben ez az állapot a gyermek 25. életévének betöltését megelőzően is fennállt. 
5.2.5. A kérelem elbírálásához szükségesek a tanulói, hallgatói jogviszonyra és az egészségi állapotra 
vonatkozó igazolások. Amennyiben a tanulói, hallgatói jogviszony fennállását a kérelmező nem igazolja, úgy a 
hivatal a fővárosi és megyei kormányhivatalt keresi meg az adatszolgáltatás érdekében.  
5.2.6. A megváltozott munkaképességgel, rokkantsággal összefüggő, alanyi jogcímen közgyógyellátásra 
jogosító ellátások: 
5.2.6.1.  rokkantsági ellátás, annak a rokkantsági ellátásban részesülő személynek az esetében, akinek az 
egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján legfeljebb 30%, 
5.2.6.2. öregségi nyugellátás, a 2011. december 31-én I. vagy II. rokkantsági csoportba tartozó, az irányadó 
öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött személy esetében, 
5.2.6.3.  rokkantsági ellátás, annak a rokkantsági ellátásban részesülő személynek az esetében, aki 2011. 
december 31-én I. vagy II. csoportos rokkantsági nyugdíjra volt jogosult (legalább 80%-os mértékű az 
egészségkárosodása), 
5.2.6.4. öregségi nyugellátás, annak a személynek az esetében, aki a nyugdíj megállapítását megelőzően 
rokkantsági ellátásban részesült és 2011. december 31-én I. vagy II. csoportos rokkant volt, vagy új belépőként 
legfeljebb 30%-os egészségi állapotára tekintettel részesült az ellátásban. 
5.2.7. Jövedelem: a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint meghatározott, belföldről vagy külföldről 
származó – megszerzett – vagyoni érték (bevétel), ideértve a jövedelemként figyelembe nem vett bevételt és az 
adómentes jövedelmet is, továbbá az a bevétel, amely után az egyszerűsített vállalkozói adóról, illetve az 
egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell fizetni. 
5.2.7.1. A jövedelmi adatok alatt havi nettó jövedelmet kell érteni. A nettó jövedelem kiszámításánál a bevételt 
az elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett összegben kell feltüntetni. 
5.2.7.2. Elismert költségnek minősül a személyi jövedelemadóról szóló törvényben elismert költség, valamint a 
fizetett tartásdíj. 
5.2.7.3. Befizetési kötelezettségnek minősül a személyi jövedelemadó, az egyszerűsített vállalkozási adó, a 
magánszemélyt terhelő egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, egészségbiztosítási hozzájárulás és járulék, 
egészségügyi szolgáltatási járulék, nyugdíjjárulék, nyugdíjbiztosítási járulék, magán-nyugdíjpénztári tagdíj és 
munkavállalói járulék. 
5.2.7.4. Ha a magánszemély az egyszerűsített vállalkozói adó vagy egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás 
alapjául szolgáló bevételt szerez, a bevétel csökkenthető a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint 
elismert költségnek minősülő igazolt kiadásokkal, ennek hiányában a bevétel 40%-ával. 
5.2.7.5. A mezőgazdasági őstermelő adóévi őstermelésből származó bevétele csökkenthető az igazolt 
költségekkel, továbbá a bevétel 40%-ának megfelelő összeggel vagy a bevétel 85%-ának, illetve állattenyésztés 
esetén 94%-ának megfelelő összeggel abban az esetben, ha az őstermelő bevétele nem több mint a kistermelés 
értékhatára. Ha az őstermelő részére támogatást folyósítottak, a bevétel akkor csökkenthető, ha az nem több mint 
a kistermelés értékhatárának a folyósított támogatással növelt összege. 
5.2.7.6. Nem minősül jövedelemnek, így a jövedelembe sem kell beszámítani az önkormányzati segélyt, a 
lakásfenntartási támogatást, az adósságcsökkentési támogatást, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 
keretében nyújtott támogatást, a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás melletti pótlékot, a nevelőszülők számára 
fizetett nevelési díjat és külön ellátmányt, az anyasági támogatást, a tizenharmadik havi nyugdíjat, a szépkorúak 
jubileumi juttatását, a súlyos mozgáskorlátozott személyek pénzbeli közlekedési kedvezményeit, a vakok 
személyi járadékát és a fogyatékossági támogatást, a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján 
biztosított juttatást, az alkalmi munkavállalói könyvvel történő munkavégzés, az egyszerűsített foglalkoztatás, 
valamint az adórendszeren kívüli keresettel járó háztartási munka havi ellenértékét, a házi segítségnyújtás 
keretében társadalmi gondozásért kapott tiszteletdíjat, az energiafelhasználáshoz nyújtott támogatást. 
5.2.7.7. A jövedelemszámításnál figyelmen kívül kell hagyni a közfoglalkoztatásból származó havi 
jövedelemnek a foglalkoztatást helyettesítő támogatás összegét meghaladó részét. 
5.2.7.8. A családtagok jövedelmét külön-külön kell feltüntetni. A családi pótlékot, az árvaellátást és a tartásdíj 
címén kapott összeget annak a személynek a jövedelmeként kell figyelembe venni, akire tekintettel azt 
folyósítják. 
5.2.7.9. A havi jövedelem kiszámításakor 
 a) rendszeres jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap alatt, 
 b) nem rendszeres jövedelem, illetve vállalkozásból, őstermelésből származó jövedelem esetén a 
kérelem benyújtását megelőző tizenkét hónap alatt 
kapott összeg egyhavi átlagát kell együttesen figyelembe venni. 
5.2.8. Jövedelem típusai 
5.2.8.1. Munkaviszonyból és más foglalkoztatási viszonyból származó jövedelem: különösen a 
munkaviszonyban, közalkalmazotti, közszolgálati jogviszonyban, bírósági, ügyészségi, igazságügyi szolgálati 
jogviszonyban, honvédség, rendvédelmi szervek, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, polgári nemzetbiztonsági 
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szolgálatok hivatásos és szerződéses szolgálati jogviszonyában folytatott munkavégzésre irányuló 
tevékenységből, továbbá szövetkezet tagjaként folytatott – személyes közreműködést igénylő – tevékenységből 
származó jövedelem. 
5.2.8.2. Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó 
jövedelem: itt kell feltüntetni a jogdíjat, továbbá a bérbeadó, a választott könyvvizsgáló tevékenységéből 
származó jövedelmet, a gazdasági társaság magánszemély tagja által külön szerződés szerint teljesített 
mellékszolgáltatást. 
5.2.8.3. Táppénz, gyermekgondozási támogatások: táppénz, terhességi-gyermekágyi segély, gyermekgondozási 
díj, gyermekgondozási segély, gyermeknevelési támogatás, családi pótlék, gyermektartásdíj. 
5.2.8.4. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások: öregségi nyugdíj, özvegyi és szülői 
nyugdíj, árvaellátás és baleseti hozzátartozói nyugellátások; korhatár előtti ellátás, szolgálati járandóság, 
balettművészeti életjáradék, átmeneti bányászjáradék, rokkantsági ellátás, rehabilitációs ellátás, rokkantsági 
járadék, rehabilitációs járadék, politikai rehabilitációs ellátások, házastársi pótlék, házastárs után járó 
jövedelempótlék, közszolgálati járadék. 
5.2.8.5. Önkormányzat, járási hivatal és munkaügyi szervek által folyósított ellátások: különösen az időskorúak 
járadéka, a rendszeres szociális segély, a foglalkoztatást helyettesítő támogatás, az ápolási díj, az 
adósságcsökkentési támogatás; munkanélküli járadék, álláskeresési járadék, álláskeresési segély, képzési 
támogatásként folyósított keresetpótló juttatás. 
5.2.8.6. Egyéb jövedelem: például az ösztöndíj, szakképzéssel összefüggő pénzbeli juttatások, felzárkózást 
elősegítő megélhetési támogatás, nevelőszülői díj, szociális gondozói díj, végkielégítés és állampapírból 
származó jövedelem, ingatlan és ingó tárgyak értékesítéséből, vagyoni értékű jog átruházásából származó 
jövedelem, életjáradékból, föld és más ingatlan bérbeadásából származó jövedelem, illetve minden olyan 
jövedelem, amely az előző sorokban nem került feltüntetésre. 
5.2.9. A jövedelemről a kérelemhez mellékelni kell a jövedelem típusának megfelelő iratot vagy annak 
másolatát.” 
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6. melléklet a .../2013. (... . ... .) Korm. rendelethez 
 

„12. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez 
 

KÉRELEM  
a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására 

1. Személyi adatok 

1.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: 

1.1.1. Neve: .................................................................................................. .............................................................. 
1.1.2. Születési neve: ............................................................................................................................. .................... 
1.1.3. Anyja neve: ................................................................................................................................ ...................... 
1.1.4. Születés helye, ideje (év, hó, nap): ............................................................... ................................................... 
1.1.5. Lakóhelye:     irányítószám ................................................................................................ település  
..........................................................utca/út/tér .............. házszám ............ épület/lépcsőház ............... emelet, ajtó 
1.1.6. Tartózkodási helye:     irányítószám ................................................................................................ település 
...........................................................utca/út/tér .............. házszám ............ épület/lépcsőház ..... .......... emelet, ajtó 
 
1.1.7. Társadalombiztosítási Azonosító Jele:          

1.1.8. Állampolgársága: ............................................................................................................................................. . 
1.1.9. Telefonszám (nem kötelező megadni): ..................................................................................... ....................... 
1.1.10. E-mail cím (nem kötelező megadni): .............................................................................................................  
 
1.2. A kérelmező idegenrendészeti státusza (nem magyar állampolgárság esetén):  

 szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, vagy  
 

 
 

 
1.3. Kérelmezővel közös háztartásban (azonos lakcímen) élők száma: ………… fő. 
 
1.4. Kérelmező háztartásában élők személyi adatai: 

 A B C D 

 
Név 

(születési név) 
Születési helye, ideje 

(év, hó, nap) 
Anyja neve Társadalombiztosítási Azonosító 

Jele 

1.        
2.        
3.        
4.        
5.        

1.5. Kijelentem, hogy a kérelem benyújtásának időpontjában a háztartásom táblázatban feltüntetett tagjai között van olyan 
személy: 
a) aki után vagy részére súlyos fogyatékosság vagy tartós betegség miatt magasabb összegű családi pótlékot folyósítanak; ha 
igen, akkor e személyek száma ............ fő, 
b) aki fogyatékossági támogatásban részesül; ha igen, akkor e személyek száma .......... fő, 
c) aki gyermekét egyedülállóként neveli; ha igen, akkor e személyek száma .......... fő. 

2. Jövedelmi adatok 

A kérelmező, valamint a vele közös háztartásban élő személyeknek a havi jövedelme forintban: 

 
 

A B C 

A jövedelem típusa Kérelmező A kérelmezővel közös háztartásban élő további 
személyek 

 1. Munkaviszonyból és más foglalkoztatási             
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jogviszonyból származó 
ebből: közfoglalkoztatásból származó 

      

 2. Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, 
illetve szellemi és más önálló tevékenységből 
származó 

            

 3. Táppénz, gyermekgondozási támogatások             
 4. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres 

szociális ellátások 
            

 5. Önkormányzat, járási hivatal és munkaügyi 
szervek által folyósított ellátások 

            

 6. Egyéb jövedelem             
 7. Összes jövedelem             
 
3. Lakásviszonyok 
 
3.1. A támogatással érintett lakás nagysága: ………….. m2. 
 
3.2. A lakásban tartózkodás jogcíme: ……………………………………………………….. 
 
4. Nyilatkozatok 
 
4.1. A kérelemmel érintett lakásban előrefizetős gáz- vagy áramszolgáltatást mérő készülék  
 
működik – nem  működik     (a megfelelő rész aláhúzandó). 
 
Amennyiben igen, kérjük, nevezze meg a szolgáltatót: ……………. ……………………………… 
 
{Azon személy részére, akinél készülék működik, a lakásfenntartási támogatást részben vagy egészben a készülék 
működtetését lehetővé tevő eszköz (kódhordozó) formájában kell nyújtani, ideértve a készülék feltöltésének elektronikus 
úton, a fogyasztó javára történő teljesítését is [a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és 
megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 22. § (1) 
bekezdése]} 
 
4.2. A lakhatást a legnagyobb mértékben veszélyeztető lakásfenntartási kiadás(ok):  
 .........................................................................................................................................................................................................................  
 
4.3. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy 
a) életvitelszerűen a lakóhelyemen/a tartózkodási helyemen élek* (a megfelelő rész aláhúzandó), 
b) a közölt adatok a valóságnak megfelelnek. 
Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 
szóló 1993. évi III. törvény 10. § (7) bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv – a Nemzeti Adó- és Vámhivatal 
hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adóigazgatósága útján – ellenőrizheti. 
Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához. 

Dátum: ................................................ 

 .......................................................................... 
kérelmező aláírása 

 .......................................................................... 
a háztartás nagykorú tagjainak aláírása 

 
   
* Ezt a nyilatkozatot csak abban az esetben kell megtenni, ha bejelentett lakó- és tartózkodási hellyel is 
rendelkezik.” 
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7. melléklet a .../2013. (... . ... .) Korm. rendelethez 
 

„3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez 
 

FORMANYOMTATVÁNY 

a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához és felülvizsgálatához [A) lap], valamint 
a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet fennállásának megállapításához [B) lap] 

 

A) lap 
Alulírott kérem, hogy gyermekem, gyermekeim részére/részemre (a megfelelő aláhúzandó) rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot megállapítani szíveskedjenek. 

I.) Személyi adatok 

1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: 

Neve: ......................................................................................................................................................................... 
Születési neve: ............................................................................................................. ............................................ 
Anyja neve: ................................................................................................................. ............................................. 
Születés helye, ideje: ................................................................................................................................................ 
Lakóhely:     irányítószám ..........................................................................................................  település 
.......................................................... utca/út/tér .............. házszám ............ épület/lépcsőház ............... emelet, ajtó 
Tartózkodási hely:     irányítószám .......................................................................... .................... település 
........................................................... utca/út/tér .............. házszám .......... épület/lépcsőház .............. emelet, ajtó 
(A lakóhely és a tartózkodási hely megadásakor a lakcímnyilvántartásba bejelentett lakóhelyet, tartózkodási 
helyet kell feltüntetni.) 
Társadalombiztosítási Azonosító Jele (TAJ):    -    -   

Állampolgársága: ……………………………………………………………………………………… 
(Nem magyar állampolgár esetén fel kell tüntetni, ha a személy bevándorolt, letelepedett, oltalmazott vagy 
menekült jogállású.) 
 
Telefonszám (nem kötelező megadni): ......................................................................................... ......... 
E-mail cím (nem kötelező megadni): ...................................................................................................... 
 
2. A kérelmezővel a kérelem benyújtásának időpontjában közös háztartásban élő közeli hozzátartozók  száma: 
…………… fő. 

3. A kérelem benyújtásának időpontjában a kérelmezővel közös háztartásban élő (egy lakásban együtt lakó, ott 
bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező), az egy főre jutó jövedelem számítása 
szempontjából figyelembe vehető közeli hozzátartozók (gondozó család) adatai: 
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3/A táblázat: 

 Neve és születési neve Születési helye, ideje Anyja neve Állampolgársága Társadalombiztosítási Azonosító 
Jele (TAJ) 

1. Házastársa, élettársa        -    -    

2. Egyéb rokon (akinek 
eltartásáról gondoskodik) 

    
   -    -    

3. Gyermekei        -    -    
        -    -    
        -    -    
        -    -    
        -    -    

3/B táblázat: (a 3/B táblázatot kell kitölteni, ha a jogosultság megállapítását nagykorú gyermek, saját jogán kérelmezi!) 

 Neve és születési neve Születési helye, ideje Anyja neve Állampolgársága Társadalombiztosítási 
Azonosító Jele (TAJ) 

1. Szülő        -    -    

2. Szülő 
házastársa/élettársa     

   -    -    

3. Kérelmező testvérei        -    -    
        -    -    
        -    -    
        -    -    
        -    -    

Megjegyzés: 
       1. A 3/A táblázat 2. pontjában a táblázat 1. és 3. pontjába nem tartozó, a házasságról, a családról és a gyámságról szóló 1952. évi IV. törvény (Csjt.) alapján a szülő vagy házastársa által 
eltartott rokont kell feltüntetni. 

2. A 3/A és 3/B táblázat 3. pontjában a 20 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező gyermeket; a 23 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, nappali tagozaton 
középfokú tanulmányokat folytató gyermeket; a 25 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató gyermeket; továbbá 
korhatárra tekintet nélkül a tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermeket kell feltüntetni. Gyermekeken a kérelmező szülő vér szerinti, örökbe fogadott, valamint a házastárs és az élettárs 
gyermekeit egyaránt érteni kell. 

3. A 3/A és 3/B táblázat „Állampolgársága” oszlopában a nem magyar állampolgár esetén fel kell tüntetni azt is, ha a személy bevándorolt, letelepedett, oltalmazott vagy menekült jogállású. 
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4. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság első alkalommal történő megállapítása esetén az 
intézményi gyermekétkeztetés biztosítása céljából az alábbi gyermek(ek) vonatkozásában kérem a jogerős határozat egy 
példányának megküldését az ellátást biztosító intézmény részére: 

Gyermek neve A gyermekétkeztetést 
biztosító intézmény teljes 

neve 

A gyermekétkeztetést biztosító 
intézmény címe (irányítószám, 
településnév, utca, házszám) 

A gyermek az 
intézményi 

étkeztetést igénybe 
veszi (a megfelelő 
válasz aláhúzással 

jelölendő) 
   igen/nem 
   igen/nem 
   igen/nem 
   igen/nem 
Megjegyzés: A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő bölcsődés, óvodás, 1-8. évfolyamon nappali 
rendszerű iskolai oktatásban részt vevő, fogyatékos gyermek számára nappali ellátást nyújtó, a szociális igazgatásról és 
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény hatálya alá tartozó intézményben elhelyezett 0-14 éves korú gyermek 
számára az étkeztetést térítésmentesen kell biztosítani. Továbbá a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő 
gyermek és tanuló (14-18 éves) számára, amennyiben az intézményben étkezést is igénybe vesz, 50%-os térítési díj 
kedvezményt kell biztosítani [a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 151. § 
(5) bekezdés a)-b) pontja]. 
 
5. Kijelentem, hogy  
a) gyermekemet, gyermekeimet egyedülállóként gondozom,            
b) gyermekem tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos,            
c) a nagykorúvá vált gyermek a 3/A és 3/B táblázat 3. pontjához kapcsolódó megjegyzésben foglalt feltételeknek 
megfelel,                          
d) a kiskorú gyermek, gyermekek családbafogadó gyámul rendelt hozzátartozója vagyok.    
(Aktuális rész x-szel jelölendő!) 
 
6. [Kizárólag az 5. d) pont bejelölése esetén kitöltendő!] 
 
6/a. Alulírott, mint a kiskorú gyermek családbafogadó gyámként kirendelt hozzátartozója, kijelentem, hogy  

 nyugellátásban, 
 megváltozott munkaképességű személyek ellátásában (például rokkantsági ellátás, rehabilitációs ellátás), 
 korhatár előtti ellátásban, 
 szolgálati járandóságban, 
 balettművészeti életjáradékban, 
 átmeneti bányászjáradékban, 
 időskorúak járadékában, vagy 
 a nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások emeléséről szóló jogszabály hatálya alá tartozó ellátásban 

részesülök. (A megfelelő rész jelölendő, a folyósítást igazoló irat csatolandó!) 
 
6/b. A gyám és a gyámság alá helyezett gyermek, gyermekek közti rokonsági fok:  ................................................  
6/c. A gyámrendelés oka: ..........................................................................................................................................  
6/d. A gyámrendelő hatóság megnevezése és a gyámrendelő határozat iktatószáma:  ..............................................  
 ...................................................................................................................................................................................  
6/e. Alulírott gyám, a gyermek, gyermekek tartására kötelezett vagyok, mert  
        tartási kötelezettségemet jogerős bírósági döntés kimondja, vagy 
        a gyermek, gyermekek szülei nem élnek, vagy 
        a gyermek, gyermekek szülei a gyermek, gyermekek tartására nem képesek, mert  .....................................  
 ...................................................................................................................................................................................  
 ...................................................................................................................................................................................  
(A megfelelő rész jelölendő, kitöltendő!) 

 



80618 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2013. évi 186. szám 

32 

II.) Jövedelmi adatok 
 

A jövedelmek típusai A kérelmező  
jövedelme 

A kérelmezővel 
közös 

háztartásban élő 
házastárs 
(élettárs) 

jövedelme 

A kérelmezővel 
közös 

háztartásban élő 
egyéb rokon  
jövedelme 

Összesen 

1. Munkaviszonyból, munkavégzésre/foglalkoztatásra 
irányuló egyéb jogviszonyból származó jövedelem és 
táppénz 

      

2. Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve 
szellemi és más önálló tevékenységből származó 
jövedelem 

      

3. Nyugellátás, megváltozott munkaképességű 
személyek ellátásai (például rokkantsági ellátás, 
rehabilitációs ellátás), korhatár előtti ellátás, szolgálati 
járandóság, balettművészeti életjáradék, átmeneti 
bányászjáradék, időskorúak járadéka, a nyugdíjszerű 
rendszeres szociális ellátások emeléséről szóló 
jogszabály hatálya alá tartozó ellátás 

      

4. A gyermek ellátásához és gondozásához 
kapcsolódó támogatások [különösen: 
gyermekgondozási díj (GYED), gyermekgondozási 
segély (GYES), gyermeknevelési támogatás (GYET), 
családi pótlék, gyermektartásdíj, árvaellátás] 

      

5. Önkormányzat, járási hivatal és munkaügyi 
szervek által folyósított rendszeres pénzbeli ellátások       

6. Egyéb jövedelem (különösen: kapott tartás-, 
ösztöndíj, értékpapírból származó jövedelem, kis 
összegű kifizetések stb.) 

      

7. A család összes nettó jövedelme        
8. A család összes nettó jövedelmét csökkentő 
tényezők (fizetett tartásdíj összege)       

Egy főre jutó havi családi nettó jövedelem (ügyintéző tölti ki!): ........................ Ft/hó. 

Megjegyzés: A kérelemhez mellékelni kell a jövedelemnyilatkozat 1–6. pontjában feltüntetett jövedelmek valódiságának 
igazolására szolgáló iratokat, kivéve a családi pótlék és a gyermekgondozási segély (GYES) igazolását, amennyiben azt 
nem munkáltatói kifizetőhely folyósítja, valamint a gyermeknevelési támogatás (GYET) és a fogyatékossági támogatás 
(FOT) igazolását. 

III.) Vagyoni adatok 
 

Ingatlanok 

1. Lakástulajdon és lakótelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat) címe: 
................................................;................................................... város/község ................................................. út/utca 
.......... hsz., alapterülete: .............. m2, tulajdoni hányad: ............, a szerzés ideje: ...................... év.  
Becsült forgalmi érték: ................... Ft.  

2. Üdülőtulajdon és üdülőtelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat) címe: 
................................................................................... város/község ................................................. út/utca ......... hsz., 
alapterülete: ........... m2, tulajdoni hányad: ............, a szerzés ideje: ............ év.  

Becsült forgalmi érték: ......................... Ft.  
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3. Egyéb, nem lakás céljára szolgáló épület-(épületrész-)tulajdon (vagy állandó használat) megnevezése (zártkerti 
építmény, műhely, üzlet, műterem, rendelő, garázs stb.): .............................................., címe: 
……………............................. város/község .......................................... út/utca ........ hsz., alapterülete: ............... m2, 
tulajdoni hányad: ..............., a szerzés ideje: ........... év.  

Becsült forgalmi érték: ............................ Ft.  

4. Termőföldtulajdon (vagy állandó használat) megnevezése: .................................................................. ............, címe: 
......................................................................... város/község ............................................. út/utca .......... hsz., 
alapterülete: ......... m2, tulajdoni hányad: ............., a szerzés ideje: ............. év.  

Becsült forgalmi érték: ............................. Ft.  

Egyéb vagyontárgyak 

5. Gépjármű 
a) személygépkocsi: ..................................., típus: ..............., rendszám: .............., a szerzés ideje, valamint a gyártás 
éve: ................. év. 
Becsült forgalmi érték: ............................... Ft.  
b) tehergépjármű, autóbusz, motorkerékpár, vízi- vagy egyéb jármű: ......................., típus: ..................., rendszám 
(rendszám nélküli gépek esetén a gyártási vagy azonosító számot kell feltüntetni): ................., a szerzés ideje, valamint a 
gyártás éve: ...................... év. 

Becsült forgalmi érték: ........................... Ft.  

Összes vagyontárgy 
(Ügyintéző tölti ki!) 

 
6. A gondozó család összes vagyonának becsült forgalmi értéke (1.+2.+3.+4.+5.): ................ Ft. Egy főre jutó forgalmi 
érték: ............ Ft. 
Megjegyzés:  
Ha a kérelmező vagy közeli hozzátartozója bármely vagyontárgyból egynél többel rendelkezik, akkor a 
vagyonnyilatkozat megfelelő pontját a vagyontárgyak számával egyezően kell kitölteni. 
Ingatlan becsült forgalmi értékeként az ingatlannak a településen szokásos forgalmi értékét kell feltüntetni. 
Gépjármű, termelő- és munkaeszköz becsült forgalmi értékeként a jármű, illetve termelő- és munkaeszköz kora és 
állapota szerinti értéket kell feltüntetni. 

 
Egyéb nyilatkozatok 

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy 
a) életvitelszerűen a lakóhelyemen/a tartózkodási helyemen élek (a megfelelő rész aláhúzandó, azzal, hogy ezt a 
nyilatkozatot csak abban az esetben kell megtenni, ha bejelentett lakó- és tartózkodási hellyel is rendelkezik), 
b) a közölt adatok a valóságnak megfelelnek. 
 
Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 131. § (5) bekezdése alapján a hatáskört gyakorló szerv – a Nemzeti Adó- és 
Vámhivatal hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adóigazgatósága útján – ellenőrizheti. 
Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához. 
Kijelentem, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítása iránti kérelmemnek teljes egészében helyt adó 
döntés elleni fellebbezési jogomról lemondok. (Nemleges válasz esetén kérjük a szövegrészt áthúzással törölni!) 
 
Kelt: ...................................................., ...............................  

  
………………..……………………………..…… 

szülő/családbafogadó gyám/nagykorúvá vált gyermek 
aláírása  
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B) lap 

Alulírott kérem a gyermekem, gyermekeim/a gyámságom alá helyezett gyermek  részére/részemre (a megfelelő 
aláhúzandó) a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet fennállásának megállapítását 

 

1. NYILATKOZAT ISKOLAI VÉGZETTSÉGRŐL (A nyilatkozat megtétele önkéntes! Amennyiben a szülői felügyeleti 
jogot a gyermeket együtt nevelő mindkét szülő gyakorolja, mindkét szülőnek külön-külön nyilatkoznia kell!) 
 
□ Kijelentem, hogy a kérelem benyújtásának időpontjában legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel 

rendelkezem.  
 
   …………………………………………...   …………………………… 
          szülő/családbafogadó gyám aláírása    szülő aláírása 

 
2. A GYERMEK (NAGYKORÚVÁ VÁLT GYERMEK) BÖLCSŐDÉJÉRE, NEVELÉSI-OKTATÁSI 
INTÉZMÉNYÉRE, FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYÉRE VONATKOZÓ ADATOK 

 
Gyermek (nagykorúvá vált 

gyermek) neve 
A bölcsőde, nevelési-oktatási, 
felsőoktatási intézmény teljes 

neve, ahol a gyermek bölcsődei, 
óvodai ellátásban részesül vagy a 

tanuló, hallgató tanul 

Az intézmény címe (irányítószám, 
településnév, utca, házszám) 

   
   
   
   
   
[Nem szükséges a táblázatot kitölteni, amennyiben adattartalma megegyezik a rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezmény megállapítása iránt e kérelemmel egyidejűleg benyújtott A) lap 4. pontjában foglalt táblázat 
adattartalmával. Ha a nevelési-oktatási intézménynek, felsőoktatási intézménynek telephelye is van, azt a nevet és címet 
kell megadni, ahova a gyermek, tanuló, hallgató ténylegesen jár.] 

        
3. EGYÉB NYILATKOZATOK 
 
Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek. 
 
 

Kelt, ……………………………………… 
………………...……..…………………………………… 

szülő/családbafogadó gyám/nagykorúvá vált gyermek 
aláírása 
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TÁJÉKOZTATÓ A FORMANYOMTATVÁNY B) LAPJÁHOZ: 
 

Amennyiben a gyermek, gyermekek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságának megállapítására 
már a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet fennállásának megállapítására irányuló kérelem benyújtását 
megelőzően sor került, a B) lap önállóan is benyújtható oly módon, hogy ahhoz kitöltve csatolni kell az A) lap I.) 
Személyi adatokra vonatkozó részének 1–3. pontját tartalmazó részét.  

 
Hátrányos helyzetű gyermek: az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek, aki esetében az 
alábbi körülmények közül egy fennáll: 

a) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésének időpontjában a gyermeket együtt nevelő mindkét szülő, 
a gyermeket egyedül nevelő szülő, illetve a családbafogadó gyám legmagasabb iskolai végzettsége alapfokú – (alacsony 
iskolai végzettség, melynek igazolása a kérelmen megtett önkéntes nyilatkozattal történik), 

b) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésének időpontjában a gyermeket nevelő szülők bármelyike 
vagy a családbafogadó gyám a a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (szociális 
törvény) szerinti aktív korúak ellátására (foglalkoztatást helyettesítő támogatás vagy rendszeres szociális segély) 
jogosult vagy a kedvezmény igénylésének időpontját megelőző 16 hónapon belül legalább 12 hónapig álláskeresőként 
tartotta nyilván a munkaügyi központ – (alacsony foglalkoztatottság, melynek fennállását az eljáró hatóság ellenőrzi), 

c) a gyermek szegregátumnak nyilvánított lakókörnyezetben, vagy az eljárás során felvett környezettanulmány 
szerint félkomfortos, komfort nélküli vagy szükséglakásban, illetve olyan lakáskörülmények között él, ahol 
korlátozottan biztosítottak az egészséges fejlődéshez szükséges feltételek – (elégtelen lakókörnyezet, illetve 
lakáskörülmény). 

 
Halmozottan hátrányos helyzetű gyermek: az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek, aki 
esetében a fenti három körülmény közül (alacsony iskolai végzettség; alacsony foglalkoztatottság; elégtelen 
lakókörnyezet, lakáskörülmény) legalább kettő fennáll. 

 
Alapfokú iskolai végzettség: a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény alapján a nyolcadik évfolyam 
sikeres elvégzéséről kiállított bizonyítvány – iskolatípustól függetlenül – alapfokú iskolai végzettséget tanúsít.  
(Például egy 9. évfolyam elvégzése vagy egy középfokú oktatási intézmény pár osztályának elvégzése a középfokú 
végzettség megszerzése nélkül az alapfokú végzettséget nem befolyásolja, hiszen ezek végzettségi szintet nem emelnek.)” 
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A Kormány 393/2013. (XI. 12.) Korm. rendelete
a felnőttképzési tevékenység folytatásához szükséges engedélyezési eljárásra és követelményrendszerre, 
a felnőttképzést folytató intézmények nyilvántartásának vezetésére, valamint a felnőttképzést folytató 
intézmények ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról

A Kormány a  felnőttképzésről szóló 2013.  évi LXXVII.  törvény 28.  § (1)  bekezdés a)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet 
A rendelet hAtályA

1. §  E rendelet hatálya kiterjed
a) a  felnőttképzésről szóló 2013.  évi LXXVII.  törvény (a  továbbiakban: Fktv.) alapján végzett felnőttképzési 

tevékenységre, valamint
b) a felnőttképzési tevékenység folytatásával kapcsolatos engedélyezési, nyilvántartási és ellenőrzési eljárásra.

II. Fejezet 
A FelnőttKépzésI teVéKenység FOlytAtásáhOz szüKséges engedélyezésI eljárás részletes 
szAbályAI és Az engedéllyel rendelKező Képző IntézményeK nyIlVántArtásA

2. § (1) A  felnőttképzési tevékenység folytatására irányuló engedély kiadása, az  engedély módosítása vagy kiegészítése 
iránti kérelmet, továbbá az  engedély kiegészítésére irányuló bejelentést (a  továbbiakban: bejelentés) a  Nemzeti 
Munkaügyi Hivatalhoz (a  továbbiakban: NMH) kell benyújtani elektronikus úton az  NMH honlapján erre a  célra 
rendszeresített online felületen megtalálható elektronikus űrlap kitöltésével.

 (2) Az NMH-nak az (1) bekezdés szerinti kérelem és bejelentés tárgyában meghozott döntése ellen a szakképzésért és 
felnőttképzésért felelős miniszterhez lehet fellebbezést benyújtani.

3. § (1) Az  engedély kiegészítése iránti kérelmet kell benyújtani, ha a  felnőttképzést folytató intézmény az  Fktv. 1.  § 
(2)  bekezdés a)–c)  pontja szerinti képzések valamelyikére már rendelkezik engedéllyel, és kérelme az  alábbi 
képzésekre irányul:
a) az  Fktv. 1.  § (2)  bekezdés a)  pontja szerinti képzési körben új szakmacsoportba tartozó képzésre, vagy ha 

a  szakmacsoportba tartozó képzésre már meglévő engedély nem iskolai rendszerben folytatható képzésre 
vonatkozik, akkor a szakmacsoportba tartozó képzésre,

b) az Fktv. 1. § (2) bekezdés b) pontja szerinti képzési körben olyan szakmai képzésre, amely nem sorolható be 
az  intézmény engedélyében szereplő iskolai rendszerben is folytatható, az  Országos Képzési Jegyzékről és 
az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet szerinti 
Országos Képzési Jegyzék (a továbbiakban: OKJ) szerinti képzés szakmacsoportjába, vagy

c) az  Fktv. 1.  § (2)  bekezdés c)  pontja szerinti képzési körben új általános nyelvi képzésre, az  engedélyben 
szereplő általános nyelvi képzés képzési szintjének bővítésére, vagy olyan egyéb nyelvi képzésre, amelynek 
célja a képző intézmény általános nyelvi képzésre kiadott engedélyében nem szereplő nyelv oktatása.

 (2) A  felnőttképzést folytató intézmény bejelentése alapján az  NMH az  engedélyt kiegészíti, ha a  bejelentésben 
megjelölt,
a) az Fktv. 1. § (2) bekezdés a) pontja szerinti képzési körbe tartozó képzés az engedélyben már szereplő, iskolai 

rendszerben is folytatható szakképzés szakmacsoportjába tartozó képzés;
b) az  Fktv. 1.  § (2)  bekezdés b)  pontja szerinti képzési körbe tartozó képzés olyan felnőttképzési szakmai 

programkövetelményen alapul, amely azon OKJ szerinti szakmacsoportba került besorolásra, amelyre 
vonatkozóan a  felnőttképzést folytató intézmény engedélyében szerepel iskolai rendszerben is folytatható 
képzés;

c) az  Fktv. 1.  § (2)  bekezdés c)  pontja szerinti képzési körbe tartozó képzés olyan egyéb nyelvi képzés, amely 
annak a  nyelvnek az  oktatására irányul, amely nyelv általános nyelvi képzése szerepel a  felnőttképzést 
folytató intézmény engedélyében; vagy

d) az  Fktv. 1.  § (2)  bekezdés d)  pontja szerinti képzési körbe tartozó képzés esetén a  felnőttképzést folytató 
intézmény a képzési körre vonatkozóan már rendelkezik engedéllyel.
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4. § (1) A  felnőttképzési tevékenység folytatására irányuló engedély kiadása, az  engedély módosítása vagy kiegészítése 
iránti kérelemnek – a (2) bekezdésben foglalt eltéréssel – tartalmaznia kell
a) a kérelmező

aa) hivatalos megnevezését,
ab) székhelyét,
ac) a felnőttképzési tevékenység végzésének a cégjegyzékben, az egyéni vállalkozók nyilvántartásában 

szereplő telephelyét (a továbbiakban: telephely),
ad) levelezési címét, telefonszámát és faxszámát, elektronikus levelezési címét,
ae) képviselőjének, valamint vezető tisztségviselőjének nevét, születési helyét és idejét, anyja nevét, 

állampolgárságát, a vezető tisztségviselői jogviszonya kezdetének időpontját,
af ) alapítójának vagy köznevelési intézmény érintettsége esetén a nemzeti köznevelésről szóló törvény 

szerinti fenntartójának megnevezését és – az  állami intézményfenntartó központ által fenntartott 
köznevelési intézmény kivételével – annak képviselőjének nevét, születési helyét és idejét, anyja 
nevét, állampolgárságát, valamint a képviseleti jogviszonya kezdetének időpontját,

ag) cégjegyzékét vagy nyilvántartását vezető bíróság, hatóság vagy szerv megnevezését, 
cégjegyzékszámát vagy nyilvántartásba vételi számát, egyéni vállalkozó esetén az egyéni vállalkozó 
nyilvántartását vezető hatóság megnevezését és a nyilvántartásba vétel számát és

ah) adószámát vagy – a nemzeti köznevelésről szóló törvény szerinti köznevelési intézményi kérelmező 
esetén – OM-azonosítóját,

b) a  felnőttképzést folytató intézmény szakmai tevékenységéért felelős szakmai vezető (a  továbbiakban: 
szakmai vezető)
ba) nevét, születési helyét és idejét, anyja nevét, állampolgárságát,
bb) pedagógiai vagy andragógiai egyetemi vagy főiskolai végzettségét igazoló okiratának számát és 

az okiratot kiállító intézmény megnevezését és
bc) a  16.  § (7)  bekezdés a)  pont ab)  alpontja szerinti szakmai gyakorlatának – a  gyakorlat helye által 

kiállított – igazolását vagy
bd) a 16. § (7) bekezdés a) pont ac) alpontja szerinti kreditpont megszerzésének a végzettséget kiállító 

intézmény általi igazolását,
c) a  folytatni kívánt felnőttképzési tevékenységnek az  Fktv. 1.  § (2)  bekezdés a)–d)  pontjában meghatározott 

képzési kör szerinti besorolásának megjelölését, a képzés pontos megnevezését
ca) az  OKJ szerinti szakképesítés megszerzésére felkészítő képzés esetén a  szakképesítés azonosító 

számával,
cb) egyéb szakmai képzés esetén a  szakmai végzettségnek a  felnőttképzési szakmai 

programkövetelmények nyilvántartásba vételének követelményeiről és eljárási rendjéről, valamint 
a szakmai végzettség megszerzésének igazolásáról szóló miniszteri rendelet szerinti azonosítójával,

cc) nyelvi képzés esetén a  nyelvi képzettségnek a  felnőttképzési nyelvi programkövetelmények 
nyilvántartásba vételének követelményeiről és eljárási rendjéről, valamint a  nyelvi képzés 
követelményei teljesítésének igazolásáról szóló miniszteri rendelet szerinti azonosítójával és 
a képzési szint megjelölésével, és

d) az Fktv. 1. § (2) bekezdés a) és b) pontja szerinti képzések esetében a gyakorlati képzés helyszínének címét, 
vagy – ha a  gyakorlati képzés nem az  intézményben folyik – a  gyakorlati képzés megvalósítására kötött 
szerződésben szereplő gyakorlati képzést folytató szervezet megnevezését és címét.

 (2) Az engedély módosítására vagy a 3. § (1) bekezdése szerinti kiegészítésére irányuló kérelemnek és a bejelentésnek 
a felnőttképzést folytató intézmény nyilvántartásba vételi számát és az (1) bekezdés a) pont aa) alpontjában, c) pont 
ca)–cc) alpontjában és d) pontjában foglaltakat kell tartalmaznia.

5. § (1) A  felnőttképzési tevékenység folytatására irányuló engedély kiadása, az  engedély módosítása vagy kiegészítése 
iránti kérelemhez (a továbbiakban együtt: kérelem) és bejelentéshez – a (2) és (3) bekezdésben foglalt eltéréssel – 
mellékelni kell:
a) az igazgatási szolgáltatási díj megfizetését igazoló dokumentumot,
b) a  felnőttképzési szakértő vagy a  felnőttképzési programszakértő által előzetesen minősített képzési 

programot,
c) a szakmai vezető szakmai vezetésre való alkalmasságát igazoló, pedagógiai vagy andragógiai egyetemi vagy 

főiskolai végzettségét bizonyító oklevél másolatát,
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d) a  vagyoni biztosítékkal való rendelkezést bizonyító, a  18.  § (4)  bekezdésében foglaltaknak megfelelő 
szerződést és

e) a kérelmező vagy a bejelentő nyilatkozatait arról, hogy
ea) az  Fktv. 1.  § (2)  bekezdés a) és b)  pontja szerinti képzési körbe tartozó képzés elméleti részének 

oktatása esetén a szakképzésről szóló törvény szerint elméleti tárgy oktatására alkalmas, a képzési 
programnak megfelelő szakmai ismeretekkel, e  képzési körbe tartozó képzés gyakorlati képzésére 
megfelelő szakirányú szakképzettséggel és legalább ötéves szakmai gyakorlattal rendelkező 
oktatókat alkalmaz,

eb) az  Fktv. 1.  § (2)  bekezdés c)  pontja szerinti képzési körbe tartozó általános nyelvi képzés esetén 
a képzési programnak megfelelő nyelvtanári végzettségű, vagy nyelvtanári végzettségű és a képzési 
program szerinti nyelvből a  Közös Európai Referenciakeret haladó felsőfokú (a  továbbiakban: 
”KER-C1”) szintű, okirattal igazolt nyelvismerettel, vagy – ha a  képzési program szerinti nyelvből 
nincs egyetemi vagy főiskolai szintű nyelvtanári vagy nyelv és irodalom tanári képzés – 
pedagógiai végzettséggel és a  képzési program szerinti nyelvből ”KER-C1” szintű, okirattal igazolt 
nyelvismerettel rendelkező oktatókat alkalmaz,

ec) az Fktv. 1. § (2) bekezdés c) pontja szerinti képzési körbe tartozó szaknyelvi képzés esetén a képzési 
programnak megfelelő nyelvtanári végzettségű, vagy nyelvtanári végzettségű és az  érintett nyelv 
szakmai ”KER-C1” szintű, okirattal igazolt ismeretével rendelkező, vagy a  szaknyelvi képzésnek 
megfelelő szakmai egyetemi vagy főiskolai végzettségű és az érintett nyelv ”KER-C1” szintű, okirattal 
igazolt ismeretével rendelkező oktatókat alkalmaz,

ed) az  Fktv. 1.  § (2)  bekezdés c)  pontja szerinti képzési körbe tartozó, a  magyar mint idegen nyelv 
oktatása esetén magyar mint idegen nyelv szakos szakképzettséggel, vagy magyar nyelv és 
irodalom tanári végzettséggel rendelkező oktatókat alkalmaz,

ee) rendelkezik a  kérelemben vagy a  bejelentésben szereplő képzés képzési programjában szereplő 
tárgyi feltételekkel,

ef ) nem áll fenn vele szemben az engedély megszerzését kizáró ok,
eg) a  kérelem vagy a  bejelentés benyújtásának időpontjában megfelel az  adózás rendjéről szóló 

törvényben foglaltak szerint a köztartozásmentes adózóra előírt feltételeknek,
eh) az  ee)  alpontban foglaltakon túl rendelkezik az  1. és 2.  mellékletben meghatározott tárgyi 

feltételekkel,
ei) rendelkezik a felnőttképzési információs rendszer működtetéséhez szükséges feltételekkel,
ej) rendelkezik a  felnőttképzési minőségbiztosítási keretrendszerről, valamint a  Felnőttképzési 

Szakértői Bizottság tagjairól, feladatairól és működésének részletes szabályairól szóló miniszteri 
rendeletben meghatározott minőségbiztosítási keretrendszernek megfelelően kidolgozott 
minőségbiztosítási rendszerrel,

ek) biztosítja az ügyfélszolgálati és panaszkezelési rendszer működtetéséhez szükséges feltételeket, és
el) meghatározta a tartalmilag ellenőrizhető, számszerűsíthető minőségcélokat a kérelem benyújtását 

követő évre.
 (2) Az  Fktv. 1.  § (2)  bekezdés a)–c)  pontja szerinti képzési körbe tartozó képzés folytatására irányuló engedély 

kiegészítése iránti kérelem vagy bejelentés benyújtása esetén a  kérelmezőnek nem kell csatolnia az  (1)  bekezdés 
c) pontjában és e) pont eh)–el) alpontjában foglaltakat.

 (3) Az  Fktv. 1.  § (2)  bekezdés d)  pontja szerinti képzési körbe tartozó képzés folytatására irányuló engedély kiadása 
iránti kérelem vagy az engedély kiegészítése iránti bejelentés benyújtása esetén a kérelmezőnek nem kell csatolnia 
az (1) bekezdés e) pont ej)–el) alpontja szerinti nyilatkozatokat.

6. § (1) A  felnőttképzési tevékenység folytatásához szükséges engedélyezési eljárásban közreműködő szakértői bizottság 
tagjait úgy kell kirendelni, hogy a szakértői bizottság egy felnőttképzési szakértőből és legalább egy felnőttképzési 
programszakértőből álljon. A  szakértői bizottság tagjaira a  Felnőttképzési Szakértői Bizottság (a  továbbiakban: 
FSZB) javaslatot tesz. A  javaslattétel céljából az  NMH az  FSZB részére a  felnőttképzési tevékenység folytatására 
irányuló engedély kiadására, az  engedély módosítására vagy kiegészítésére irányuló kérelem irataiba – annak 
benyújtásától számított három napon belül – betekintést biztosít. Ha az  NMH a  javaslattal nem ért egyet, erről 
– indoklással ellátva – tájékoztatja az FSZB-t.
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 (2) A  szakértői bizottság létszámát és összetételét a  kirendelés során úgy kell megállapítani, hogy a  felnőttképzési 
szakértő és a  felnőttképzési programszakértő nyilvántartásban szereplő szakterülete igazodjon a  kérelemhez 
mellékelt képzési programok szakmai tartalmához.

 (3) A szakértői bizottságot annak felnőttképzési szakértő tagja vezeti.
 (4) Az NMH az Fktv. 1. § (2) bekezdés d) pontja szerinti képzési körbe tartozó képzés engedélyezési eljárását – az FSZB 

véleményének kikérése mellett – szakértői bizottság bevonása nélkül folytatja le.
 (5) Az  NMH a  honvédelemért, a  büntetés-végrehajtásért, a  rendészetért, a  katasztrófák elleni védekezésért, valamint 

a  polgári nemzetbiztonsági szolgálatok irányításáért felelős miniszter által fenntartott intézmények esetében 
szakértői bizottság bevonása nélkül – a  honvédelemért felelős miniszter vagy a  büntetés-végrehajtásért, 
a  rendészetért, a  katasztrófák elleni védekezésért és a  polgári nemzetbiztonsági szolgálatok irányításáért felelős 
miniszter által arra feljogosított szerv közreműködésével – folytatja le az engedélyezési eljárást.

7. § (1) A szakértői bizottság az NMH kirendelését követően helyszíni szemlét tart a kérelmezőnél, amely során megvizsgálja 
a  képzési program megvalósíthatóságának feltételeit, a  felnőttképzési tevékenység folytatásához szükséges 
követelményeknek való megfelelést, továbbá a kérelem és mellékletei valóságtartalmát.

 (2) A  szakértői bizottság a  helyszíni szemlét a  felnőttképzést folytató intézmény székhelyén, a  kérelmében megjelölt 
telephelyén és – ha a  képzés tervezett helyszíne nem egyezik meg a  székhellyel vagy telephellyel – a  képzés 
helyszínén folytatja le. A  helyszíni szemle időpontjáról a  szakértői bizottság vezetője helyszínenként értesíti 
a  kérelmezőt. A  több telephelyen lefolytatásra kerülő helyszíni szemle időpontját úgy kell meghatározni, hogy 
a kérelmezőt mindegyik telephelyen érdemi nyilatkozat megtételére jogosult személy képviselhesse.

 (3) A  (2)  bekezdés szerinti értesítésben a  kérelmezőt fel kell hívni a  szakértői bizottsággal való együttműködésre, 
valamint az együttműködés hiányának jogkövetkezményeire is.

 (4) A  szakértői bizottság munkájáról annak vezetője – a  szakértői bizottság valamennyi tagja által aláírt – szakértői 
véleményt készít, amelyet a szakértői bizottság kirendelésétől számított húsz napon belül megküld az NMH részére.

8. § (1) Az  NMH a  szakértői bizottság véleményének előterjesztésétől számított nyolc napon belül – szükség esetén – 
elrendelheti annak kiegészítését, szakértői bizottsági tagként – az  FSZB véleményének kikérése mellett – másik 
felnőttképzési szakértőt, felnőttképzési programszakértőt vagy másik szakértői bizottságot rendelhet ki újabb 
szakértői vélemény beszerzése céljából.

 (2) A  szakértői vélemény kiegészítésére felhívó végzésben a  NMH megjelöli azokat a  szempontokat, amelyekre 
a kiegészítésnek ki kell terjednie. A kiegészítő szakértői véleményt a végzés kézhezvételétől számított nyolc napon 
belül kell benyújtani.

 (3) A szakértői vélemény kiegészítésére a szakértői vélemény készítésének szabályait kell megfelelően alkalmazni.

9. § (1) Az  NMH a  szakértői bizottság véleményének beszerzését követően megvizsgálja, hogy a  kérelem, valamint 
a  kérelmező felnőttképzési tevékenysége megfelel-e az  Fktv.-ben, az  e  rendeletben és az  Fktv. felhatalmazása 
alapján kiadott miniszteri rendeletekben meghatározott feltételeknek.

 (2) Ha az NMH az (1) bekezdésben foglalt vizsgálat során megállapítja az (1) bekezdés szerinti feltételek fennállását,
a) az engedélyt részben vagy egészben kiadja, módosítja vagy kiegészíti, vagy
b) a kérelmet részben vagy egészben elutasítja.

 (3) Az  NMH az  engedélyt részben adja ki, módosítja vagy egészíti ki, ha a  kérelmező az  (1)  bekezdésben foglalt 
feltételeket a kérelmében szereplő nem minden képzés vonatkozásában teljesíti.

10. §  A kérelmet – a 9. § (2) és (3) bekezdésében foglalt eltéréssel – el kell utasítani, ha a kérelmező
a) nem felel meg a 9. § (1) bekezdésben foglalt feltételeknek,
b) felnőttképzési tevékenységet engedély nélkül végez,
c) szerepel az  NMH által azon intézményekről vezetett elektronikus nyilvántartásban, amelyeknek engedélye 

részben vagy egészben visszavonásra került, kivéve, ha a  visszavonásra a  11.  § (3)  bekezdés a)  pontjában 
meghatározott ok miatt került sor, vagy

d) az Fktv. szerinti felnőttképzési tevékenység folytatásától eltiltás hatálya alatt áll.

11. § (1) Az  NMH az  engedély kiadásáról szóló határozat jogerőre emelkedésével egyidejűleg a  felnőttképzést folytató 
intézményt felveszi az engedéllyel rendelkező képző intézmények nyilvántartásába (a továbbiakban: nyilvántartás).
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 (2) Az engedély módosítása és kérelem vagy bejelentés alapján történő kiegészítése esetén a nyilvántartásba vételre 
az (1) bekezdés rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

 (3) Az NMH a nyilvántartásból törli a felnőttképzést folytató intézményt, ha
a) bejelentette a  felnőttképzési tevékenységének teljes megszüntetését, és ennek alapján az  NMH 

az engedélyét visszavonta,
b) jogutód nélkül megszűnt, vagy az egyéni vállalkozó elhalálozott, vagy
c) az engedélye teljes egészében visszavonásra került.

 (4) Az NMH a felnőttképzést folytató intézmény engedélyében szereplő képzésre vonatkozó engedélyét visszavonja és 
a képzést a nyilvántartásból törli, ha az intézmény a képzés megszüntetését bejelentette.

 (5) A nyilvántartást úgy kell vezetni, hogy az tartalmazza a nyilvántartás adataiban – az adatok bejegyzési időpontjától 
kezdődően – bekövetkezett összes változást és azok időpontját.

 (6) A  felnőttképzést folytató intézmény a  nyilvántartásban szereplő adataiban bekövetkezett változásokat 
–  a  változásnak a  hatáskörrel és illetékességgel rendelkező szerv által történő átvezetésének napjától számított – 
tizenöt napon belül köteles bejelenteni az NMH-nak.

12. §  Az NMH az engedéllyel rendelkező képző intézmény Fktv. 1. § (2) bekezdés b)–d) pontja szerinti nem támogatott 
képzési tevékenységének Fktv. alapján történő szervezéséről az  intézménynek az  Fktv. 15.  §-a szerinti 
adatszolgáltatási kötelezettségének első alkalommal történő teljesítésével értesül.

III. Fejezet 
A FelnőttKépzésI teVéKenység FOlytAtásánAK KöVetelményrendszerére VOnAtKOzó 
részletes szAbályOK

1. A képzési program elkészítésének, előzetes szakértői minősítésének és módosításának szabályai

13. § (1) A képzési program megnevezésének tartalmaznia kell:
a) az Fktv. 1. § (2) bekezdés a) pontja szerinti képzési körbe tartozó képzés esetén a szakképesítés OKJ szerinti 

azonosító számmal ellátott megnevezését,
b) az Fktv. 1. § (2) bekezdés b) pontja szerinti képzési körbe tartozó képzés esetén a vonatkozó felnőttképzési 

szakmai programkövetelmény azonosító számmal ellátott megnevezését,
c) az Fktv. 1. § (2) bekezdés c) pontja szerinti képzési körbe tartozó képzés esetén a vonatkozó felnőttképzési 

nyelvi programkövetelmény képzési programban meghatározott kimeneti szintje szerinti, azonosító számmal 
ellátott megnevezését.

 (2) A képzési programban az Fktv. 12. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott képzési formák közül – az Fktv. 1. § 
(2) bekezdés c) pontja szerinti képzési körbe tartozó képzés képzési programjának kivételével – csak egy szerepelhet.

14. § (1) A  képzési program előzetes minősítését olyan felnőttképzési szakértő vagy felnőttképzési programszakértő 
(a  továbbiakban együtt: szakértő) végezheti, aki szerepel az  NMH által vezetett ajánlási listán. Az  ajánlási listára 
az  NMH – az  FSZB javaslata alapján – a  szakértőnek az  FSZB előzetes értesítése alapján benyújtott kérelmére azt 
a  szakértőt veszi fel, akinek a  felnőttképzési szakértői vagy felnőttképzési programszakértői nyilvántartásban 
szereplő szakterülete igazodik a képzési program szakmai tartalmához és
a) felnőttképzési minőségbiztosítás területen szerzett 5 éves szakmai gyakorlattal, vagy felnőttképzési oktatási, 

gyakorlatvezetési, oktatásszervezési, mérési-értékelési területek valamelyikén szerzett 5 éves szakmai 
gyakorlattal rendelkezik, vagy

b) szakirányú képzési program- vagy tananyag fejlesztési, szakértői vagy lektorálási referenciákkal rendelkezik.
 (2) A szakértő az előzetes minősítés során vizsgálja, hogy

a) a képzési program tartalma megfelel-e az Fktv.-ben foglaltaknak,
b) a  képzési programban meghatározott tartalommal, feltételekkel és módon, valamint a  képzéssel érintett 

célcsoport számára megszerezhetőek-e a programban megjelölt kompetenciák,
c) a képzési program megfelel-e

ca) az  Fktv. 1.  § (2)  bekezdés a)  pontja szerinti képzési kör esetén a  szakképesítés szakmai és 
vizsgakövetelményében vagy az  iskolai rendszerben is oktatható szakképesítések esetében 



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2013. évi 186. szám 80627

a  vonatkozó kerettanterv (a  továbbiakban: kerettanterv) tartalmi követelményei alapján 
meghatározott előírásoknak,

cb) az  Fktv. 1.  § (2)  bekezdés b)  pontja szerinti képzési kör esetén a  felnőttképzési szakmai 
programkövetelményekben az érintett képzésre vonatkozó előírásoknak,

cc) az  Fktv. 1.  § (2)  bekezdés c)  pontja szerinti képzési kör esetén a  felnőttképzési nyelvi 
programkövetelményekben az érintett képzésre vonatkozó előírásoknak.

 (3) A  szakértő a  (2)  bekezdés szerinti vizsgálatot követő megállapításait tartalmazó szakértői véleményt írásban 
–  a  (4)  bekezdésben foglalt formai követelmények betartásával – közli a  képzési program előzetes minősítését 
megrendelő felnőttképzést folytató intézménnyel.

 (4) A  szakértőnek a  képzési program minősítését úgy kell elvégeznie, hogy a  képzési program utolsó oldalán fel 
kell tüntetnie a  minősítés helyét, időpontját, a  felnőttképzési szakértői vagy a  felnőttképzési programszakértői 
nyilvántartásban szereplő nyilvántartási számát, valamint a  képzési program mindegyik oldalát a  szignójával, 
utolsó oldalát az aláírásával kell ellátnia. A képzési program minősítését követően a szakértő a képzési programmal 
kapcsolatban további – az előzetes minősítést érintő, azt módosító vagy kiegészítő – megállapításokat nem tehet.

 (5) Az előzetesen minősített képzési programot a felnőttképzést folytató intézmény képviseletére jogosult személynek 
és a szakmai vezetőnek – a képzési program utolsó oldalán – alá kell írnia.

15. § (1) A felnőttképzést folytató intézménynek az engedélyében szereplő képzés képzési programját módosítania kell, ha
a) az  Fktv. 1.  § (2)  bekezdés a)  pontja szerinti képzési kör esetén a  szakképesítés szakmai és 

vizsgakövetelményében vagy a  kerettantervében meghatározott szakmai követelménymodulok száma, 
elnevezése, tartalma, vagy az  OKJ-ban az  iskolarendszeren kívüli képzésre előírt képzési időtartam úgy 
változik, hogy az érinti a képzési programban szereplő óraszámot,

b) az  Fktv. 1.  § (2)  bekezdés b)  pontja szerinti képzési kör esetén a  szakmai programkövetelmények 
nyilvántartásában szereplő, a  képzésre vonatkozó adatok megváltoznak, kivéve, ha kizárólag 
a  programkövetelmény szakmacsoportba történő besorolása változik meg vagy a  Magyar Képesítési 
Keretrendszer szerinti szintjének meghatározására kerül sor,

c) az  Fktv. 1.  § (2)  bekezdés c)  pontja szerinti képzési kör esetén a  nyelvi programkövetelmények 
nyilvántartásában szereplő, a képzésre vonatkozó adatok megváltoznak.

 (2) A felnőttképzést folytató intézmény az engedélyében szereplő képzés képzési programját – a jogszabályi előírások 
betartásával – bármely képzési körben módosíthatja.

 (3) A képzési program (1) és (2) bekezdés alapján történő módosítása esetén a felnőttképzést folytató intézménynek el 
kell végeztetnie a módosított képzési programnak a 14. § szerinti előzetes minősítését.

2. Tárgyi és személyi feltételek

16. § (1) Engedély annak a  kérelmezőnek adható, amely rendelkezik – a  (2), valamint a  (4) és (5)  bekezdésben foglalt 
eltéréssel – a (3) bekezdésben és az 1. és 2. mellékletben meghatározott tárgyi, valamint a (7) bekezdésben foglalt 
személyi feltételekkel.

 (2) A  felnőttképzést folytató intézménynek a  2.  mellékletben meghatározott tárgyi feltételeket abban az  esetben 
kell biztosítania, ha a  képzési program alapján megvalósuló képzésbe fogyatékos felnőttek is bekapcsolódnak. 
A  felnőttképzést folytató intézménynek a  tárgyi feltételek közül azokkal kell rendelkeznie, amelyek a  képzésbe 
bekapcsolódó fogyatékos felnőtt számára lehetővé teszik, hogy állapotának megfelelő önállósággal vehessen részt 
a képzésben.

 (3) Az 1. és 2. mellékletben meghatározott tárgyi feltételeket az alábbiak szerint kell biztosítani:
a) az  1.  melléklet szerinti helyiségeknek – a  b)  pont szerinti eltéréssel – meg kell felelniük a  nemzeti 

szabványban vagy a nemzeti szabvánnyal azonos, illetve azzal egyenértékű építési és műszaki előírásokban 
foglaltaknak,

b) a  nemzeti szabványtól vagy a  nemzeti szabvánnyal azonos, illetve azzal egyenértékű építési és műszaki 
előírásnak az  1.  mellékletben meghatározott követelménytől való eltérése esetén az  1.  mellékletben 
foglaltakat kell alkalmazni,

c) az  1.  melléklet szerinti helyiségeknek meg kell felelniük az  építésügyi, a  tűzvédelmi, az  egészségvédelmi, 
a munkavédelmi jogszabályokban előírt követelményeknek és a közegészségügyi előírásoknak,
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d) a felnőttképzést folytató intézmény helyiségeiben az előírt hőmérsékletnek, megvilágításnak és légcserének 
meg kell felelnie az  oktatási intézményekre előírt szabványoknak, vagy az  azokkal egyenértékű építési és 
műszaki előírásoknak,

e) a  képzésben résztvevők számára kialakított oktatási helyiségnek lehetővé kell tennie legalább egy 
– az  intézmény engedélyezett képzési programja szerinti létszámú – csoport valamennyi tagjának egyidejű 
befogadását,

f ) az  1.  melléklet II/2.  pontjában szereplő tárgyi feltételeket a  felnőttképzést folytató intézménynek abban 
az  esetben kell biztosítania, ha a  kérelmében foglalt képzések között van olyan képzés, amelynek 
megvalósításához – az 1. mellékletben foglaltak szerinti módon és számban – szükség van számítástechnikai 
eszközökre,

g) az  1.  melléklet II/3.  pontjában szereplő tárgyi feltételeket a  felnőttképzést folytató intézménynek abban 
az esetben kell biztosítania, ha a kérelmében megjelölt képzések között az Fktv. 1. § (2) bekezdés c) pontja 
szerinti képzés szerepel.

 (4) Az  1.  mellékletben foglaltakon túl a  felnőttképzést folytató intézmény az  Fktv. 1.  § (2)  bekezdés a)  pontja szerinti 
képzési körbe tartozó képzés esetén a  képzéshez szükséges eszközöket és felszereléseket az  érintett képzés 
szakmai és vizsgakövetelményében meghatározott eszköz- és felszerelési jegyzékben, az  Fktv. 1.  § (2)  bekezdés 
b)–d)  pontja szerinti képzési körbe tartozó képzés esetén a  képzésre vonatkozó képzési programban foglaltak 
szerint – a képzésben résztvevők létszámának megfelelő mennyiségben – biztosítja.

 (5) Az  Fktv. 1.  § (2)  bekezdés a) és b)  pontja szerinti képzési kör esetén a  felnőttképzést folytató intézménynek 
rendelkeznie kell az  Fktv. szerinti gyakorlati képzés céljainak megvalósítására alkalmas oktató helyiséggel vagy 
az Fktv. szerinti gyakorlati képzést folytató szervezettel kötött szerződéssel.

 (6) A  felnőttképzést folytató intézménynek az  1. és 2.  mellékletben meghatározott tárgyi feltételeket, valamint 
az  (5)  bekezdés szerinti oktató helyiséggel való rendelkezést tulajdonjog, használati jog vagy bérleti jogviszony 
alapján kell biztosítania. A helyiség bérleti jogát bérleti szerződéssel kell igazolni.

 (7) Az engedély kiadásának személyi feltételei:
a) a  felnőttképzést folytató intézmény szakmai vezetőjének munkaviszony, hivatásos szolgálati jogviszony, 

közalkalmazotti jogviszony, kormánytisztviselői jogviszony vagy gazdasági társasági tagsági jogviszony 
keretében történő alkalmazása, aki
aa) andragógiai egyetemi vagy főiskolai végzettséggel rendelkezik,
ab) pedagógiai egyetemi vagy főiskolai végzettséggel és három év – a (8) bekezdésben meghatározott – 

felnőttképzési szakmai gyakorlattal rendelkezik, vagy
ac) pedagógiai egyetemi vagy főiskolai végzettséggel rendelkezik és a  felsőoktatási képzés során 

felnőttképzési ismeretekből a  képzési és kimeneti követelményekben előírt legalább öt 
kreditpontot szerzett,

b) az  Fktv. 1.  § (2)  bekezdés a) és b)  pontja szerinti képzési körbe tartozó képzés elméleti részének oktatása 
esetén a  szakképzésről szóló törvény szerint elméleti tárgy oktatására alkalmas, a  képzési programnak 
megfelelő szakmai ismeretekkel, e  képzési körbe tartozó képzés gyakorlati képzésére megfelelő szakirányú 
szakképzettséggel és legalább ötéves szakmai gyakorlattal rendelkező oktatók alkalmazása, és

c) az Fktv. 1. § (2) bekezdés c) pontja szerinti képzési körbe tartozó
ca) általános nyelvi képzés esetén a  képzési programnak megfelelő nyelvtanári végzettséggel, vagy 

nyelvtanári végzettséggel és a  képzési program szerinti nyelvből ”KER-C1” szintű, okirattal igazolt 
nyelvismerettel, vagy – ha a képzési program szerinti nyelvből nincs egyetemi vagy főiskolai szintű 
nyelvtanári vagy nyelv és irodalom tanári képzés – pedagógiai végzettséggel és a képzési program 
szerinti nyelvből ”KER-C1” szintű, okirattal igazolt nyelvismerettel,

cb) szaknyelvi képzés esetén a  képzési programnak megfelelő nyelvtanári végzettséggel, vagy 
nyelvtanári végzettséggel és az érintett nyelv szakmai ”KER-C1” szintű, okirattal igazolt ismeretével 
rendelkező, vagy a  szaknyelvi képzésnek megfelelő szakmai felsőfokú végzettséggel és az  érintett 
nyelv “KER-C1” szintű, okirattal igazolt ismeretével, vagy

cc) a magyar mint idegen nyelv oktatása esetén magyar mint idegen nyelv szakos szakképzettséggel, 
vagy magyar nyelv és irodalom tanári végzettséggel

 rendelkező oktatók alkalmazása.
 (8) A  (7)  bekezdés a)  pont ab)  alpontjának alkalmazásában felnőttképzési szakmai gyakorlatnak minősül 

a  felnőttképzést folytató intézménynél munkaviszonyban vagy munkaviszony jellegű egyéb jogviszonyban 
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eltöltött idő, továbbá a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény hatálya alá tartozó munkáltatónál – felnőttképzési 
tevékenységgel összefüggő munkakör ellátására – létesített kormánytisztviselői, köztisztviselői jogviszony.

 (9) A felnőttképzést folytató intézmény a (7) bekezdés
a) a) pontjában a szakmai vezetőre előírt alkalmazási feltételt munkaszerződéssel,
b) b) és c)  pontjában az  oktatóra előírt alkalmazási feltételt munkaszerződéssel, megbízási szerződéssel vagy 

az oktató alkalmazását bizonyító más szerződéssel és
c) b) és c)  pontja szerinti képesítési feltételt az  oktató végzettségét bizonyító oklevéllel és a  nyelvismeretét 

igazoló dokumentummal
igazolja.

3. Minőségcélok meghatározása, külső értékelés

17. § (1) A  felnőttképzési tevékenység folytatására irányuló engedély kiadása iránti kérelem benyújtása esetén 
a  kérelmezőnek – a  (3)  bekezdésben foglalt eltéréssel – a  minőségcélokat képzésenként és indokolással ellátva 
az alábbiak szerint kell meghatároznia:
a) OKJ-ban szereplő szakképesítés megszerzésére felkészítő képzés szakmai vizsgáinak éves átlagos 

vizsgaeredménye szakképesítésenként az  Fktv. 15.  § (7)  bekezdése szerinti, a  kérelem benyújtásának évét 
(a továbbiakban: tárgyév) megelőző, az NMH honlapján nyilvánosságra hozott adatokhoz viszonyítva,

b) az a) pont szerinti képzések esetén a tárgyévben folyamatban lévő és a tárgyévet követő évben befejezésre 
kerülő, valamint a  tárgyévet követő évben megvalósításra kerülő képzések becsült lemorzsolódási aránya 
a tárgyévet megelőző évi – az Fktv. 21. § (4) bekezdése szerinti – statisztikai célú adatszolgáltatásban foglaltak 
figyelembevételével számított, e képzésekre vonatkozó adatokhoz viszonyítva, és

c) a  tárgyévet követő évre tervezett képzések elégedettségmérésének évi átlageredményére vonatkozó 
célkitűzés.

 (2) A  felnőttképzést folytató intézménynek az  (1)  bekezdés b)  pontja szerinti lemorzsolódási arányt a  képzésből 
kimaradt résztvevők számát a képzésre beiratkozottak számához viszonyítva kell meghatároznia.

 (3) A  kérelmezőnek nem kell alkalmaznia a  kitűzött minőségcélok (1)  bekezdés a) és b)  pontban foglalt megelőző 
időszakhoz történő viszonyítását, ha az  (1) bekezdés a) pontja szerinti képzést a kérelem benyújtását megelőzően 
nem folytatott.

 (4) A  felnőttképzést folytató intézménynek az  engedély megszerzését követően a  minőségcélok évente történő 
felülvizsgálata és módosítása során
a) az (1) bekezdés a) pontja szerinti képzések esetében az (1) bekezdésben,
b) az a) pontba nem sorolható képzések vonatkozásában az (1) bekezdés b) és c) pontjában
foglalt rendelkezéseket kell értelemszerűen alkalmaznia.

 (5) A  felnőttképzést folytató intézmény az  Fktv. 14.  § (2)  bekezdés szerinti külső értékelését olyan jogi 
személlyel végeztetheti el, amelynek az  FSZB-hez benyújtott minőségbiztosítási rendszere – a  felnőttképzési 
minőségbiztosítási keretrendszerről, valamint a  Felnőttképzési Szakértői Bizottság tagjairól, feladatairól és 
működésének részletes szabályairól szóló miniszteri rendeletben meghatározott keretrendszernek való – 
megfeleltethetőségéről és a  felnőttképzést folytató intézményeknél történő alkalmazhatóságáról a  miniszter 
döntött.

4. Vagyoni biztosíték

18. § (1) A  felnőttképzést folytató intézménynek vagyoni biztosítékkal kell rendelkeznie az  engedélyezett felnőttképzési 
tevékenysége folytatásának teljes időtartamára és a felnőttképzési tevékenysége megszűnését követő hat hónapig 
az előlegként befizetett képzési díj azon részének a visszafizetése céljából, amelyre a képzés bármely okból történő 
ellehetetlenülése miatt az  intézmény már nem nyújtott szolgáltatást. A  vagyoni biztosíték felhasználásához és 
megszüntetéséhez az NMH jóváhagyása szükséges.

 (2) A vagyoni biztosíték formája lehet:
a) egy vagy több biztosító intézettel kötött biztosítási szerződés,
b) a felnőttképzést folytató intézmény által hitelintézetnél lekötött, az (1) bekezdésben meghatározott célokra 

elkülönített és zárolt pénzösszeg (a továbbiakban: pénzbeli letét).
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 (3) A  (2)  bekezdésben meghatározott vagyoni biztosítékformák egyenként vagy együttesen is alkalmazhatóak. 
A  biztosítékformák együttes alkalmazása esetén a  vagyoni biztosíték szolgáltatására kötött szerződésekben 
– vagyoni biztosítékformák szerint – rendelkezni kell a fizetési kötelezettség feltételeiről és a helytállás mértékéről.

 (4) Vagyoni biztosítékként csak olyan – hitelintézettel vagy biztosító intézettel kötött – szerződés vehető figyelembe, 
amely szerint a  vagyoni biztosíték terhére a  biztosító intézet vagy a  hitelintézet pénzügyi fedezetet nyújt 
a felnőttképzési szerződés alapján befizetett képzési díj 20. § (6) bekezdése szerinti visszafizetésére.

 (5) A (4) bekezdés szerinti szerződésnek tartalmaznia kell azt a kikötést, hogy
a) a vagyoni biztosíték felhasználásához vagy megszüntetéséhez az NMH jóváhagyása szükséges, és a vagyoni 

biztosíték terhére teljesített kifizetés teljesítési időpontját a hitelintézet vagy a biztosító intézet – a kifizetést 
követő tizenöt napon belül – írásban közli az NMH-val,

b) ha a felnőttképzést folytató intézmény
ba) a 20. § (1) bekezdésében foglalt bejelentési kötelezettségének nem tesz eleget,
bb) a bejelentéséhez nem mellékeli a 20. § (2) bekezdése szerinti kimutatást, vagy
bc) a  20.  § (6)  bekezdésében foglaltak szerint nem tesz eleget a  képzési díjnak a  vagyoni biztosíték 

terhére történő visszafizetésére vonatkozó kötelezettségének,
az NMH intézkedik a képzési díj vagyoni biztosíték terhére történő visszafizetésének teljesítése érdekében szükséges 
intézkedések megtétele iránt a hitelintézettel vagy a biztosító intézettel együttműködve.

19. § (1) A  vagyoni biztosíték mértéke – a  (4)  bekezdésben foglaltak kivételével – az  üzleti év időszakára vonatkozóan 
a  felnőttképzést folytató intézmény üzleti évét megelőző évnek a  felnőttképzésből származó, a  számvitelről szóló 
törvény szerint elszámolt, tényleges értékesítési nettó árbevétele (a  továbbiakban: árbevétel) kettő százaléka, de 
legalább egymillió forint.

 (2) A  felnőttképzést folytató intézmény köteles minden üzleti év fordulónapját követő hatodik hónap tizenötödik 
napjáig a  megelőző évi árbevétel összegét az  NMH részére bejelenteni, és igazolni azt, hogy rendelkezik 
az  (1)  bekezdésben meghatározott mértékű vagyoni biztosítékkal, továbbá köteles a  18.  § (4)  bekezdése szerinti 
szerződést érintő bármilyen változást – a módosított vagy az új szerződés másolatának a szerződés megkötésétől 
számított tizenöt napon belül történő megküldésével – az NMH-nak jelezni.

 (3) A  felnőttképzést folytató intézmény a  vagyoni biztosíték összegét – a  (2)  bekezdésben meghatározott időpontig, 
az  (1)  bekezdésben foglaltaknak megfelelően – módosítja, ha a  vagyoni biztosíték mértéke nem felel meg 
az (1) bekezdésben meghatározott mértéknek.

 (4) A  vagyoni biztosíték mértéke a  felnőttképzési tevékenység megkezdésének üzleti évében a  felnőttképzési 
tevékenységből származó, tárgyévben tervezett árbevétel kettő százaléka, de legalább ötszázezer forint.

20. § (1) A  felnőttképzést folytató intézmény felnőttképzési tevékenységének részbeni vagy teljes megszüntetését köteles 
az NMH részére haladéktalanul bejelenteni, és kérni az NMH jóváhagyását a vagyoni biztosíték felhasználásához.

 (2) A felnőttképzést folytató intézménynek az (1) bekezdés szerinti bejelentéséhez mellékelnie kell a folyamatban lévő, 
előleg-befizetéssel rendelkező képzéseiről szóló kimutatást, amely tartalmazza:
a) a képzés megnevezését,
b) a  képzésben résztvevők névsorát és a  felnőttképzési szerződésben szereplő adataikat, az  előlegként 

befizetett képzési díj befizetőjének (a továbbiakban: befizető) megnevezését és lakcímét vagy székhelyét, ha 
az eltér a képzésben résztvevőtől, valamint a befizetett összeg számlamásolattal igazolt nagyságát,

c) a  befizető számára visszafizetésre javasolt összeg – (3)  bekezdés alapján számított – nagyságát és 
a hitelintézet vagy a biztosító intézet által kiadott igazolást a vagyoni biztosíték mértékéről, és

d) a képzésben résztvevő személyekkel megkötött felnőttképzési szerződések másolatait.
 (3) A felnőttképzést folytató intézménynek az (1) bekezdés szerinti bejelentésében a visszafizetésre kerülő összeget úgy 

kell meghatároznia, hogy az előlegként befizetett képzési díjnak az elmaradt képzési részre eső időarányos összegét 
növelni kell ezen összegnek a jegybanki alapkamattal – a képzés elmaradt idejére – számított kamatösszegével.

 (4) Az  NMH az  (1)  bekezdés szerinti bejelentés vizsgálata során ellenőrzi, hogy a  bejelentés megfelel-e a  (2) és 
(3) bekezdésben foglaltaknak. Ha az NMH a vizsgálat során
a) megállapítja az  (1)  bekezdés szerinti feltételek fennállását, jóváhagyja a  vagyoni biztosítéknak 

a bejelentésben foglaltak szerinti felhasználását, vagy
b) a felnőttképzést folytató intézményt felhívja a bejelentésnek a (2) és (3) bekezdésben foglaltaknak megfelelő 

kiegészítésére vagy módosítására, amelynek teljesítését követően jóváhagyja a  vagyoni biztosítéknak 
a bejelentésben foglaltak szerinti felhasználását.
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 (5) Az  NMH a  vagyoni biztosíték felhasználását az  (1)  bekezdés szerinti bejelentés utolsó oldalán hagyja jóvá oly 
módon, hogy a bejelentés minden oldalán szerepeljen szignálás is.

 (6) A  felnőttképzést folytató intézmény – a  18.  § (4)  bekezdése szerinti szerződés szerint – az  NMH-nak a  vagyoni 
biztosíték felhasználására vonatkozó jóváhagyása alapján intézkedik a  képzési díj (1)  bekezdés szerinti bejelentés 
alapján jóváhagyott összegének a vagyoni biztosíték terhére történő visszafizetéséről.

21. § (1) A  felnőttképzést folytató intézmény engedélyének részbeni vagy teljes visszavonása esetén az  engedély 
visszavonásáról szóló határozatnak tartalmaznia kell a  20.  § (2)  bekezdése szerinti kimutatás nyolc napon belül 
történő benyújtására vonatkozó felhívást. Az NMH a továbbiakban a vagyoni biztosíték felhasználására vonatkozóan 
a 20. § (4) és (5) bekezdésében foglaltak szerint jár el.

 (2) Ha a  felnőttképzést folytató intézményt az  NMH a  nyilvántartásból törli és az  intézmény a  vagyoni biztosítékkal 
kapcsolatos minden kötelezettségét – a 18. § (5) bekezdés a) pontja szerinti értesítés alapján – teljesítette, az NMH 
jóváhagyja a vagyoni biztosíték megszüntetését.

 (3) Ha a felnőttképzést folytató intézmény
a) nem tesz eleget a 20. § (1) bekezdésében foglalt bejelentési kötelezettségének,
b) a bejelentéséhez nem mellékeli a 20. § (2) bekezdése szerinti kimutatást, vagy
c) a 20. § (6) bekezdésben foglaltak szerint nem tesz eleget a képzési díjnak a vagyoni biztosíték terhére történő 

visszafizetésére vonatkozó kötelezettségének,
az NMH – a  képzésben résztvevő hozzá benyújtott igénybejelentése alapján – intézkedik a  képzési díj vagyoni 
biztosíték terhére történő visszafizetésének teljesítése érdekében.

 (4) A képzésben résztvevő (3) bekezdés szerinti igénybejelentésének tartalmaznia kell:
a) a képzés megnevezését,
b) a  képzésben résztvevő nevét és a  felnőttképzési szerződésben szereplő adatait, az  előlegként befizetett 

képzési díj befizetőjének megnevezését és lakcímét vagy székhelyét, ha az eltér a képzésben résztvevőjétől, 
valamint a befizetett összeg számlamásolattal igazolt nagyságát,

c) a befizető számára igényelt összeg nagyságának megjelölését, és
d) a képzésben résztvevő személlyel megkötött felnőttképzési szerződések másolatát.

5. Az elégedettségmérés

22. § (1) A  felnőttképzésben résztvevő a  képzéssel kapcsolatos elégedettségének felmérése céljából – a  résztvevő 
azonosíthatóságát kizáró módon – kérdőívet (a továbbiakban: kérdőív) tölt ki, amelyre
a) az Fktv. 1. § (2) bekezdés a) és b) pontja szerinti képzés esetén a képzés elvégzését igazoló bizonyítvány vagy 

tanúsítvány átvételének időpontjában,
b) az Fktv. 1. § (2) bekezdés c) és d) pontja szerinti képzés esetén a képzés utolsó foglalkozásán
kerül sor.

 (2) A kérdőív kitöltésére legalább tizenöt percet kell biztosítani. A kérdőív legfeljebb tizenöt kérdésből állhat úgy, hogy 
a 3. mellékletben foglalt kérdéseket és adatokat kötelezően tartalmaznia kell.

 (3) Az  (1)  bekezdés a)  pontja szerinti képzés elvégzését igazoló bizonyítvány vagy tanúsítvány megbízott általi 
átvétele vagy eredménytelen vizsga esetén a felnőttképzést folytató intézmény a kérdőívet postai úton küldi meg 
a képzésben résztvevő számára.

 (4) A  felnőttképzést folytató intézménynek – támogatott képzés esetén – a  támogatót a  kérdőív kitöltésének 
időpontjáról legalább a  kitöltést megelőző tizenöt nappal korábban értesíteni kell, és fel kell hívni a  kötelezően 
feltett kérdések új kérdésekkel történő kiegészítésének lehetőségére. A  támogató a  felhívás kézhezvételétől 
számított tíz napon belül további kérdéseknek a kérdőívben szerepeltetésére tehet javaslatot.

 (5) A kérdőívet a támogató javaslatainak figyelembevételével kell véglegesíteni.
 (6) Ha a  kérdőív kitöltésére kitűzött időpontban a  képzésben résztvevő nincs jelen, számára – a  feladó megjelölése 

nélküli díjmentesített válaszborítékot mellékelve – postai úton kell megküldeni a kérdőívet.

23. § (1) A felnőttképzést folytató intézmény a kérdőívet képzésenként és kérdésenként kiértékeli, majd a képzésért felelős 
személy jóváhagyásával – a  kerekítési szabályok szerint – megállapítja a  két tizedesig számított átlageredményt. 
A  kötelező kérdésekre adott válaszok átlageredményét képzésenként és kérdésenként az  intézmény továbbítja 
a felnőttképzési információs rendszerbe.
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 (2) Az elégedettségmérés csoportonkénti kiértékelő lapja az alábbi adatokat tartalmazza:
a) a felnőttképzést folytató intézmény megnevezése, székhelye,
b) az engedélyezett képzés megnevezése,
c) a képzési csoport 24. § (2) bekezdés c) pont ca) alpontja szerinti azonosító száma,
d) a képzési csoport létszáma a kérdőív kitöltésekor és az értékelhető kérdőívek száma,
e) a kérdőívekre adott válaszok kérdésenkénti összesítésének átlageredménye két tizedesre kerekítve,
f ) a kiértékelés napjának megjelölése,
g) a kiértékelést és összesítést végző személy aláírása és
h) a kiértékelést jóváhagyó aláírása.

 (3) A felnőttképzést folytató intézmény az elégedettségméréssel összefüggő dokumentumokat az elégedettségmérést 
követően az intézmény Fktv. szerinti hatósági ellenőrzésének befejezéséig köteles megőrizni.

6. A képzés megvalósításával összefüggő dokumentumok vezetése

24. § (1) A felnőttképzést folytató intézménynek a képzés megvalósításával összefüggő, az Fktv. 16. § a)–d) és f ) pontjában, 
valamint a  (2) és (3) bekezdésben meghatározott dokumentumokat egységes dokumentumként (a  továbbiakban: 
egységes dokumentum) képzési csoportok szerint kell vezetnie.

 (2) Az egységes dokumentum – az Fktv.-ben foglaltakon túlmenően – tartalmazza:
a) a képzési program megnevezését,
b) a  képzésnek az  engedéllyel rendelkező képző intézményekről vezetett nyilvántartásban szereplő 

nyilvántartásba vételi számát,
c) a képzési csoport

ca) felnőttképzési intézmény által megállapított azonosítóját,
cb) névsorát,
cc) Fktv. 15. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott adatait,
cd) oktatóinak nevét az általuk oktatott tananyagrész megnevezésével,

d) a c) pontban foglalt adatokban bekövetkezett változást a változás időpontjával.
 (3) A  haladási napló az  egységes dokumentum naprakész adatokat tartalmazó, folyamatosan vezetett része, amely 

tartalmazza:
a) a foglalkozás

aa) megtartásának időpontját,
ab) megnevezését,
ac) oktatójának nevét és aláírását,
ad) képzésen belüli órája sorszámának megjelölését,
ae) témájának megjelölését és rövid leírását,
af ) résztvevőinek aláírásával ellátott jelenléti ívet,

b) a távolmaradó résztvevők név és óraszám szerinti összesítését,
c) a képzés befejezésének dátumát.

 (4) Az egységes dokumentum elektronikus formában is vezethető, ha az oktatók és a résztvevők elektronikus aláírása 
megfelel az elektronikus aláírásról szóló törvényben foglalt rendelkezéseknek.

IV. Fejezet 
A FelnőttKépzést FOlytAtó IntézményeK ellenőrzéséneK részletes szAbályAI

25. § (1) Az  NMH minden év november 1. napjáig ellenőrzési tervet készít a  következő évben ellenőrzésre kerülő 
felnőttképzést folytató intézményekről. Az NMH a tárgyévben elvégzett ellenőrzésekről minden tárgyévet követő év 
március 31. napjáig összefoglaló jelentést állít össze a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter számára.

 (2) Az  NMH az  Fktv. 20.  § (4)  bekezdése szerinti ellenőrzést első alkalommal a  felnőttképzést folytató intézmény első 
engedélyének kiadását követő második naptári év december 31. napjáig folytatja le. Ezt követően az  ellenőrzési 
időszakot naptári évre kell tervezni.

 (3) Az NMH a felnőttképzést folytató intézmény engedélyének alapjául szolgáló és a felnőttképzést folytató intézmény 
működésére előírt követelmények teljesítését az engedély megszerzésétől kezdődően, annak teljes időtartama alatt 
vizsgálhatja.
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 (4) Az  NMH az  ellenőrzés lefolytatása során olyan szakértőt rendel ki, akinek a  felnőttképzési szakértői vagy 
felnőttképzési programszakértői nyilvántartásban szereplő szakterülete igazodik a  felnőttképzést folytató 
intézmény engedélyezett képzéseinek szakmai tartalmához. Az ellenőrzési eljárásban egy felnőttképzési szakértőt 
és legalább egy felnőttképzési programszakértőt kell kirendelni. A  szakértő személyére az  FSZB javaslatot tesz. 
A  javaslattétel céljából az  NMH az  FSZB részére a  felnőttképzési tevékenység folytatására irányuló engedély 
kiadására, az engedély módosítására vagy kiegészítésére irányuló kérelem irataiba – annak benyújtásától számított 
három napon belül – betekintést biztosít. Ha az  NMH a  javaslattal nem ért egyet, erről – indoklással ellátva – 
tájékoztatja az FSZB-t.

 (5) Az ellenőrzést végző szakértő részére az NMH megbízólevelet állít ki.
 (6) Az  NMH a  honvédelemért, a  büntetés-végrehajtásért, a  rendészetért, a  katasztrófák elleni védekezésért, 

valamint a  polgári nemzetbiztonsági szolgálatok irányításáért felelős miniszter által fenntartott intézmények 
esetében a  honvédelemért felelős miniszter, vagy a  büntetés-végrehajtásért, a  rendészetért, a  katasztrófák elleni 
védekezésért és a  polgári nemzetbiztonsági szolgálatok irányításáért felelős miniszter által arra feljogosított szerv 
közreműködésével folytatja le az ellenőrzési eljárást.

26. § (1) Az  NMH az  ellenőrzési eljárás megindításakor – kivéve, ha az  ellenőrzés során a  közigazgatási hatósági eljárás és 
szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004.  évi CXL.  törvény (a  továbbiakban: Ket.) 57.  § (2)  bekezdésének 
alkalmazására kerül sor – kötelezi az  ellenőrzésre kerülő, felnőttképzést folytató intézményt az  engedélyezett 
képzéseihez kidolgozott, az  engedély kiadása után megváltoztatott képzési programjai benyújtására, amelyeket 
az intézménynek a felhívástól számított három napon belül kell az NMH számára megküldenie.

 (2) A  szakértő az  ellenőrzési eljárás során a  felnőttképzést folytató intézménynél helyszíni szemlét tart. A  helyszíni 
szemle időpontjáról szóló értesítésben a  felnőttképzést folytató intézményt fel kell hívni a  szakértővel való 
együttműködés kötelezettségére, valamint az együttműködés hiányának jogkövetkezményeire, kivéve, ha – a Ket. 
57. § (2) bekezdésének alkalmazása esetén – a helyszíni szemlét előzetes értesítés nélkül kell lefolytatni.

 (3) A  szakértő a  helyszíni szemlén – az  Fktv.-nek a  felnőttképzést folytató intézmények ellenőrzésére vonatkozó 
rendelkezései szerint – vizsgálja, hogy a felnőttképzést folytató intézmény
a) engedélyezett képzéseinek képzési programjai a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelnek-e,
b) a  felnőttképzési tevékenységét az  engedélyezett képzéseihez kidolgozott képzési programoknak 

megfelelően folytatja-e,
c) folyamatosan vezeti-e az  egységes dokumentumot, a  gyakorlati képzés dokumentumait, valamint 

e dokumentumok megfelelnek-e a jogszabályi előírásoknak,
d) az Fktv. által előírt tartalommal kötötte-e meg a résztvevőkkel a felnőttképzési szerződést, és gondoskodott-e 

a résztvevők személyi adatainak a jogszabályokban előírtak szerinti kezeléséről,
e) eleget tett-e az Fktv. szerinti tájékoztatási kötelezettségének,
f ) az  Fktv.-ben és az  e  rendeletben foglaltak szerint elvégezte-e a  felnőttképzésben résztvevők 

elégedettségének mérését, és teljesítette-e az ezzel összefüggő adatszolgáltatási kötelezettségét,
g) gondoskodott-e az általa meghatározott minőségcélok évente történő felülvizsgálatáról és szükség szerinti 

módosításáról,
h) működtet-e oktatói minősítési rendszert,
i) a jogszabályi előírásoknak megfelelően biztosította-e az előzetes tudásmérést,
j) az Fktv.-ben foglalt rendelkezéseknek megfelelően működteti-e a felnőttképzési információs rendszert,
k) működtet-e ügyfélszolgálati és panaszkezelési rendszert,
l) rendelkezik-e a  felnőttképzési minőségbiztosítási keretrendszerről, valamint a  Felnőttképzési Szakértői 

Bizottság tagjairól, feladatairól és működésének részletes szabályairól szóló miniszteri rendelet szerint 
működtetett minőségbiztosítási rendszer dokumentumaival, és kétévente elvégeztette-e annak kötelező 
külső értékelését, valamint

m) rendelkezik-e az e rendeletben foglaltak szerinti vagyoni biztosítékkal.

27. § (1) A szakértő a 26. § (3) bekezdésében foglaltakon túl bármely folyamatban lévő képzés és legalább egy lezárt képzés 
teljes dokumentációját is megvizsgálja.

 (2) A  szakértő a  folyamatban lévő képzés ellenőrzése keretében elméleti órát, gyakorlati képzést látogat. A  szakértő 
csak olyan elméleti órát, gyakorlati képzést látogathat, amelynek szakmai tartalmához a  szakértő felnőttképzési 
szakértői vagy felnőttképzési programszakértői nyilvántartásban szereplő szakterülete igazodik.
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 (3) A szakértő a (2) bekezdés szerinti látogatás keretében megvizsgálja, hogy
a) az oktatók megfelelően vezetik-e a haladási naplót, és a  jelenlévő képzésben résztvevők aláírása szerepel-e 

a jelenléti íven,
b) a folyamatban lévő képzés a felnőttképzési információs rendszerben jelzett ütemezés szerint halad-e,
c) a tanóra, illetve a gyakorlati képzés tartalmában a képzési program megvalósulását szolgálja-e, és
d) az  oktató által alkalmazott módszerek a  szakmai és a  pedagógiai, andragógiai követelményeknek 

megfelelnek-e.
 (4) A  szakértő az  óralátogatáson szerzett tapasztalatairól – a  foglalkozást követően – a  felnőttképzést folytató 

intézmény vezetőjének jelenlétében megbeszélést tart az oktatóval, amely során ismerteti a látogatás során szerzett 
tapasztalatait.

28. § (1) A szakértő a helyszíni ellenőrzés megállapításairól jegyzőkönyvet készít, amelyet az intézmény részére a helyszínen 
átad vagy a helyszíni ellenőrzés befejezését követő tíz napon belül a felnőttképzést folytató intézmény vezetőjének 
megküld. Az intézmény vezetője a jegyzőkönyv kézhezvételét öt napon belül jogosult az ellenőrzési jegyzőkönyvre 
észrevételt tenni.

 (2) A szakértő az ellenőrzéssel kapcsolatos megállapításait tartalmazó szakértői véleményt a helyszíni szemléről készült 
– az ellenőrzött intézmény vezetőjének észrevételeit tartalmazó – jegyzőkönyvvel együtt a kirendelésétől számított 
negyven napon belül nyújtja be az NMH-nak.

 (3) Az NMH az ellenőrzést az eljárás megindításától számított hatvan napon belül folytatja le.

29. §  Az  NMH az  Fktv. 20.  § (5)  bekezdésében foglalt jogkövetkezményt alkalmazza, ha az  ellenőrzött felnőttképzést 
folytató intézmény
a) határidőben nem tett eleget a 11. § (6) bekezdése szerinti bejelentési kötelezettségének,
b) az  ellenőrzés során nem bocsátott az  ellenőrzést végző személy rendelkezésére jogszabályban előírt 

dokumentumot,
c) engedélyezett képzésének képzési programjában nem végezte el a  15.  § (1)  bekezdése alapján kötelezően 

előírt módosításokat,
d) nem biztosítja az engedélyezett képzéseihez előírt gyakorlati képzést, vagy a gyakorlati képzés lefolytatására 

kötött szerződés tartalma, vagy a  gyakorlati képzés megvalósulása nem biztosítja a  képzési programban 
előírt kompetenciák megszerzését,

e) engedélyezett képzésének képzési programja nem tartalmazza az Fktv. 1. § (2) bekezdés
ea) a)  pontja szerinti képzés esetén a  képzésnek az  állam által elismert szakképesítések szakmai 

követelménymoduljairól szóló kormányrendeletben meghatározott szakmai kompetenciái 
megszerzésének programját,

eb) b)  pontja szerinti képzés esetén a  képzés felnőttképzési szakmai programkövetelményeiben 
meghatározott kompetenciái megszerzésének programját,

ec) c)  pontja szerinti képzés esetén a  képzés felnőttképzési nyelvi programkövetelményeiben 
meghatározott szakmai kompetenciái megszerzésének programját,

ed) d) pontja szerinti képzés esetén az érintett képzés kompetenciái megszerzésének programját,
f ) nem teljesíti az Fktv. szerinti tájékoztatási kötelezettségét,
g) nem teljesítette az Fktv. hatálya alá tartozó, befejezett képzéseinek több mint tíz százalékában a résztvevők 

elégedettségének mérésére vonatkozó kötelezettségét vagy az  elégedettségméréssel kapcsolatos 
adatszolgáltatást,

h) nem gondoskodott a minőségcélok évente történő felülvizsgálatáról és szükség szerinti módosításáról, vagy 
a képzések több mint húsz százalékában szakmailag nem indokolható célokat tűzött ki,

i) nem biztosította az Fktv. szerinti előzetes tudásmérést,
j) a  képzések öt százalékát érintően nem a  valóságnak megfelelően szolgáltatott adatot a  felnőttképzési 

információs rendszer számára,
k) nem működtet ügyfélszolgálati és panaszkezelési rendszert,
l) nem rendelkezik a  felnőttképzési minőségbiztosítási keretrendszerről, valamint a  Felnőttképzési Szakértői 

Bizottság tagjairól, feladatairól és működésének részletes szabályairól szóló miniszteri rendelet szerint 
működtetett minőségbiztosítási rendszer dokumentumaival, és nem végeztette el annak kétévente kötelező 
külső értékelését,

m) nem rendelkezik az e rendeletben meghatározott vagyoni biztosítékkal,
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n) nem vezeti vagy hiányosan vezeti a  képzés megvalósításának az  Fktv.-ben és e  rendeletben előírt 
dokumentumait, vagy

o) a  képzések több mint öt százalékában nem teljesítette az  Fktv. szerinti statisztikai célú adatszolgáltatási 
kötelezettségét.

30. § (1) Az  NMH az  Fktv. 20.  § (6)  bekezdésében foglaltak szerint a  felnőttképzést folytató intézmény engedélyét 
–  a  (2)  bekezdésben foglalt eltéréssel – teljesen visszavonja, ha annak bírságolását követően megállapítja, hogy 
az intézmény
a) nem rendelkezik az Fktv.-ben és az e rendeletben meghatározott

aa) személyi feltételekkel,
ab) tárgyi feltételekkel, vagy
ac) vagyoni biztosítékkal,

b) a kérelem benyújtásakor vagy az engedélyezési eljárás során az engedély megszerzése érdekében valótlan 
nyilatkozatot tett, vagy

c) olyan, az Fktv. hatálya alá tartozó képzést folytat, amely az engedélyében nem szerepel.
 (2) Az  NMH az  engedélyt részben vonja vissza, ha az  engedély visszavonásának (1)  bekezdés a)  pont aa) és 

ab) alpontjában megjelölt feltételei legfeljebb három képzési csoport esetén állnak fenn.

V. Fejezet 
záró rendelKezéseK

7. Hatályba léptető rendelkezés

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

8. Átmeneti rendelkezések

32. § (1) Az  NMH a  nyilvántartásban a  szakmai vagy nyelvi programkövetelmény hiányára utaló jelzéssel látja el azokat 
a  képzéseket, amelyek az  Fktv. 1.  § (2)  bekezdés b) és c)  pontja szerinti képzési körbe tartoznak, és nem 
rendelkeznek az  érintett képzésre előírt szakmai vagy nyelvi programkövetelmény alapján kidolgozott képzési 
programmal.

 (2) Azokat az  (1)  bekezdésben meghatározott képzéseket, amelyek 2014. június 30-ig nem rendelkeznek az  érintett 
képzésre előírt szakmai vagy nyelvi programkövetelmény alapján kidolgozott képzési programmal, a felnőttképzést 
folytató intézmény engedélyéből az NMH törli.

 (3) Az  Fktv. 28.  § (2)  bekezdés a)  pontja szerinti felhatalmazás alapján kiadott miniszteri rendelet (a  továbbiakban: 
díjrendelet) hatálybalépése előtt előterjesztett kérelem esetén az  5.  § (1)  bekezdés a)  pontjában meghatározott, 
az  igazgatási szolgáltatási díj megfizetését igazoló dokumentumot a díjrendelet hatálybalépését követő 15 napon 
belül kell a kérelmezőnek csatolnia.

9. Az Európai Unió jogának való megfelelés

33. §  E  rendelet a  belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv 9–11. és 16. cikkeinek való megfelelést szolgálja.

10. Módosító rendelkezések

34. §  A könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásba vételéről szóló 93/2002. (V. 5.) Korm. rendelet
a) 10/A.  § (1)  bekezdésében a  „felnőttképzési intézmény-akkreditációval rendelkező” szövegrész helyébe 

a „felnőttképzési tevékenységet folytató” szöveg,
b) 11/A.  § (2)  bekezdésében az „előírt felnőttképzési intézmény-akkreditációra” szövegrész helyébe az „előírt, 

a felnőttképzési tevékenységet folytató intézményre” szöveg
lép.
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35. § (1) A  szakmai vizsga megszervezésére vonatkozó engedély kiadásának és a  vizsgaszervezési tevékenység 
ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 111/2010. (IV. 9.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Szvr.) 1. § (1) bekezdés 
a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A szakképzésről szóló 1993. évi lXXVI. törvény (a továbbiakban: szt.) szerinti szakmai vizsga megszervezésére vonatkozó 
engedély (a  továbbiakban: engedély) akkor adható ki, ha az  engedély kiadását kérelmező intézmény (a  továbbiakban: 
kérelmező intézmény)]
„a) rendelkezik a  felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII.  törvény 1. § (2) bekezdés a) pontja szerinti, a d) pontban 
meghatározott szakképesítés folytatására feljogosító engedéllyel,”

 (2) Az Szvr. 2. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az engedély kiadása iránti kérelem – a  közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 
törvényben foglaltakon túl – tartalmazza:)
„d) a kérelmező intézménynek a felnőttképzésről szóló törvény szerinti nyilvántartásba-vételi számát;”

36. § (1) A  Nemzeti Munkaügyi Hivatalról és a  szakmai irányítása alá tartozó szakigazgatási szervek feladat és hatásköréről 
szóló 323/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: NMH rendelet) 21.  § (1)  bekezdése a  következő 
u)–z) ponttal egészül ki:
(A hivatal a szakképzéssel és felnőttképzéssel összefüggő feladatai keretében)
„u) ellátja a  felnőttképzési szakértői tevékenység engedélyezésével és ellenőrzésével, valamint a  felnőttképzési 
szakértői névjegyzék vezetésével kapcsolatos feladatokat,
v) ellátja a  felnőttképzést folytató intézmények tevékenységének engedélyezésével és ellenőrzésével kapcsolatos 
feladatokat, vezeti a felnőttképzést folytató intézmények nyilvántartását,
w) működteti a felnőttképzési információs rendszert,
z) ellátja a felnőttképzési nyelvi programkövetelmények nyilvántartásának vezetésével kapcsolatos feladatokat.”

 (2) Az  NMH rendelet 23.  § (2)  bekezdés c)  pontjában a  „felnőttképzési intézményekkel” szövegrész helyébe 
a „felnőttképzési tevékenységet folytató intézményekkel” szöveg lép.

37. §  Az  Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központról szóló 214/2012. (VII. 30.) Korm. 
rendelet 5. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az  OBDK az  (1)  bekezdés szerinti tanfolyam megszervezésére egészségügyi, szociális, illetve gyermekvédelmi 
szakképzést folytató intézményt (a  továbbiakban: tanfolyamot szervező) választ ki pályázat útján. Az  OBDK 
a tanfolyamot szervezővel megállapodást köt.”

38. §  Az  állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló 217/2012. (VIII. 9.) Korm. rendelet 
3.  melléklet 645.  pontjában Az  egész életen át tartó tanulás megnevezésű, 10653-12 azonosító számú szakmai 
követelménymodul tulajdonságprofil szakmai kompetenciák szakmai ismeretek felsorolásában, az „A felnőttképzési 
akkreditáció és a  kulturális szakemberek továbbképzési rendszere” szövegrész helyébe az  „A felnőttképzési 
tevékenység engedélyezése és a kulturális szakemberek továbbképzési rendszere” szöveg lép.

39. § (1) A  közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről szóló 273/2012. (IX. 28.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: R1.) 2.  § 
(1) bekezdés n) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(e rendelet alkalmazásában:)
„n) szakmai továbbképzési program: a  közigazgatási szerveknél betöltött munkakörökhöz kapcsolódó szakmai és 
kompetenciafejlesztő képzések, amelyekről a  munkáltató gondoskodik a  minősített programjegyzékre felvett 
továbbképzésekkel;”

 (2) Az R1.
a) 7. § (1) bekezdésében az „az akkreditált felnőttképzési” szövegrész helyébe az „a képző” szöveg,
b) 7. § (2) bekezdésében az „az akkreditált felnőttképzési” szövegrész helyébe az „a képző” szöveg,
c) 8. § (2) bekezdés b) pontjában az „az akkreditált felnőttképzési” szövegrész helyébe az „a képző” szöveg,
d) 14.  § (5)  bekezdésében az  „felnőttképzésről szóló törvény alapján akkreditált felnőttképzést folytató” 

szövegrész helyébe a „képző” szöveg
lép.
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11. Hatályon kívül helyező rendelkezések

40. §  Hatályát veszti
a) a  felnőttképzést folytató intézmények és a  felnőttképzési programok akkreditációjának szabályairól szóló 

22/2004. (II. 16.) Korm. rendelet,
b) a  felnőttképzési tevékenység megkezdésének és folytatásának részletes szabályairól szóló 2/2010. (II. 16.) 

SZMM rendelet,
c) az akkreditációs eljárás és követelményrendszer részletes szabályairól szóló 24/2004. (VI. 22.) FMM rendelet,
d) a  pedagógus-továbbképzésről, a  pedagógus-szakvizsgáról, valamint a  továbbképzésben résztvevők 

juttatásairól és kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet 8/B. § (3) bekezdése,
e) a  felsőoktatásról szóló 2005.  évi CXXXIX.  törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 

79/2006. (IV. 5.) Korm. rendelet
ea) 29/H. § (3) bekezdése, valamint
eb) 7. számú melléklet III. A. 1. pont i) alpontja,

f ) az építésüggyel kapcsolatos egyes szabályozott szakmák gyakorlásához kapcsolódó szakmai továbbképzési 
rendszer részletes szabályairól szóló 103/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet
fa) 1. § 2. pontjában az „a felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. törvény (a továbbiakban: Fktv.) hatálya alá 

tartozó”,
fb) 3. § (3) bekezdésében a „valamint az Fktv. alapján a Felnőttképzési Akkreditáló Testület által kiadott 

intézmény-akkreditációs tanúsítvánnyal rendelkező,”
fc) 7. § (2) bekezdésében az „– az Fktv.-ben a képzési program tartalmára előírtakon túlmenően –”

 szövegrész,
g) az építésügyi, építésfelügyeleti hatósági döntés-előkészítők, valamint döntéshozók építésügyi vizsgájáról és 

szakmai továbbképzéséről szóló 161/2008. (VI. 19.) Korm. rendelet
ga) 2.  § (2)  bekezdésében az  „– a  külön jogszabály szerinti felnőttképzési nyilvántartásba vételt 

követően –”,
gb) 6.  § (2)  bekezdésében a  „valamint a  felnőttképzésről szóló 2001.  évi CI.  törvény alapján 

a Felnőttképzési Akkreditáló Testület által kiadott érvényes intézmény-akkreditációs tanúsítvánnyal 
rendelkező intézmény,”

 szövegrész,
h) az  ózonréteget lebontó anyagokkal és egyes fluortartalmú üvegházhatású gázokkal kapcsolatos 

tevékenységekről szóló 310/2008. (XII. 20.) Korm. rendelet 13. § (7) bekezdése,
i) a  helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az  esélyegyenlőségi mentorokról szóló 

321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet
ia) 7. § (1) bekezdés c) pontjában az „a felnőttképzésről szóló törvény szerint”,
ib) 8. § (1) bekezdésében az „a felnőttképzésről szóló törvény szerint”

 szövegrész,
j) az NMH rendelet

ja) 8. § (1) bekezdés k) pontja,
jb) 21. § (1) bekezdés q) pontjában az „a Felnőttképzési Akkreditáló Testület” szövegrész,

k) a  közúti infrastruktúra közlekedésbiztonsági kezeléséről szóló 176/2011. (VIII. 31.) Korm. rendelet 9.  § 
(1) bekezdés a) pont ab) alpontjában a „kibocsátó felnőttképzést folytató intézmény nevét,” szövegrész,

l) a  közlekedési területeken végzett szakértői tevékenység folytatásának részletes feltételeiről, valamint 
a  bejelentésre és a  nyilvántartás vezetésére vonatkozó részletes eljárási szabályokról szóló 14/2010. (II. 5.) 
Korm. rendelet 5. § (1) bekezdés a) pont ab) alpontjában az „a kibocsátó felnőttképzést folytató intézmény 
nevét,” szövegrész.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet a 393/2013. (XI. 12.) Korm. rendelethez

A FELNŐTTKÉPZÉSI TEVÉKENYSÉG FOLYTATÁSÁNAK TÁRGYI FELTÉTELEI
I. HELYISÉGEK

A B C

Helyiségek Mennyiségi mutató Megjegyzés

1. Tanterem képzési helyszínenként*, egyidejűleg 
képzésben lévő – maximum 30 fős – 
csoportonként 1

a terem alapterülete nem lehet 
kevesebb, mint 1,5 m2/fő

2. Adminisztrációs iroda 
és irattár

intézményenként 1

3. Ügyfélszolgálati 
helyiség vagy pult

intézményenként 1, 
elérhetőség jelzése 
képzési helyszínenként

4. Kiszolgáló helyiségek:

4.1. WC helyiség képzési helyszínenként és 
nemenként 1-1

az egy időben jelen lévő résztvevői 
létszám figyelembevételével

4.2. WC helyiség és mosdó 
mozgáskorlátozottak 
számára felszerelve

érintett létszám szerint ahol mozgáskorlátozott résztvevőket 
képeznek

4.3. Kerekesszék-tároló képzési helyszínenként, 
szintenként 1

ahol mozgáskorlátozott résztvevőket 
képeznek

* A „képzési helyszínenként” megjelölés esetén a  székhelyen, a  telephelyen vagy bármely más helyszínen, ahol 
képzést folytat az intézmény, a helyiség, a megnevezett eszköz, felszerelés biztosítandó.

II. HELYISÉGEK BÚTORZATA, EGYÉB BERENDEZÉSI TÁRGYAI*

A B C

Eszköz, berendezés Mennyiségi mutató Megjegyzés

1. Tanterem

1.1. Tanulóasztalok, székek 
vagy írólapos székek

résztvevők létszámának 
figyelembevételével

mozgáskorlátozottak, középsúlyos 
értelmi fogyatékosok és 
gyengénlátók esetén állítható 
magasságú, dönthető lapú, 
peremes, egyszemélyes asztalok; 
gyengénlátóknál – szükség szerint – 
egyéni megvilágítási lehetőséggel; 
mozgáskorlátozottak székei állítható 
magasságú ülőkével, lábtartóval

1.2. Tanári asztal, szék tantermenként 1

1.3. Tábla tantermenként 1

2. Számítástechnikai 
szaktanterem 
(a tantermi 
alapfelszereléseken 
felül)

maximum 25 fő

2.1. Tábla vagy flipchart 1

2.2. Számítógépasztal résztvevőnként 1
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2.3. Számítógép, internet 
hozzáféréssel, 
perifériákkal

résztvevőnként 1 felszerelés

2.4. Informatikai 
szoftverek, programok

a képzési program előírásai szerint

2.5. Szkenner 1

2.6. Nyomtató tantermenként 1

3. Nyelvi szaktanterem 
(a tantermi 
alapfelszereléseken 
felül)

maximum 16 fő

3.1. Hangrögzítő és 
-lejátszó eszköz (pl. 
magnetofon, CD 
író-olvasó)

1

3.2. Álló- és 
mozgóképvetítő 
eszköz

szükség szerint

3.3. Nyelvoktató szoftverek szükség szerint

4. Egyéb eszközök

4.1. Fénymásoló intézményenként 1

4.2. Számítógép internet 
hozzáféréssel, 
perifériákkal

intézményenként 1

4.3. Hang és képlejátszásra 
alkalmas eszköz vagy 
eszközök

szükség szerint

* A táblázatban felsorolt eszközök, felszerelések helyettesíthetők az  érintett eszköz, felszerelés funkcióját kiváltó, 
korszerű eszközzel, felszereléssel.

2. melléklet a 393/2013. (XI. 12.) Korm. rendelethez

FOGYATÉKOS FELNŐTT RÉSZTVEVŐK KÉPZÉSÉNEK, OKTATÁSÁNAK ESZKÖZEI*

A B C

Eszköz, berendezés Mennyiségi mutató Megjegyzés

1. Látási fogyatékosok

1.1. Olvasótelevízió tíz résztvevőnként 1

1.2. Nagyítók résztvevői létszám szerint

1.3. Kézikamerás 
olvasókészülék

tíz résztvevőnként 1

1.4. Speciális könyvtartó 
eszköz

résztvevői létszám szerint 1

1.5. Számítógép színes, 
nagyító programmal

tíz résztvevőnként 1
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1.6. Világító színű, erősen 
kontrasztos, vagy 
nagyított méretű 
demonstrációs 
ábragyűjtemény

csoportonként 1

1.7. Pontírógép létszám szerint 1

1.8. Pontozó létszám szerint 1

1.9. Braille-tábla létszám szerint 1

1.10. Számítógép beszélő 
szintetizátorral vagy 
Braille-kijelzővel

tíz résztvevőnként 1

1.11. Braille-nyomtató intézményenként 1

1.12. Optacon intézményenként 1

1.13. Scanner intézményenként 1

1.14. Speciális rajzeszköz 
készlet

résztvevőnként 1

1.15. Abakusz résztvevőnként 1

2. Hallási fogyatékosok

2.1. Vezetékes vagy 
vezeték nélküli egyéni, 
vagy csoportos 
adó-vevő készülék

létszám szerint 1

2.2. Hallásvizsgáló és 
hallókészülék-tesztelő 
felszerelés

intézményenként 1

2.3. Zöld alapon sárga, 
széles vonalközű tábla

tantermenként 1

2.4. A különböző nyelvi 
kommunikációs 
szinteknek megfelelő 
kifejezések képi 
megjelenítésére 
alkalmas elektronikus 
információhordozó

intézményenként 1

2.5. A nyelvi 
kommunikáció 
vizuális, auditív 
megjelenítésének 
ellenőrzésére alkalmas 
elektronikus eszközök

intézményenként 1

2.6. A nyelvi fejlődésükben 
akadályozottak 
kommunikációját 
segítő nyelv 
szemléltetésére 
alkalmas audiovizuális, 
illetve elektronikus 
eszköz

intézményenként 1

3. Testi fogyatékosok, 
mozgáskorlátozottak
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3.1. Fogyatékossághoz 
igazodó, egyénre 
szabott eszközök

létszám szerint, tantárgyanként szükség 
szerint

3.2. Állítható magasságú 
tábla

tantermenként 1

* A táblázatban felsorolt eszközök, felszerelések helyettesíthetők az  érintett eszköz, felszerelés funkcióját kiváltó, 
korszerű eszközzel, felszereléssel.

3. melléklet a 393/2013. (XI. 12.) Korm. rendelethez

Az elégedettségmérés kötelezően előírt kérdései*
 ..............................................
 a képzés megnevezése
1. Mennyire elégedett az elvégzett képzés elméleti részének oktatóival?
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2. Mennyire elégedett az elvégzett képzés gyakorlati részének oktatóival?
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3. Mennyire elégedett a képzéshez biztosított tananyagok színvonalával?
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4. Mennyire elégedett a gyakorlati képzés színvonalával?
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

5. Mennyire feleltek meg elvárásainak a tudása ellenőrzésére alkalmazott módszerek?
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

6. Mennyire elégedett a képző intézmény által biztosított infrastrukturális feltételekkel? (oktatástechnikai eszközök, 
gyakorlati képzés tárgyi feltételei, berendezés, fűtés, világítás, higiénia stb.)
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

7. Mennyire elégedett a képző intézménynek a képzés megszervezésével összefüggő tevékenységével?
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

8. Mennyire elégedett a képző intézmény ügyfélszolgálati tevékenységével?
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

9. Mennyire felelt meg elvárásainak a képzés összességében?
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Dátum……………………………

* A kérdésre adandó válasz esetében a számok emelkedő sorrendje az elégedettség mértékének növekedését jelzi.
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IX. Határozatok Tára

A Kormány 1804/2013. (XI. 12.) Korm. határozata
a Magyarország Kormánya és az Argentin Köztársaság Kormánya között a kétoldalú gazdasági 
együttműködésről szóló megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

A Kormány
 1. egyetért a  Magyarország Kormánya és az  Argentin Köztársaság Kormánya között a  kétoldalú gazdasági 

együttműködésről szóló megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) bemutatott szövegével;
 2. felhatalmazza a nemzetgazdasági minisztert vagy az általa kijelölt személyt a Megállapodás bemutatott szövegének 

– a jóváhagyás fenntartásával történő – végleges megállapítására;
 3. felhívja a  külügyminisztert, hogy a  Megállapodás szövege végleges megállapításához szükséges meghatalmazási 

okiratot adja ki;
 4. jóváhagyja a  Megállapodás kihirdetéséről szóló kormányrendelet tervezetét, és elrendeli a  Megállapodás 

szövegének végleges megállapítását követően annak a Magyar Közlönyben történő kihirdetését.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1805/2013. (XI. 12.) Korm. határozata
a 2014–2020 közötti időszakban hatályos regionális támogatási térkép koncepciójáról

A Kormány
 1. elfogadja az  Európai Bizottságnak jóváhagyásra benyújtandó regionális támogatási térkép koncepciójaként, hogy 

– a regionális állami támogatásokról (2014–2020) szóló iránymutatás [C(2013) 3769] alapján – a versenyszabályok alá 
tartozó tevékenységekhez beruházási támogatás formájában nyújtható állami támogatások esetében a támogatási 
intenzitás mértéke legfeljebb:
a) a Közép-Magyarország régión kívüli régiók közül

aa) az Észak-Magyarország, az Észak-Alföld, a Dél-Alföld és a Dél-Dunántúl régiókban 50%,
ab) a Közép-Dunántúl régióban 35%,
ac) a Nyugat-Dunántúl régióban 25%,

b) a Közép-Magyarország régióban 0%, kivéve a c) és d) alpontban meghatározott településeken,
c) a  következő településeken 35%: Abony, Alsónémedi, Áporka, Aszód, Bag, Bernecebaráti, Cegléd, Csemő, 

Dabas, Domony, Dömsöd, Dunaharaszti, Ecser, Érd, Farmos, Felsőpakony, Galgagyörk, Galgahévíz, 
Galgamácsa, Gödöllő, Gyál, Gyömrő, Halásztelek, Hévízgyörk, Iklad, Ipolydamásd, Ipolytölgyes, Jászkarajenő, 
Kartal, Kemence, Kiskunlacháza, Kisnémedi, Kocsér, Kóspallag, Kőröstetétlen, Letkés, Lórév, Maglód, 
Makád, Márianosztra, Mikebuda, Monor, Nagybörzsöny, Nagykáta, Nagykőrös, Nagytarcsa, Nyársapát, 
Ócsa, Örkény, Pécel, Perőcsény, Péteri, Püspökhatvan, Püspökszilágy, Ráckeve, Szentmártonkáta, 
Szigetbecse, Szigetszentmiklós, Szob, Szokolya, Táborfalva, Tápióbicske, Tápiógyörgye, Tápióság, Tápiószele, 
Tápiószentmárton, Tápiószőlős, Tatárszentgyörgy, Tésa, Törtel, Tura, Újhartyán, Újszilvás, Üllő, Vác, Váckisújfalu, 
Valkó, Vámosmikola, Vecsés, Verőce, Verseg, Zebegény,

d) a következő településeken 20%: Piliscsaba, Pilisjászfalu, Pilisvörösvár, Solymár,
azzal, hogy a  támogatási intenzitás a), c) és d)  alpontokban meghatározott legnagyobb mértéke 
–  a  nagyberuházások kivételével – a  kisvállalkozások esetén 20 százalékponttal, a  középvállalkozások esetén 
10 százalékponttal növelhető,



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2013. évi 186. szám 80643

 2. felhatalmazza a  nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a  nemzetgazdasági miniszterrel együttműködve 
– a Támogatásokat Vizsgáló Iroda útján – jelentse be az 1. pont szerinti regionális támogatási térképre vonatkozó 
koncepciót jóváhagyásra az Európai Bizottságnak.

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
 nemzetgazdasági miniszter
határidő: 2013. november 15.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1806/2013. (XI. 12.) Korm. határozata
az Élelmiszeripari Forgóeszköz Hitelprogram bevezetéséről

A Kormány
 1. egyetért azzal, hogy az  MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: 

MFB Zrt.) 6 milliárd forint keretösszeggel – 2014. június 30-áig történő hitelszerződés-kötési lehetőség 
biztosításával – az  1.  mellékletben felsorolt tevékenységek finanszírozásához meghirdesse az  Élelmiszeripari 
Forgóeszköz Hitelprogramot (a továbbiakban: Hitelprogram) az  élelmiszeripari vállalkozások számára maximum 
6 éves lejárattal, azon belül maximum 3 éves türelmi idővel, minimum 5 millió forint, maximum 500 millió forint 
összegű hitelösszeggel – azzal, hogy egy vállalkozás által az  MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram keretében 
és a  Hitelprogram keretében felvett hitelek együttes összege nem haladhatja meg az  500 millió forintot –, amely 
az  1.  mellékletben meghatározott tevékenységek esetén forgóeszközök finanszírozását, valamint élelmiszeripari 
célú forgóeszköz hitel kiváltását is szolgálhatja;

 2. egyetért azzal, hogy a  Hitelprogram esetében a  hitelintézetek által felszámítható kamatfelár a  vidékfejlesztési 
miniszter bevonásával kerüljön meghatározásra;

 3. egyetért azzal, hogy a  Hitelprogram kapcsán igénybe vehető támogatás – amely kedvezményes kamatból, 
kamattámogatásból és kedvezményes intézményi készfizető kezességvállalásból állhat – a  Szerződés 87. és 
88. cikkének a de minimis támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2006. december 15-i 1998/2006/EK bizottsági 
rendelettel és az  EK-Szerződés 87. és 88.  cikkének a  halászati ágazatban nyújtott csekély összegű (de minimis) 
támogatásokra való alkalmazásáról és az 1860/2004/EK rendelet módosításáról szóló, 2007. július 24-i 875/2007/EK 
bizottsági rendelettel összhangban kerüljön nyújtásra;

 4. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy
a) a  Hitelprogram finanszírozásához az  MFB Zrt. által forrásszerzés céljából felvett, euróban meghatározott 

éven túli lejáratú hitelekhez és kölcsönökhöz, valamint kibocsátott kötvényekhez kapcsolódóan 6  milliárd 
forint mértékig a  Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 
40.  §  (3)  bekezdésében meghatározott keret terhére a  Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 
2001. évi XX. törvény 5.  § (2)  bekezdése alapján az  MFB Zrt.-vel árfolyam-fedezeti megállapodást kössön, 
azzal, hogy a  Hitelprogram futamideje az  árfolyam-fedezeti megállapodás szempontjából 7 év, lejárata 
2021.  június 30., és az  árfolyam-fedezeti megállapodás e  határozat hatálybalépésének napján a  Magyar 
Nemzeti Bank által közölt, hivatalos HUF/EUR devizaárfolyamon átszámított devizaösszegre vonatkozik;

b) az  MFB Fagykár 2011. Forgóeszköz Hitelprogram finanszírozásához az  MFB Zrt. által forrásszerzés céljából 
felvett, euróban meghatározott éven túli lejáratú hitelekhez és kölcsönökhöz, valamint kibocsátott 
kötvényekhez kapcsolódóan 8 milliárd forint mértékig, a  Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről 
szóló 2010. évi CLXIX. törvény 47. § (3) bekezdésében meghatározott keret terhére a Magyar Fejlesztési Bank 
Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény 5.  § (2)  bekezdése alapján az  MFB Zrt.-vel már megkötött 
árfolyam-fedezeti keretterhelést 2 milliárd forintra csökkentse, és a  Hitelprogram finanszírozásához 
az MFB Zrt.-vel már megkötött árfolyamfedezeti-megállapodást ennek megfelelően módosítsa;
Felelős: nemzetgazdasági miniszter
 nemzeti fejlesztési miniszter
határidő: folyamatos
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 5. felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert, hogy az  MFB Zrt. útján gondoskodjon a  Hitelprogramnak az  1.  pontban 
foglaltak szerinti meghirdetéséről;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
határidő: 2013. november 22.

 6. felhívja a  vidékfejlesztési minisztert, hogy a  Hitelprogram keretében hatályos hitelszerződéssel rendelkező 
vállalkozások esedékessé váló kamatfizetéséhez legfeljebb 50%-os mértékű, maximum évi 4 százalékpont 
kamattámogatást biztosítson, és tegye meg a  szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy a  vállalkozás 
a  kamattámogatás figyelembe vétele nélkül számított teljes kamat hitelintézet számára történő megfizetését 
követően, a  kamatfizetésről kapott igazolás alapján benyújtott kérelemmel kezdeményezze a  Mezőgazdasági és 
Vidékfejlesztési Hivatalnál a kamattámogatás kifizetését.

Felelős: vidékfejlesztési miniszter
határidő: folyamatos

 7. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet az 1806/2013. (XI. 12.) Korm. határozathoz

A Gazdasági Tevékenységek Egységes Ágazati Osztályozási Rendszere (TEÁOR’08) szerint az  élelmiszeripari 
vállalkozás finanszírozható főtevékenységei – nem kizárva a 1102 Szőlőbor termelés melléktevékenységet sem –

 1. 1011 Húsfeldolgozás, -tartósítás;
 2. 1012 Baromfihús feldolgozása, tartósítása;
 3. 1013 Hús-, baromfihús-készítmény gyártása;
 4. 1020 Halfeldolgozás,- tartósítás;
 5. 1032 Gyümölcs-, zöldséglé gyártása;
 6. 1039 Egyéb gyümölcs-, zöldségfeldolgozás, -tartósítás;
 7. 1051 Tejtermék gyártása;
 8. 1061 Malomipari termék gyártása;
 9. 1071 Kenyér; friss pékáru gyártása;
 10. 1072 Tartósított lisztes áru gyártása;
 11. 1073 Tésztafélék gyártása;
 12. 1084 Fűszer, ételízesítő gyártása keretében kizárólag fűszerpaprika gyártás;
 13. 1102 Szőlőbor termelése

A Kormány 1807/2013. (XI. 12.) Korm. határozata
az Új Magyarország TÉSZ Forgóeszköz Hitelprogram feltételrendszerének módosításáról

A Kormány
 1. egyetért azzal, hogy az  elégtelen termelői szerveződés következtében fellépő strukturális hiányosságok 

orvoslása és a  termelők piaci érdekérvényesítő képességének megerősítése érdekében az  Új Magyarország TÉSZ 
Forgóeszköz Hitelprogramról szóló 1066/2008. (XI. 3.) Korm. határozat és az  Új Magyarország TÉSZ Forgóeszköz 
Hitelprogramról szóló 1066/2008. (XI. 3.) Korm. határozat szerinti Hitelprogram keretében újonnan megkötött 
vagy módosításra kerülő hitelszerződésekre vonatkozó feltételekről szóló 1040/2012. (II. 22.) Korm. határozat 
[a továbbiakban: 1040/2012. (II. 22.) Korm. határozat] alapján működő Új Magyarország TÉSZ Forgóeszköz 
Hitelprogram (a továbbiakban: Hitelprogram) hitelfelvevői, kedvezményezetti köre mind az MFB Magyar Fejlesztési 
Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: MFB Zrt.) refinanszírozása mellett, mind az  MFB Zrt. 
közvetlen hitelnyújtása esetén kibővítésre kerüljön a  termelői csoportokról szóló 81/2004. (V. 4.) FVM rendelet 
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[a továbbiakban: 81/2004. (V. 4.) FVM rendelet] 10.  §-a szerinti minősített elismeréssel rendelkező termelői 
csoportokkal;

 2. felhívja
a) a  nemzeti fejlesztési minisztert, hogy az  1.  pontban meghatározottakkal összefüggésben a  Hitelprogram 

keretében felvett kedvezményes kamatozású hitel és az  esetlegesen kapcsolódó, kedvezményes díjú, 
jogszabályi állami készfizető kezesség állami támogatási szempontú uniós jogszabályi alapja kibővítésre 
kerüljön az  EK-Szerződés 87. és 88.  cikkének a  halászati ágazatban nyújtott csekély összegű (de minimis) 
támogatásokra való alkalmazásáról és az  1860/2004/EK rendelet módosításáról szóló 2007. július 24-i 
875/2007/EK bizottsági rendelettel, és

b) a  nemzetgazdasági minisztert, hogy az  MFB Zrt. közvetlen hitelnyújtása esetén a  kapcsolódó állami 
készfizető kezesség díja a  81/2004. (V. 4.) FVM rendelet 10.  §-a alapján minősített elismeréssel rendelkező 
termelői csoportok esetében is az 1040/2012. (II. 22.) Korm. határozat 2. pont b) alpontjában foglalt eljárás 
alapján már meghatározott díjjal megegyező mértékű legyen.
Felelős: a) pont vonatkozásában nemzeti fejlesztési miniszter
 b) pont vonatkozásában a nemzetgazdasági miniszter
határidő: a Hitelprogram feltételeinek a kidolgozására: 2013. november 22.
 a Hitelprogram működtetésére: folyamatos

 3. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1808/2013. (XI. 12.) Korm. határozata
a helyi önkormányzatok 2014. évi adósságkonszolidációjáról

A Kormány
 1. egyetért azzal, hogy az  állam 2014. február 28-ig teljes mértékben átvállalja a  települési önkormányzatok és 

azok társulásai 2013. december 31-én fennálló adósságállományát és ezen adósságnak az  átvállalást követően 
esedékessé váló járulékai (a továbbiakban együtt: önkormányzati adósságállomány) összegét;

 2. úgy dönt, hogy az  önkormányzati adósságállomány a  Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi  
CXCIV. törvény 3.  § (1)  bekezdésében foglaltaknak megfelelő adósságot keletkeztető ügyletekből eredő, 
a  hitelintézetekről és a  pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény szerinti pénzügyi intézmény felé fennálló 
tartozásokat foglalja magában;

 3. elrendeli a  Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló T/12415. számú törvényjavaslat 1. és 2.  pont 
szerinti módosításának és az  önkormányzati adósságállomány átvállalásához szükséges források biztosításának 
előkészítését;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
határidő: 2013. november 20.

 4. felhívja a  nemzetgazdasági minisztert, hogy az  Államadósság Kezelő Központ Zrt.-n keresztül gondoskodjon 
az önkormányzati adósságállomány átvállalásának 1. pont szerinti lebonyolításáról.

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
határidő: 2014. február 28.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1809/2013. (XI. 12.) Korm. határozata
a helyi önkormányzatok adósságot keletkeztető ügyleteihez történő 2013. októberi előzetes kormányzati 
hozzájárulásról

A Kormány a  Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10.  § (1)  bekezdése alapján, 
tekintettel az  adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011.  
(XII. 30.) Korm. rendeletre a következő határozatot hozza:
A Kormány hozzájárul az 1. melléklet szerinti ügyletek 2013. évben történő megkötéséhez az a)–c) pontban foglalt 
kiegészítő feltételekkel:
a) az önkormányzat az  1.  mellékletben megjelölt ügyletértékek teljes összegétől és az  önkormányzatot 

terhelő fizetési kötelezettségektől lefelé eltérhet, amennyiben ez  nem okozza ezen értékek valamelyikének 
növekedését egyik évben sem;

b) a fejlesztési célú ügyletekkel összefüggésben felvett hitel esetében
ba) a hitelt csak az 1. mellékletben szereplő fejlesztésekre lehet fordítani,
bb) az önkormányzat az  1.  mellékletben meghatározott fejlesztéshez kapcsolódó ügyletértéktől lefelé 

eltérhet;
c) adósságmegújító ügyletek esetén az  önkormányzat az  ügyletből származó bevételét kizárólag a  már 

meglévő adósságának visszafizetésére fordíthatja.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1809/2013. (XI. 12.) Korm. határozathoz
2 

 

1. melléklet a … /2013. (…) Korm. határozathoz

Önkormányzat neve 

Ügyletek adatai Fejlesztések adatai 

Értéke  Deviza Ügylet célja  

Ü
gy

le
t t

íp
us

a 

Fu
ta

m
id

ej
e 

(é
v)

 

D
ev

iz
a 

ár
fo

ly
am

a 
(F

t) 

Ügyletből eredő fizetési kötelezettség  
(az ügylet devizanemében) esedékesség szerint  

Fe
jle

sz
té

s s
or

sz
ám

a 

Fejlesztés alcélja Fejlesztés bruttó 
forrásigénye 

Fejlesztési 
célhoz az 

ügylet 
mekkora 

értékkel járul 
hozzá Tárgyévi 

Tárgyévet 
követő első 

évben 

Tárgyévet 
követő 

második évben 

Tárgyévet 
követő harmadik 

és azt követő 
években 

BALASSAGYARMAT 
VÁROS 

ÖNKORMÁNYZATA 
200 000 000 HUF adósságmegújítás Hitel 6 1 3 190 000 51 803 000 49 251 000 132 441 000 - - - - 

FEGYVERNEK 
VÁROS 

ÖNKORMÁNYZATA 
22 728 452 HUF adósságmegújítás Hitel 5 1 1 655 696 6 959 291 6 462 023 13 978 666 - - - - 

KISÚJSZÁLLÁS 
VÁROS 

ÖNKORMÁNYZATA 
60 000 000 HUF adósságmegújítás Hitel 4 1 6 124 000 23 558 000 22 060 000 15 562 000 - - - - 

MEZŐKOVÁCSHÁZA 
VÁROS 

ÖNKORMÁNYZATA 
35 000 000 HUF adósságmegújítás Hitel 5 1 730 000 10 722 000 10 016 000 21 910 000 - - - - 

NAGYTARCSA 
KÖZSÉG 

ÖNKORMÁNYZATA 
120 000 000 HUF fejlesztés Hitel 16 1 3 703 330 5 741 450 10 329 004 150 596 528 1 

7.7. Önkormányzati 
tulajdonú 

létesítmények 
felújítása 

169 541 000 120 000 000 

NAGYTARCSA 
KÖZSÉG 

ÖNKORMÁNYZATA 
135 000 000 HUF fejlesztés Hitel 16 1 4 166 246 6 459 131 11 620 129 169 421 103 2 7.1. Közutak, hidak 

építése, felújítása 150 000 000 135 000 000 
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NAGYTARCSA 
KÖZSÉG 

ÖNKORMÁNYZATA 
125 000 000 HUF fejlesztés Hitel 16 1 4 685 729 8 478 646 13 245 240 172 191 248 3 

7.5. Megújuló 
energiaforrások 
hasznosításával 

kapcsolatos 
beruházások 

134 000 000 125 000 000 

TÁPIÓSZECSŐ 
NAGYKÖZSÉG 

ÖNKORMÁNYZATA 
19 350 519 HUF adósságmegújítás Hitel 10 1 1 720 348 3 318 527 3 166 882 18 916 419 - - - - 

TÁPIÓSZELE VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATA 76 200 000 HUF fejlesztés Pénzügyi 

lízing 10 1 17 780 000 7 620 000 7 620 000 43 180 000 1 

5.2. Az alapellátási 
központi/összevont 

ügyeletek létrehozása 
és tárgyi eszközeinek 

fejlesztése 

76 200 000 76 200 000 

TATA VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATA 250 000 000 HUF fejlesztés Hitel 4 1 25 125 833 93 794 761 87 360 723 80 954 316 1 7.9. Város- és 

település-rehabilitáció 558 330 000 69 229 000 

TATA VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATA 424 899 000 HUF fejlesztés Hitel 15 1 9 670 737 62 973 425 60 604 023 572 418 474 2 7.1. Közutak, hidak 

építése, felújítása 30 000 000 30 000 000 

TATA VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATA - - - - - - - - - - 3 

7.11. Települési 
turisztikai fejlesztések 

finanszírozása 
72 605 000 63 733 000 

TATA VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATA - - - - - - - - - - 4 7.1. Közutak, hidak 

építése, felújítása 40 339 000 40 339 000 

TATA VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATA - - - - - - - - - - 5 

2.1. Közoktatási 
intézmények műszaki 

felújítása és 
rekonstrukciója 

330 503 000 49 463 000 

TATA VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATA - - - - - - - - - - 6 4.1. Kulturális célú 

beruházások 257 497 000 38 537 000 
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TATA VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATA - - - - - - - - - - 7 7.9. Város- és 

település-rehabilitáció 1 102 640 000 39 699 000 

TATA VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATA - - - - - - - - - - 7 7.9. Város- és 

település-rehabilitáció 1 102 640 000 266 129 000 

TATA VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATA - - - - - - - - - - 8 

7.5. Megújuló 
energiaforrások 
hasznosításával 

kapcsolatos 
beruházások 

116 000 000 16 000 000 

TATA VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATA - - - - - - - - - - 9 

7.7. Önkormányzati 
tulajdonú 

létesítmények 
felújítása 

30 000 000 22 000 000 

TATA VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATA - - - - - - - - - - 10 

7.6. Közvilágítási és 
önkormányzati 

intézmények belső 
világítási hálózatának 

fejlesztése, 
korszerűsítése 

20 925 000 7 000 000 

TATA VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATA - - - - - - - - - - 11 7.9. Város- és 

település-rehabilitáció 25 000 000 7 574 000 

TATA VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATA - - - - - - - - - - 12 7.1. Közutak, hidak 

építése, felújítása 65 433 000 6 544 000 

TATA VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATA - - - - - - - - - - 13 7.9. Város- és 

település-rehabilitáció 8 900 000 8 900 000 

TATA VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATA - - - - - - - - - - 14 

1.3. Csapadékvíz-
elvezetést szolgáló 

beruházások 
23 000 000 9 752 000 
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ZALAEGERSZEG 
MEGYEI JOGÚ 

VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATA 

300 000 000 HUF fejlesztés Hitel 25 1 3 750 000 15 000 000 15 000 000 446 250 000 1 7.1. Közutak, hidak 
építése, felújítása 126 400 000 120 000 000 

ZALAEGERSZEG 
MEGYEI JOGÚ 

VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATA 

- - - - - - - - - - 2 7.1. Közutak, hidak 
építése, felújítása 115 800 000 110 000 000 

ZALAEGERSZEG 
MEGYEI JOGÚ 

VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATA 

- - - - - - - - - - 3 7.9. Város- és 
település-rehabilitáció 73 700 000 70 000 000 
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A Kormány 1810/2013. (XI. 12.) Korm. határozata
a MÁV vasúti dolgozóinak 2011–2013. években történő pénzügyi ösztönzéséről szóló  
1447/2011. (XII. 21.) Korm. határozat előírásainak 2013. évi teljesítéséről

A Kormány felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a  Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi 
CCIV. törvény 1. melléklet XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet, 2. Az állami vagyonnal kapcsolatos 
kiadások cím, 4. A vagyongazdálkodás egyéb kiadásai alcím, 6. A MÁV-csoport dolgozóinak pénzügyi ösztönzése jogcímcsoport 
címen elkülönített 2000,0 millió forint összeget a  Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság útján 
biztosítsa a  MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: MÁV Zrt.) és a  Győr–Sopron–
Ebenfurti Vasút Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: GYSEV Zrt.) részére az  alábbiakban meghatározott 
feltételeket teljesítő vasúti dolgozók számára történő (járulékaival, közterheivel együtt számítva) egyenlő mértékű pénzügyi 
ösztönző támogatás kifizetéséhez:

a) az adott munkavállaló a  MÁV Zrt.-vel, a  MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő 
Részvénytársasággal, a  MÁV-GÉPÉSZET Vasútijármű Fenntartó és Javító Zártkörűen Működő 
Részvénytársasággal vagy a  MÁV-TRAKCIÓ Vasúti Vontatási Zártkörűen Működő Részvénytársasággal 
2007. december 31. napján munkaviszonyban állt,

b) a munkavállaló munkaviszonya az a) pontban meghatározott időponttól a kifizetés napját megelőző hónap 
utolsó napjáig folyamatosan fennállt az  a)  pontban megjelölt valamelyik gazdasági társaságnál, vagy 
a  munkáltató személyében bekövetkező változás útján került át a  2011. év során a  GYSEV Zrt.-hez vagy 
a 2013. év során a MÁV Csoport valamely más tagjához,

c) a munkavállaló a  kifizetés napját megelőző hónap utolsó napján nem tartozik az  érintett társaságoknál 
működtetett prémiumrendszer hatálya alá.
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1811/2013. (XI. 12.) Korm. határozata
a Nemzeti Lovas Programhoz kapcsolódó kiemelt rendezvény lebonyolítása érdekében a Fábiánsebestyéni 
Kinizsi Park fejlesztésének és korszerűsítésének megvalósításáról

 1.  A  Kormány egyetért a  Fábiánsebestyéni Kinizsi Park fejlesztésével, ezért felhívja a  vidékfejlesztési minisztert, 
hogy a  nemzetgazdasági miniszter bevonásával készítsen előterjesztést a  Kormány részére a  Fábiánsebestyéni 
Kinizsi Park létesítményfejlesztéséről szóló koncepcióról és annak a  2014. évi megvalósításához szükséges forrás 
finanszírozásáról.

Felelős: vidékfejlesztési miniszter
 nemzetgazdasági miniszter
határidő: azonnal

 2.  Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1812/2013. (XI. 12.) Korm. határozata
a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból a Veszprémi Járási Hivatal elhelyezésének 
biztosítása érdekében történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1110/2013. (III. 7.) Korm. határozat 
végrehajtása során alkalmazandó eltérő rendelkezésekről

A Kormány
 1. egyetért azzal, hogy a  rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból a  Veszprémi Járási Hivatal 

elhelyezésének biztosítása érdekében történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1110/2013. (III. 7.) 
Korm. határozat (a továbbiakban: H.) végrehajtása során a H. 2. melléklete szerint a X. Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium fejezet, 8. Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok cím, 2. Felhalmozási 
költségvetés előirányzatcsoport, 2. Felújítások kiemelt előirányzat javára átcsoportosított 1530,0 millió forintból 
legfeljebb 200,0 millió forint – a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítást követően – az 1. Beruházások kiemelt 
előirányzat terhére kerüljön felhasználásra és elszámolásra;

 2. a H.-ban az  elszámolásra és a  visszatérítési kötelezettség teljesítésére meghatározott határidőtől eltérően 
–  a  H.  alapján átcsoportosított előirányzattal kapcsolatos elszámolásra és a  fel nem használt részre vonatkozó 
visszatérítési kötelezettség tekintetében 2014. június 30-i határidőt állapít meg.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1813/2013. (XI. 12.) Korm. határozata
a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról 
szóló 1394/2012. (IX. 20.) Korm. határozat és a kormányzati stratégiai dokumentumok felülvizsgálatával 
kapcsolatos feladatokról szóló 1657/2012. (XII. 20.) Korm. határozat módosításáról

 1. A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 
1394/2012. (IX. 20.) Korm. határozat 2.2.  pontjában a „2013. június 30-áig” szövegrész helyébe a „2013. december 
31-éig” szöveg lép.

 2. A kormányzati stratégiai dokumentumok felülvizsgálatával kapcsolatos feladatokról szóló 1657/2012. (XII. 20.)  
Korm. határozat 7.  pontjában a „Határidő: 2013. október 31.” szövegrész helyébe a „Határidő: 2013. december 15.” 
szöveg lép.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A miniszterelnök 137/2013. (XI. 12.) ME határozata
Magyarország Kormánya és a Török Köztársaság Kormánya között kulturális központok nyitásáról, 
működtetéséről és tevékenységéről szóló egyezmény szövegének végleges megállapítására adott 
felhatalmazásról

A nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 5. § (2) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva, 
az emberi erőforrások minisztere, a közigazgatási és igazságügyi miniszter és a külügyminiszter előterjesztése alapján
 1. felhatalmazom a közigazgatási és igazságügyi minisztert vagy az általa kijelölt személyt a Magyarország Kormánya 

és a  Török Köztársaság Kormánya között kulturális központok nyitásáról, működtetéséről és tevékenységéről 
szóló egyezmény (a továbbiakban: Egyezmény) bemutatott szövegének – a  megerősítés fenntartásával történő – 
végleges megállapítására;

 2. felhívom a  külügyminisztert, hogy az  Egyezmény szövege végleges megállapításához szükséges meghatalmazási 
okiratot adja ki;

 3. felhívom a  közigazgatási és igazságügyi minisztert, hogy az  Egyezmény kihirdetéséről szóló törvénytervezetet 
az Egyezmény szövegének végleges megállapítását követően haladéktalanul terjessze a Kormány elé.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Magyar Közlönyt a Szerkesztőbizottság közreműködésével a Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium szerkeszti.
A Szerkesztőbizottság elnöke: dr. Biró Marcell,
a szerkesztésért felelős: dr. Borókainé dr. Vajdovits Éva.
A szerkesztőség címe: Budapest V., Kossuth tér 2–4.
A Határozatok Tára hivatalos lap tartalma a Magyar Közlöny IX. részében jelenik meg.
A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://www.magyarkozlony.hu 
honlapon érhető el.
A Magyar Közlöny oldalhű másolatát papíron kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó.
Felelős kiadó: Majláth Zsolt László ügyvezető.
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