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

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnökének 2/2014. (III. 12.) MEKH rendelete
a földgáz rendszerhasználati díjakról, a rendszerüzemeltető által nyújtott szolgáltatás minőségének
a rendszerhasználati díjakon keresztül történő ösztönzésének szabályairól, a nyújtott szolgáltatás
minőségétől függően alkalmazható rendszerhasználati díjakról, valamint a rendszerhasználati díjak
alkalmazásának feltételeiről szóló 1/2013. (VII. 11.) MEKH rendelet módosításáról
A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 133/A. § 1. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyar Energetikai
és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló 2013. évi XXII. törvény 12. § b) pontjában, illetve a földgázellátásról szóló 2008. évi
XL. törvény 127. § gy) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:
1. §		
A földgáz rendszerhasználati díjakról, a rendszerüzemeltető által nyújtott szolgáltatás minőségének
a rendszerhasználati díjakon keresztül történő ösztönzésének szabályairól, a nyújtott szolgáltatás minőségétől
függően alkalmazható rendszerhasználati díjakról, valamint a rendszerhasználati díjak alkalmazásának feltételeiről
szóló 1/2013. (VII. 11.) MEKH rendelet (a továbbiakban: R.) 7. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A földgázelosztási díjat a Hivatal az elosztási átszállítási díj kivételével
a) egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználó ellátása esetében
aa) gázmérővel nem rendelkező felhasználó,
ab) 20 m3/h-nál kisebb névleges kapacitású gázmérővel rendelkező felhasználó és
ac) 20 m3/h-nál vagy annál nagyobb névleges kapacitású gázmérővel rendelkező felhasználó,
b) egyetemes szolgáltatásra nem jogosult felhasználó ellátása esetében
ba) 20–100 m3/h közötti névleges kapacitású gázmérővel rendelkező felhasználó,
bb) 100 m3/h-nál nagyobb névleges összkapacitású gázmérővel rendelkező és 3131–17 100 MJ/h kapacitás-lekötési
igényű felhasználó és
bc) 100 m3/h-nál nagyobb névleges összkapacitású gázmérővel rendelkező és 17 100 MJ/h feletti kapacitás-lekötési
igényű felhasználó
szerinti értékesítési kategóriánként állapítja meg.”
2. §		
Az R. 10. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) A 2. § (1) bekezdés a) pont aa) alpont aan) alpontja szerinti határkeresztező vezeték és a Magyarország
államhatárán belül található szállítóvezeték-rendszer együttes használata esetén a rendszerhasználónak meg kell
fizetni a 2. § (1) bekezdés a) pont aa) alpont aan) alpontjára vonatkozó, a 2. melléklet II. pontjában meghatározott
betáplálási szállítási kapacitásdíjat is.”
3. §		
Az R. a következő 28/A. és 28/B. §-sal egészül ki:
„28/A. § Az elosztási átszállítási díj mértékét a 2. melléklet III. pont 1. alpont c2) alpontja határozza meg.
28/B. § Az átszállított földgázt vételező rendszerhasználóként eljáró felhasználó, vagy az átszállított földgázt
vételező felhasználót ellátó földgázkereskedő és az azon földgázelosztó közötti szerződés, amelynek
elosztóvezetékéből a földgáz egy másik földgázelosztó által üzemeltetett elosztóvezetékbe továbbításra kerül,
tartalmazza az átszállított földgázt vételező rendszerhasználóként eljáró felhasználó, vagy az átszállított földgázt
vételező felhasználót ellátó földgázkereskedő által a vele szerződő földgázelosztó irányában teljesítendő,
az átszállított földgáz mennyiségére is kiterjedő havi adatszolgáltatás rendjét.”
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4. §

(1) Az R. 41. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az egyetemes szolgáltató és az a földgázkereskedő, amely egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználót lát el,
a kitárolási időszak egyes hónapjait követő hónap 25. napjáig tájékoztatja a Hivatalt az általa értékesített, valamint
az általa a tárolóból vételezett földgáz mennyiségéről. A földgázkereskedő a tájékoztatást egyetemes szolgáltatásra
jogosult és egyetemes szolgáltatásra nem jogosult felhasználók ellátása érdekében szükséges mennyiség szerinti
bontásban adja meg.”
(2) Az R. 41. §-a a következő (5)–(7) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Az a földgázkereskedő, amely
a) egyetemes szolgáltatót, illetve
b) egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználót is ellátó földgázkereskedőt
lát el és ennek érdekében tárolói kapacitást köt le, minden kitárolással érintett hónapot követő hónap 25. napjáig
tájékoztatja a Hivatalt az általa az egyetemes szolgáltató vagy a földgázkereskedő részére kitárolt földgáz
mennyiségéről.
(6) Az (5) bekezdés szerinti tájékoztatási kötelezettség a földgáztárolói engedélyest is terheli, azzal, hogy
a földgáztárolói engedélyes a Hivatalt az (5) bekezdés szerint tárolói kapacitást lekötő földgázkereskedő részére
kitárolt földgáz mennyiségéről is tájékoztatni köteles.
(7) A földgázkereskedő az (5) bekezdés szerinti kötelezettségét engedélyesenként, egyetemes szolgáltatónak és
nem egyetemes szolgáltatónak kitárolt mennyiség szerinti bontásban teljesíti.”

5. §		
Az R. 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
6. §		
Az R. 3/B. § (3) bekezdés a)–f ) pontjában az „alapdíj” szövegrész helyébe a „kapacitásdíj” szöveg lép.
7. §		
Ez a rendelet 2014. április 1-jén lép hatályba.
		

Dr. Dorkota Lajos s. k.,

		

elnök
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1. melléklet a 2/2014. (III. 12.) MEKH rendelethez
Az R. 2. melléklet III. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„III.
A rendszerhasználat legmagasabb hatósági díja egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók ellátása érdekében
történő kapacitás lekötés esetén (általános forgalmi adó nélkül)
1. Elosztási díjak
a) Elosztási díjak az E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt. elosztási területén
Értékesítési kategóriák
Gázmérővel nem rendelkező felhasználó
20 m3/h-nál kisebb névleges kapacitású
gázmérővel rendelkező felhasználó
20 m3/h vagy annál nagyobb névleges
kapacitású gázmérővel rendelkező felhasználó

Elosztási
átalánydíj
Ft/GJ
375,74

Elosztási
alapdíj
Ft/év

Elosztási
alapdíj
Ft/m3/h/év

9 192

Elosztási
forgalmi díj
Ft/GJ
160,87

14 633

60,49

b) Elosztási díjak az E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zrt. elosztási területén
Értékesítési kategóriák
Gázmérővel nem rendelkező felhasználó
20 m3/h-nál kisebb névleges kapacitású
gázmérővel rendelkező felhasználó
20 m3/h vagy annál nagyobb névleges
kapacitású gázmérővel rendelkező felhasználó

Elosztási
átalánydíj
Ft/GJ
375,25

Elosztási
alapdíj
Ft/év

Elosztási
alapdíj
Ft/m3/h/év

9 192

Elosztási
forgalmi díj
Ft/GJ
120,82

14 633

60,52

c1) Elosztási díjak az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. elosztási területén
Értékesítési kategóriák
Gázmérővel nem rendelkező felhasználó
20 m3/h-nál kisebb névleges kapacitású
gázmérővel rendelkező felhasználó
20 m3/h vagy annál nagyobb névleges
kapacitású gázmérővel rendelkező felhasználó
c2) Elosztási átszállítási díj: 25,22 Ft/GJ

Elosztási
átalánydíj
Ft/GJ
332,29

Elosztási
alapdíj
Ft/év

Elosztási
alapdíj
Ft/m3/h/év

9 192

Elosztási
forgalmi díj
Ft/GJ
93,39

10 881

20,71
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d) Elosztási díjak a Főgáz Földgázelosztási Kft., az Alpiq Csepeli Erőmű Kft., az ISD Power Energiatermelő és
Szolgáltató Kft., az OERG Kft. elosztási területén
Értékesítési kategóriák
Gázmérővel nem rendelkező felhasználó
20 m3/h-nál kisebb névleges kapacitású
gázmérővel rendelkező felhasználó
20 m3/h vagy annál nagyobb névleges
kapacitású gázmérővel rendelkező felhasználó

Elosztási
átalánydíj
Ft/GJ
334,00

Elosztási
alapdíj
Ft/év

Elosztási
alapdíj
Ft/m3/h/év

9 192

Elosztási
forgalmi díj
Ft/GJ
110,55

11 325

20,36

e) Elosztási díjak a Tigáz-DSO Földgázelosztó Kft., Natural Gas Service Ipari és Szolgáltató Kft. elosztási
területén
Értékesítési kategóriák
Gázmérővel nem rendelkező felhasználó
20 m3/h-nál kisebb névleges kapacitású
gázmérővel rendelkező felhasználó
20 m3/h vagy annál nagyobb névleges
kapacitású gázmérővel rendelkező felhasználó

Elosztási
átalánydíj
Ft/GJ
296,54

Elosztási
alapdíj
Ft/év

Elosztási
alapdíj
Ft/m3/h/év

9 192

Elosztási
forgalmi díj
Ft/GJ
87,53

14 071

20,44

f) Elosztási díjak a Magyar Gázszolgáltató Kft. elosztási területén
Értékesítési kategóriák
Gázmérővel nem rendelkező felhasználó
20 m3/h-nál kisebb névleges kapacitású
gázmérővel rendelkező felhasználó
20 m3/h vagy annál nagyobb névleges
kapacitású gázmérővel rendelkező felhasználó

Elosztási
átalánydíj
Ft/GJ
375,01

Elosztási
alapdíj
Ft/év

2. Tárolási díjak
Kitárolási díj: 6,17 Ft/GJ
Betárolási díj: 38,26 Ft/GJ
A tárolói kapacitásdíj kiszámítása a következő képlet alapján történik:

ahol:
TM: tárolói kapacitásdíj (Ft/MJ/év)
M: a rendszerhasználó tárolói mobil lekötése (MJ)
B: a rendszerhasználó betárolási kapacitás lekötése (MJ/nap)
K: a rendszerhasználó kitárolási kapacitás lekötése (MJ/nap)”

Elosztási
alapdíj
Ft/m3/h/év

9 192

Elosztási
forgalmi díj
Ft/GJ
118,45

14 633

45,34
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A Kormány tagjainak rendeletei

A belügyminiszter 22/2014. (III. 12.) BM rendelete
az egyes belügyi tárgyú miniszteri rendeletek Polgári Törvénykönyvvel összefüggő módosításáról
A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 101. § (1) bekezdés c) pontjában, továbbá a büntetések és az intézkedések
végrehajtásáról szóló 1979. évi 11. törvényerejű rendelet 127. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes
miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet
37. § n) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető
államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § a) pontjában meghatározott feladatkörében
eljáró közigazgatási és igazságügyi miniszterrel egyetértésben, a büntetések és az intézkedések végrehajtásáról szóló 1979. évi
11. törvényerejű rendelet 127. § (3) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró legfőbb ügyész véleményének
kikérésével –,
a 2. alcím tekintetében a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (8) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás
alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.)
Korm. rendelet 37. § z) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 3. alcím tekintetében a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény
342. § (2) bekezdés 15. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget
vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § d), n) és q) pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva,
a 4. alcím tekintetében a megfelelőségértékelő szervezetek tevékenységéről szóló 2009. évi CXXXIII. törvény 13. § (2) bekezdés
b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és
hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § q) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
az 5. alcím tekintetében a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 47. §
(2) bekezdés 11. pontjában és a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 81. § b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető
államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § q) pontjában meghatározott feladatkörömben
eljárva,
a 6. alcím tekintetében a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. § (5) bekezdés q) és s) pontjában,
valamint a (8) bekezdés b) pontjában, a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló
1996. évi XLIII. törvény 342. § (2) bekezdés 11. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint
a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § d)–h), n), q) és
x) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 7. alcím tekintetében a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény
342/A. §-ában kapott felhatalmazás alapján,
az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.)
Korm. rendelet 37. § n) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak
szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 342/A. §-ában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Országgyűlés
elnöke véleményének kikérésével –,
a 8. alcím tekintetében a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény
342/A. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár
feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § n) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva
– a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 342/A. §-ában biztosított
véleményezési jogkörében eljáró Országgyűlés elnöke véleményének kikérésével –
a következőket rendelem el:
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1. A rendőrségi fogdák rendjéről szóló 19/1995. (XII. 13.) BM rendelet módosítása
1. §		
A rendőrségi fogdák rendjéről szóló 19/1995. (XII. 13.) BM rendelet
a)
29. § (1) bekezdésében a „339. §-ának” szövegrész helyébe a „6:519. §-ának”,
b)
29. § (3) bekezdésében a „463. §-a” szövegrész helyébe a „6:361. § (3) bekezdése” szöveg, valamint a „349. §-a”
szövegrész helyébe a „6:548. §-a”
szöveg lép.

2. A mezőgazdasági vízszolgáltató művek üzemeltetéséről szóló 2/1997. (II. 18.) KHVM rendelet
módosítása
2. §

(1) A mezőgazdasági vízszolgáltató művek üzemeltetéséről szóló 2/1997. (II. 18.) KHVM rendelet (a továbbiakban: R.)
11. § (3) bekezdés f ) pontjában az „illetőleg jogi személyiségggel nem rendelkező gazdasági társaság” szövegrész
helyébe a „valamint jogi személyiség nélküli szervezet” szöveg lép.
(2) Hatályát veszti az R. 5. § (2) bekezdése.

3. A belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek és hivatásos állományú tagjainak
kártérítési felelősségéről szóló 23/1997. (III. 19.) BM rendelet módosítása
3. §		
A belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek és hivatásos állományú tagjainak kártérítési felelősségéről
szóló 23/1997. (III. 19.) BM rendelet
a)
8. § (1) bekezdésében a „Polgári Törvénykönyv 685. §-ának b) pontja” szövegrész helyébe a „Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja”,
b)
31. § (3) bekezdés i) pontjában a „nem vagyoni kárral” szövegrész helyébe a „személyiségi jogi jogsértéssel”,
valamint az „az igény” szövegrész helyébe az „igény is érvényesítésre kerül”
szöveg lép.

4. Az egyes műszaki termékek tűzvédelmi megfelelőségét vizsgáló, ellenőrző és tanúsító szervezetek
kijelöléséről szóló 26/2004. (VI. 11.) BM rendelet módosításáról
4. §		
Az egyes műszaki termékek tűzvédelmi megfelelőségét vizsgáló, ellenőrző és tanúsító szervezetek kijelöléséről
szóló 26/2004. (VI. 11.) BM rendelet 3. § (6) bekezdésében az „1959. évi IV. törvény 685. §-ának b) pontjában
meghatározottak szerinti közvetlen” szövegrész helyébe a „2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti
közeli” szöveg lép.

5. A tűzoltóság tűzoltási és műszaki mentési tevékenységének általános szabályairól szóló
39/2011. (XI. 15.) BM rendelet módosításáról
5. §		
A tűzoltóság tűzoltási és műszaki mentési tevékenységének általános szabályairól szóló 39/2011. (XI. 15.)
BM rendelet 17. § e) és h) pontjában a „jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok” szövegrész
helyébe a „jogi személyiség nélküli szervezetek” szöveg lép.

6. A lakáscélú munkáltatói kölcsönről szóló 44/2012. (VIII. 29.) BM rendelet módosítása
6. §		
A lakáscélú munkáltatói kölcsönről szóló 44/2012. (VIII. 29.) BM rendelet 17. § (6) bekezdés b) pontjában az „1959. évi
IV. törvény 301. § (1) bekezdése” szövegrész helyébe a „2013. évi V. törvény 6:48. § (1) bekezdése” szöveg lép.

7. Az Országgyűlési Őrség hivatásos állományát érintő humánigazgatási tárgyú szabályokról szóló
56/2012. (XI. 22.) BM rendelet
7. §		
Az Országgyűlési Őrség hivatásos állományát érintő humánigazgatási tárgyú szabályokról szóló 56/2012. (XI. 22.)
BM rendelet 115. § (1) bekezdésben a „685. § b) pontja” szövegrész helyébe a „8:1. § (1) bekezdés 1. pontja” szöveg
lép.
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8. Az Országgyűlési Őrség hivatásos állományát érintő gazdasági tárgyú szabályokról szóló
85/2012. (XII. 28.) BM rendelet
8. §		
Az Országgyűlési Őrség hivatásos állományát érintő gazdasági tárgyú szabályokról szóló 85/2012. (XII. 28.)
BM rendelet 26. § (2) bekezdésében az „1959. évi IV. törvény 685. § b) pontja” szövegrész helyébe a „2013. évi
V. törvény 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja” szöveg lép.

9. Záró rendelkezés
9. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2014. március 15-én lép hatályba.
(2) A 2. § (2) bekezdése 2014. május 1-jén lép hatályba.
		

Dr. Pintér Sándor s. k.,

		

belügyminiszter

Az emberi erőforrások minisztere 16/2014. (III. 12.) EMMI rendelete
egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeleteknek az új Polgári Törvénykönyv hatálybalépésével
összefüggő módosításáról
Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés f ) pontjában,
a 2. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés t) pontjában,
a 3. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés p) pontjában,
a 4. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés o) pontjában,
az 5. alcím tekintetében az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 68. § (2) bekezdés k), l) és p) pontjában,
a 6. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés g) pont ga) alpontjában,
a 7. alcím tekintetében az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények
módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény 32. § (5) bekezdés g) és o) pontjában,
a 8. alcím tekintetében az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények
módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény 32. § (5) bekezdés f ) pontjában,
a 9. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés f ) és y) pontjában,
a 10. alcím tekintetében az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények
módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény 32. § (5) bekezdés d) pontjában és az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény
247. § (2) bekezdés o) pontjában,
a 11. alcím tekintetében az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények
módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény 32. § (5) bekezdés k) pontjában,
a 12. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés f ) pontjában és g) pont
ga) alpontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 13. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés k) pont kh) alpontjában,
a 18. § tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. 247. § (2) bekezdés k) pont ka) alpontjában,
a 19. § tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés k) pont ka) és kj) alpontjában
kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről
szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A magzati élet védelméről szóló 1992. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról szóló
32/1992. (XII. 23.) NM rendelet módosítása
1. §		
A magzati élet védelméről szóló 1992. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról szóló 32/1992. (XII. 23.) NM rendelet
a)
10. § (2) bekezdésében a „korlátozottan cselekvőképes” szövegrész helyébe a „korlátozottan cselekvőképes
kiskorú, valamint a cselekvőképességében az egészségügyi ellátással összefüggő jogok gyakorlása
tekintetében részlegesen korlátozott”,
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b)

4. számú melléklet „A” 1. KÉRŐLAP A TERHESSÉG MEGSZAKÍTÁSÁHOZ” részében
ba)
a „cselekvőképtelen személy” szövegrész helyébe az „az egészségügyről szóló törvény szerinti
cselekvőképtelen személy”,
bb)
a „Korlátozottan cselekvőképes személy” szövegrész helyébe a „Korlátozottan cselekvőképes
kiskorú, valamint a cselekvőképességében az egészségügyi ellátással összefüggő jogok gyakorlása
tekintetében részlegesen korlátozott személy”
szöveg lép.

2. Az örökletes vérzékeny betegek kontrollált otthoni kezeléséről szóló
24/1998. (XII. 27.) EüM rendelet módosítása
2. §		
Az örökletes vérzékeny betegek kontrollált otthoni kezeléséről szóló 24/1998. (XII. 27.) EüM rendelet 4. §
(1) bekezdés c) pontjában a „korlátozottan cselekvőképes,” szövegrész helyébe a „korlátozottan cselekvőképes
kiskorú, valamint a cselekvőképességében az egészségügyi ellátással összefüggő jogok gyakorlása tekintetében
részlegesen korlátozott,” szöveg lép.

3. Az emberi reprodukcióra irányuló különleges eljárások végzésére vonatkozó, valamint
az ivarsejtekkel és embriókkal való rendelkezésre és azok fagyasztva tárolására vonatkozó részletes
szabályokról szóló 30/1998. (VI. 24.) NM rendelet módosítása
3. §		
Az emberi reprodukcióra irányuló különleges eljárások végzésére vonatkozó, valamint az ivarsejtekkel és
embriókkal való rendelkezésre és azok fagyasztva tárolására vonatkozó részletes szabályokról szóló 30/1998. (VI. 24.)
NM rendelet 1. § (1) bekezdés c) pontjában az „a házasságról, a családról és a gyámságról szóló 1952. évi IV. törvény
8. § (1) bekezdésének a)–b) pontja” szövegrész helyébe az „a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
4:12. § (1) bekezdés a) és b) pontja” szöveg lép.

4. Az emberen végzett orvostudományi kutatásokról szóló 23/2002. (V. 9.) EüM rendelet módosítása
4. §		
Az emberen végzett orvostudományi kutatásokról szóló 23/2002. (V. 9.) EüM rendelet (a továbbiakban: R.)
a)
2. § (1) bekezdés a) pontjában, 4. § (5) bekezdés d) és e) pontjában, 4. § (6) és (7) bekezdésében, 4/B. §
(2) bekezdés d) és e) pontjában, 18. § e) pontjában, 20/G. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében és 20/J. §
(1) bekezdésében a „korlátozottan cselekvőképes” szövegrész helyébe a „korlátozottan cselekvőképes kiskorú
és cselekvőképességében az egészségügyi ellátással összefüggő jogok gyakorlása tekintetében, valamint
valamely vagyoni jellegű ügycsoport tekintetében részlegesen korlátozott”,
b)
4. § (4) bekezdés g) pontjában a „kár bekövetkezése esetén nyújtandó kezelésre, kártérítésre” szövegrész
helyébe a „kár bekövetkezése, illetve személyiségi jog megsértése esetén nyújtandó kezelésre, kártérítésre és
sérelemdíjra”,
c)
5. §-át megelőző alcímében és 6. § (6) bekezdésében a „Korlátozottan cselekvőképes” szövegrész helyébe
a „Korlátozottan cselekvőképes kiskorú és cselekvőképességében az egészségügyi ellátással összefüggő
jogok gyakorlása tekintetében, valamint valamely vagyoni jellegű ügycsoport tekintetében részlegesen
korlátozott”,
d)
5. § (1) és (2) bekezdésében a „korlátozottan cselekvőképes” szövegrészek helyébe a „korlátozottan
cselekvőképes kiskorú és cselekvőképességében az egészségügyi ellátással összefüggő jogok gyakorlása
tekintetében, valamint valamely vagyoni jellegű ügycsoport tekintetében részlegesen korlátozott”,
e)
6. § (1) bekezdésében a „cselekvőképtelen kiskorú vagy nagykorú személyt (a továbbiakban:
cselekvőképtelen személy)” szövegrész helyébe a „cselekvőképtelen személyt”,
f)
20/G. § (2) bekezdés b) pontjában a „16 éven felüli korlátozottan cselekvőképes” szövegrész helyébe
a „16 éven felüli korlátozottan cselekvőképes kiskorú vagy cselekvőképességében az egészségügyi ellátással
összefüggő jogok gyakorlása tekintetében, valamint valamely vagyoni jellegű ügycsoport tekintetében
részlegesen korlátozott”,
g)
20/H. § (4) bekezdés b) és c) pontjában, 20/H. § (5) bekezdésében a „16 éven aluli korlátozottan
cselekvőképes” szövegrész helyébe a „16 éven aluli korlátozottan cselekvőképes kiskorú”,
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h)

20/J. § (2) bekezdésében a „korlátozottan cselekvőképes nagykorúakon” szövegrész helyébe
a „cselekvőképességében az egészségügyi ellátással összefüggő jogok gyakorlása tekintetében, valamint
valamely vagyoni jellegű ügycsoport tekintetében részlegesen korlátozott nagykorúakon”
szöveg lép.
5. §		
Hatályát veszti az R.
a)
20/B. § a) pontjában a „jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság,”,
b)
20/P. § (3) bekezdésében a „jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságot,”
szövegrész.

5. A radioaktív hulladékok átmeneti tárolásának és végleges elhelyezésének egyes kérdéseiről,
valamint az ipari tevékenységek során bedúsuló, a természetben előforduló radioaktív anyagok
sugár-egészségügyi kérdéseiről szóló 47/2003. (VIII. 8.) ESZCSM rendelet módosítása
6. §		
A radioaktív hulladékok átmeneti tárolásának és végleges elhelyezésének egyes kérdéseiről, valamint az ipari
tevékenységek során bedúsuló, a természetben előforduló radioaktív anyagok sugár-egészségügyi kérdéseiről szóló
47/2003. (VIII. 8.) ESZCSM rendelet
a)
1. § (1) bekezdés c) pontjában a „gazdálkodó szervezetekre [Ptk. 685. § c) pont]” szövegrész helyébe
az „a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti gazdálkodó szervezetekre”,
b)
6. § (2) bekezdésében a „gazdálkodó szervezet [Ptk. 685. § c) pont]” szövegrész helyébe az „a polgári
perrendtartásról szóló törvény szerinti gazdálkodó szervezet”
szöveg lép.

6. Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló
60/2003. (X. 20.) ESZCSM rendelet módosítása
7. §		
Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.)
ESZCSM rendelet 4. melléklet A) pont II. rész 1. pont c) pont cb)–cd) alpontjában, B) pont II. rész 1. pont c) pont
ca) alpontjában, C) pont I. rész 2. pont 2.1. alpontjában és D) pont II. rész I. pont 3. pontjában a „korlátozottan
cselekvőképes beteg” szövegrész helyébe a „korlátozottan cselekvőképes kiskorú, valamint a cselekvőképességében
az egészségügyi ellátással összefüggő jogok gyakorlása tekintetében részlegesen korlátozott beteg” szöveg lép.

7. Az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek rendeléséről és kiadásáról szóló 44/2004. (IV. 28.)
ESZCSM rendelet módosítása
8. §		
Az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek rendeléséről és kiadásáról szóló 44/2004. (IV. 28.) ESZCSM rendelet
6. számú mellékletében a „Cselekvőképtelen vagy korlátozottan cselekvőképes (kiskorú) esetén a nyilatkozattételre”
szövegrész helyébe a „Nyilatkozattételre” szöveg lép.

8. A gyógyszerekkel folytatott nagykereskedelmi és párhuzamos import tevékenységről szóló
53/2004. (VI. 2.) ESZCSM rendelet módosítása
9. §		
A gyógyszerekkel folytatott nagykereskedelmi és párhuzamos import tevékenységről szóló 53/2004. (VI. 2.)
ESZCSM rendelet 1. § (1) bekezdésében az „A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 685. § c) pontja
szerinti gazdálkodó szervezet” szövegrész helyébe az „A polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti gazdálkodó
szervezet” szöveg lép.
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9. A pszichiátriai betegek intézeti felvételének és az ellátásuk során alkalmazható korlátozó
intézkedések szabályairól szóló 60/2004. (VII. 6.) ESZCSM rendelet módosítása
10. §		
A pszichiátriai betegek intézeti felvételének és az ellátásuk során alkalmazható korlátozó intézkedések szabályairól
szóló 60/2004. (VII. 6.) ESZCSM rendelet
a)
2. § (5) és (6) bekezdésében, valamint 2. és 4. számú melléklete címében a „korlátozottan cselekvőképes”
szövegrész helyébe a „korlátozottan cselekvőképes kiskorú és cselekvőképességében az egészségügyi
ellátással összefüggő jogok gyakorlása tekintetében részlegesen korlátozott”,
b)
a 2. § (6) bekezdésében a „Korlátozottan cselekvőképes” szövegrész helyébe a „Korlátozottan cselekvőképes
kiskorú és cselekvőképességében az egészségügyi ellátással összefüggő jogok gyakorlása tekintetében
részlegesen korlátozott”
szöveg lép.

10. Az emberi felhasználásra kerülő vizsgálati készítmények klinikai vizsgálatáról és a helyes klinikai
gyakorlat alkalmazásáról szóló 35/2005. (VIII. 26.) EüM rendelet módosítása
11. §		
Az emberi felhasználásra kerülő vizsgálati készítmények klinikai vizsgálatáról és a helyes klinikai gyakorlat
alkalmazásáról szóló 35/2005. (VIII. 26.) EüM rendelet (a továbbiakban: Vr.)
a)
2. § (1) bekezdés j) pontjában, 6. § (6) bekezdés d) és e) pontjában, valamint (7) bekezdésében, 6/B. §
(2) bekezdés d) és e) pontjában a „korlátozottan cselekvőképes” szövegrész helyébe a „korlátozottan
cselekvőképes kiskorú és cselekvőképességében az egészségügyi ellátással összefüggő jogok gyakorlása
tekintetében részlegesen korlátozott”,
b)
2. § (2) bekezdésében az „a Gytv.-ben” szövegrész helyébe az „az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről
és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvényben
(a továbbiakban: GyT.)”,
c)
5. § (8) bekezdésében az „a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló
1992. évi LXIII. törvény” szövegrész helyébe az „az információs önrendelkezési jogról és
az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény”,
d)
6. § (4) bekezdés f ) pontjában a „kár bekövetkezése esetén nyújtandó kezelésre, kártérítésre és kártalanításra
[Gytv. 21. § (1) bekezdés]” szövegrész helyébe a „kár bekövetkezése, illetve személyiségi jog megsértése
esetén nyújtandó kezelésre, kár megtérítésére, illetve sérelemdíj megfizetésére és kártalanításra [GyT. 21. §
(1) bekezdés]”,
e)
6. § (4) bekezdés n) pontjában az „az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot
szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény 3. §-ának (5) bekezdése” szövegrész helyébe
az „a GyT. 3. § (5) bekezdése”,
f)
9. §-ában a „Cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alá helyezett, illetve a Polgári
Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 17. §-ának (1) bekezdése szerint cselekvőképtelen nagykorúak
esetében” szövegrész helyébe a „Cselekvőképességében az egészségügyi ellátással összefüggő jogok
gyakorlása tekintetében részlegesen vagy cselekvőképességében teljesen korlátozott, valamint a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2:9. §-a szerint cselekvőképtelen nagykorúak esetében”
szöveg lép.
12. §		
Hatályát veszti a Vr.
a)
2. § (1) bekezdés d) pontjában a „jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság,”
b)
12. § (1) bekezdésében a „jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságot,”
szövegrész.

11. Az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerek gyártásának személyi és tárgyi feltételeiről szóló
44/2005. (X. 19.) EüM rendelet módosítása
13. §		
Az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerek gyártásának személyi és tárgyi feltételeiről szóló 44/2005. (X. 19.) EüM
rendelet 1. § (1) bekezdésében a „Gazdálkodó szervezet (Ptk. 685. § c) pont)” szövegrész helyébe az „A polgári
perrendtartásról szóló törvény szerinti gazdálkodó szervezet” szöveg lép.
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12. A mentésről szóló 5/2006. (II. 7.) EüM rendelet módosítása
14. §		
A mentésről szóló 5/2006. (II. 7.) EüM rendelet (a továbbiakban: Mr.)
a)
1. §-ában a „magánszemélyre, jogi személyre és jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságra”
szövegrész helyébe a „természetes személyre vagy jogi személyre”,
b)
2. § b) pontjában a „magánszemély” szövegrész helyébe a „természetes személy”,
c)
10. § (1) bekezdésében a „magánszemélynek” szövegrész helyébe a „természetes személynek”
szöveg lép.
15. §		
Hatályát veszti az Mr.
a)
2. § b) pontjában a „ , jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság”,
b)
10. § (1) bekezdésében a „ , jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságnak”
szövegrész.

13. Az orvostechnikai eszközök klinikai vizsgálatáról szóló 33/2009. (X. 20.) EüM rendelet módosítása
16. §		
Az orvostechnikai eszközök klinikai vizsgálatáról szóló 33/2009. (X. 20.) EüM rendelet (a továbbiakban: Kr.)
a)
2. § (1) bekezdés l) pontjában, 10. § (7) bekezdés d) és e) pontjában, valamint (8) bekezdésében
a „korlátozottan cselekvőképes” szövegrész helyébe a „korlátozottan cselekvőképes kiskorú, valamint
a cselekvőképességében az egészségügyi ellátással összefüggő jogok gyakorlása tekintetében részlegesen
korlátozott”,
b)
10. § (5) bekezdés f ) pontjában a „kár bekövetkezése esetén nyújtandó kezelésre, kártérítésre és
kártalanításra” szövegrész helyébe a „kár bekövetkezése, illetve személyiségi jog megsértése esetén
nyújtandó kezelésre, kártérítésre, sérelemdíjra és kártalanításra”,
c)
13. § (1) és (2) bekezdésében a „Cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alá helyezett, illetve
a cselekvőképtelen nagykorúak” szövegrész helyébe a „Cselekvőképességében az egészségügyi ellátással
összefüggő jogok gyakorlása tekintetében részlegesen vagy cselekvőképességében teljesen korlátozott,
valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2:9. §-a szerint cselekvőképtelen nagykorúak”
szöveg lép.
17. §		
Hatályát veszti a Kr. 8. §-ában a „jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságot,” szövegrész.

14. Egyéb, az új Polgári Törvénykönyv hatálybalépésével összefüggő, egészségügyi tárgyú miniszteri
rendeletek módosítása
18. §		
Hatályát veszti az in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközökről szóló 8/2003. (III. 13.) ESZCSM rendelet 2. §
(1) bekezdés g) pontjában az „illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság,” szövegrész.
19. §		
Hatályát veszti az orvostechnikai eszközökről szóló 4/2009. (III. 17.) EüM rendelet
a)
4. § (1) bekezdés 12–14. pontjában a „valamint jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság,”,
b)
15. § (2) és (3) bekezdésében az „illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság,”
szövegrész.

15. Záró rendelkezés
20. §		
Ez a rendelet 2014. március 15-én lép hatályba.
		

Balog Zoltán s. k.,

		

emberi erőforrások minisztere
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Az emberi erőforrások minisztere 17/2014. (III. 12.) EMMI rendelete
a tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai
tankönyvellátás rendjéről
A nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló 2013. évi CCXXXII. törvény 5. § (3) és (4) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.)
Korm. rendelet 41. § i) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a szakképzési tankönyvek, az igazgatási szolgáltatási
díj és az állami tankönyvtámogatás rendje tekintetében az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár
feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § c) és n) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró
nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben a következőket rendelem el:

I. FEJEZET
A TANKÖNYVVÉ NYILVÁNÍTÁS, PEDAGÓGUS-KÉZIKÖNYVVÉ NYILVÁNÍTÁS
1. Általános rendelkezések
1. §

(1) A rendelet hatálya kiterjed a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló 2013. évi CCXXXII. törvény
(a továbbiakban: Ntt.) 1. § (1) bekezdésében meghatározott természetes és jogi személyekre.
(2) Könyvet az Ntt.-ben és az e rendeletben meghatározott részletes szabályok szerint lehet tankönyvvé, pedagóguskézikönyvvé nyilvánítani.
(3) Az elektronikus úton rögzített (digitális) tananyag (a továbbiakban: digitális tananyag) jóváhagyására a könyv
tankönyvvé nyilvánítására vonatkozó rendelkezéseket a 22. §-ban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

2. Az eljárás megindítása
2. §

(1) A tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítási eljárás kérelemre indul.
(2) A tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítási kérelmet
a)
– a b) pontban meghatározott eltéréssel – az Ntt. 3. § (3) bekezdésében meghatározottak (a továbbiakban:
kérelmező) nyújthatják be az Oktatási Hivatalhoz (a továbbiakban: hivatal),
b)
a könyvkiadást folytató jogi személy – ide nem értve az állami tankönyvfejlesztésért és kiadásért felelős szerv
feladatait ellátó Oktatáskutató és Fejlesztő Intézetet (a továbbiakban: intézet) – az Ntt. 7. § (2) bekezdése
szerinti nyilvános felhívás esetén nyújthatja be.
(3) Szakképzési tankönyv esetén az Ntt. 3. § (7) bekezdésében meghatározott szervhez kell a kérelmet benyújtani.
(4) A kérelmet írásban, papír alapon és a köznevelés információs rendszere (a továbbiakban: KIR) részeként működtetett
tankönyvi adatbázis kezelő rendszer alkalmazásával lehet benyújtani. A kérelem az adott könyv tankönyvvé vagy
pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítására irányulhat.
(5) A tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítási kérelemhez – a 24. § szerinti eljárás kivételével – csatolni kell:
a)
az 1. mellékletben meghatározott adatokat tartalmazó dokumentumot, valamint – az 5. §-ban szabályozott
eljárások kivételével – a kiadói-szerkesztői jelentést, amely a tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé
nyilvánításra benyújtott könyv vonatkozásában a könyv tartalmi vonatkozásait meghatározó kerettanterv
tankönyvvel lefedett tananyagának tanévhez igazodó felosztását tartalmazza,
b)
azt a könyvet, amelynek tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítását kérik,
c)
a kérelmező nyilatkozatát arról, hogy a tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás időtartama alatt
folyamatosan rendelkezni fog a könyv teljeskörű felhasználási jogaival,
d)
a kérelmező nyilatkozatát arról, hogy a könyv tartalmaz-e átvett szerzői művet vagy kapcsolódó jogi
teljesítményt, és amennyiben tartalmaz, akkor a nyilatkozatnak ki kell terjednie arra is, hogy a kérelmező
a tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás időtartama alatt folyamatosan rendelkezni fog az átvett
szerzői mű vagy szomszédos jogi teljesítmény felhasználási jogaival, valamint
e)
a 2. mellékletben meghatározott igazgatási szolgáltatási díj megfizetéséről szóló igazolást.
(6) A tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítási kérelemnek az (5) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott
mellékleteit kettő, az (5) bekezdés c) és d) pontja szerinti mellékleteit egy példányban kell benyújtani.
(7) Az eljárás tartama alatt a benyújtott könyvet – a 9. § (1) bekezdésében meghatározott eset kivételével – a kérelmező
sem tartalmában, sem kivitelében nem változtathatja meg.
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(8) Az e §-ban foglaltakat nem kell alkalmazni azon tankönyv esetében, amelyet adott évfolyamra, műveltségi területre,
tantárgyra az Ntt. 3. § (1) bekezdés b) pontja alapján az oktatásért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter)
választott ki.
(9) Az Ntt. 3. § (1) bekezdés b) pontja szerinti tankönyvek, pedagógus-kézikönyvek esetén a pályázat elbírálása
során kell az e rendeletben foglalt, a tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítási szakmai követelmények
teljesítéséről meggyőződni.
(10) Az 1., a 7. és a 10. §-ban, valamint a 11. § (2)–(4) bekezdésében foglaltak kivételével az I. Fejezetben foglaltakat nem
kell alkalmazni abban az esetben, ha a tankönyvet a miniszter kezdeményezésére az Ntt. 3. § (1) bekezdés c) pontja
alapján fejlesztették ki.
3. §		
A könyv különböző kötésmódban megjelenő változatainak tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítása iránt
külön kérelmet kell benyújtani. Kérelmet kell benyújtani abban az esetben is, ha a könyv borítója, impresszuma
változik. A 2. mellékletben meghatározott igazgatási szolgáltatási díjat kérelmenként kell megfizetni. A kérelmek
egyidejűleg is benyújthatóak.
4. §

(1) Ha a tankönyvet, pedagógus-kézikönyvet tartalmában vagy kivitelében megváltoztatták, ide nem értve
az 5. § (5) bekezdése szerint egybeszerkesztett könyveket, a tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítási
eljárást ismételten le kell folytatni az igazgatási szolgáltatási díj újbóli megfizetését követően.
(2) Nem jelenti a könyv tartalmi változtatását a benne szereplő helyesírási és nyomdahibáknak, továbbá a tankönyvvé,
pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás ideje alatt megváltozott tényeknek, adatoknak a tankönyv, pedagóguskézikönyv adott oldalain történő javítása, feltéve, hogy a javítás miatt nem változik meg a lapok számozása, és
a javításról készült jegyzéket a kérelmező – saját költségén – megküldi a hivatalnak és azoknak az iskoláknak,
amelyek az adott tankönyvből, pedagógus-kézikönyvből a javítás évét megelőző három évben rendeltek.
(3) Javítási kérelmet kell benyújtani akkor, ha a jóváhagyott tankönyvben, pedagógus-kézikönyvben a jóváhagyási
eljárásban a szakértők által feltárt, helyesírási és nyomdahibának nem minősülő hibákat javítani kívánják.
A kérelemhez – a hibák jellegétől, mennyiségétől függően – csatolni kell
a)
a könyv javított oldalait, részeit vagy a javított könyvet kettő példányban,
b)
a 2. melléklet szerinti igazgatási szolgáltatási díj befizetéséről szóló igazolást,
c)
a javítások tételes felsorolását, továbbá
d)
nyilatkozatot arról, hogy a jóváhagyott tankönyvet, pedagógus-kézikönyvet – a javításokon túl – sem
tartalmában, sem kivitelében nem változtatták meg.
(4) A javítás tényét a benyújtott tankönyvben, pedagógus-kézikönyvben fel kell tüntetni.

5. §

(1) Ha a jogosult – a tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás ideje alatt – a könyv felhasználási jogait másnak
átengedi, erről a hivatalt harminc napon belül értesíti.
(2) A tankönyvvé nyilvánítás folyamatossága érdekében az új jogosultnak – a jogok átengedésétől számított harminc
napon belül – a 2. melléklet szerint befizetett igazgatási szolgáltatási díj igazolásával együtt kérelmet kell
benyújtania. A kérelemhez csatolni kell az új jogosult kérelmező nyilatkozatát arról, hogy
a)
a tankönyvet, pedagógus-kézikönyvet – ide nem értve a tankönyv, pedagógus-kézikönyv borítójának,
impresszumának, kötésmódjának a megváltoztatását – sem tartalmában, sem kivitelében nem változtatták
meg,
b)
a tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás időtartamára az új jogosult kérelmező rendelkezik a könyv
kiadói szerződésben rögzített felhasználási jogaival,
c)
a tankönyv, pedagógus-kézikönyv tartalmaz-e átvett szerzői művet vagy kapcsolódó jogi teljesítményt, és
amennyiben tartalmaz, a nyilatkozatnak ki kell terjedni arra is, hogy a tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé
nyilvánítás időtartama alatt az új jogosult kérelmező folyamatosan rendelkezni fog az átvett szerzői mű vagy
szomszédos jogi teljesítmény felhasználási jogaival, továbbá
d)
a tankönyv, pedagógus-kézikönyv megfelel az e rendeletben meghatározott technológiai feltételeknek.
(3) Kérelmet kell benyújtania a kérelmezőnek a hivatalhoz a jóváhagyott tankönyv, pedagógus-kézikönyv megváltozó
borítójára, impresszumára, kötésmódjára tekintettel is.
(4) A (3) bekezdés szerinti kérelemhez csatolni kell
a)
a megváltoztatott borítójú tankönyv, pedagógus-kézikönyv esetében az eredeti és a megváltozott borítót
PDF formátumban elkészítve, kinyomtatva papír alapon egy példányban, a megváltoztatott kötésmódú
tankönyv, pedagógus-kézikönyv esetében az eredeti és a megváltozott könyvet egy példányban, továbbá
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mindkét esetben a 2. melléklet szerinti igazgatási díj befizetéséről szóló igazolást, valamint a nyilatkozatot
arról, hogy a jóváhagyott tankönyvet, pedagógus-kézikönyvet – a borítón, az impresszumon, a kötésmódon
kívül – sem tartalmában, sem kivitelében nem változtatták meg; a változtatás tényét a benyújtott
tankönyvben, pedagógus-kézikönyvben fel kell tüntetni,
b)
amennyiben a tankönyv, pedagógus-kézikönyv borítója, impresszuma, kötésmódja kizárólag
a (2) bekezdésben foglaltak miatt változott meg:
ba)
a megváltoztatott borítójú tankönyv, pedagógus-kézikönyv esetében az eredeti tankönyvet,
pedagógus-kézikönyvet,
bb)
kizárólag PDF formátumban a tankönyvet, pedagógus-kézikönyvet,
bc)
a 2. melléklet szerinti igazgatási szolgáltatási díj befizetéséről szóló igazolást, továbbá
bd)
az új jogosult nyilatkozatát arról, hogy a tankönyvet, pedagógus-kézikönyvet – a borítón,
az impresszumon, a kötésmódon kívül – sem tartalmában, sem kivitelében nem változtatta meg.
(5) A tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánításának időtartama alatt a felhasználási jog 2. § (2) bekezdés szerinti
tulajdonosa jogosult a tulajdonában álló egyes tankönyvek egy tankönyvvé történő egybeszerkesztésére.
(6) Ha az egybeszerkesztés során az annak alapjául szolgáló – külön-külön tankönyvvé nyilvánított – tankönyvek
tartalmához képest az új tankönyv
a)
tartalma érdemben nem módosult, továbbá
b)
ára nem haladja meg a miniszter által évenként október 1-jéig rendeletben meghatározott legmagasabb
fogyasztói árat (a továbbiakban: árkorlát),
a jogosult erre irányuló kérelmére a hivatal – külön tankönyvvé nyilvánítási eljárás lefolytatása nélkül – a tankönyvet
a tankönyvjegyzékre felveszi.
(7) Az (5) bekezdés alapján egybeszerkesztett új tankönyv tankönyvvé nyilvánításának időtartama nem haladhatja
meg az alapul szolgáló tankönyvek közül a legkorábban lejáró tankönyv tankönyvvé nyilvánítási engedélyében
meghatározott időpontot.

3. A kérelmek elbírálásának rendje
6. §		
Ha a kérelem és mellékletei megfelelnek az e rendeletben meghatározott követelményeknek, a hivatal – legfeljebb
huszonöt napos határidő kitűzésével – szakértőket rendel ki a benyújtott könyv véleményezésére. A 3. §-ban,
valamint a 4. § (3) bekezdésében és az 5. § (3) bekezdésében szabályozott eljárás esetén legalább egy szakértőt kell
kirendelni.
7. §

(1) A tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítási eljárásban vizsgálni kell, hogy a könyv
a)
a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) felhatalmazása alapján
kiadott Nemzeti alaptanterv rendelkezéseinek megfelelően alkalmas-e az adott műveltségi terület,
tantárgy tananyagtartalmának oktatására, továbbá pedagógus-kézikönyv esetén a tananyagtartalmak és
fejlesztési feladatok iskolai oktatásának szakmódszertani támogatására (tartalmilag követi-e a megnevezett
kerettantervet), szakképzési tankönyv esetén a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény szerinti
szakképzési kerettantervek rendelkezéseinek megfelel-e, alkalmas-e az adott szakképesítés szakképzési
kerettantervében meghatározott szakmai tantárgyak, szakmai követelménymodulok, témakörök oktatására,
b)
biztosítja-e a szaktudományok megfelelő szintű, tudományos, hiteles, tárgyilagos feldolgozását,
c)
biztosítja-e az ismereteknek, fejlesztési feladatoknak az érintett tanulói korosztályoknak megfelelő
pedagógiai módszerekkel történő közvetítését, továbbá pedagógus-kézikönyv esetén az adott tantárgyhoz
kapcsolódó pedagógiai-szakmódszertani támogatást, tartalmaz-e részletes bibliográfiai hivatkozást,
d)
nyelvezete, közérthetősége, stílusa megfelel-e az e rendeletben foglaltaknak,
e)
technológiai kivitelezése megfelel-e az esztétikai (tipográfia, grafikai szerkesztés, színdinamika),
egészségügyi (betűméret, könyvsúly, könyvméret, nyomdafesték) követelményeknek, továbbá
f)
technológiai kivitelezése alkalmas-e a tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás időtartama alatt
történő felhasználásra.
(2) A tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítási eljárásban vizsgálni kell továbbá, hogy a könyv alkalmas-e
a)
a tankönyv előállításának alapjául szolgáló, a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló
51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet (a továbbiakban: kerettantervi rendelet) alapján kiadott vagy jóváhagyott
kerettantervek tananyagtartalmának a kerettantervben meghatározott időkeretben történő elsajátítására
abban az esetben, ha kiadásra vagy jóváhagyásra került kerettanterv az adott könyv által lefedett pedagógiai
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szakaszra, továbbá pedagógus-kézikönyv esetén támogatja-e szakmai iránymutatással az időkeretek
megtartását,
b)
a tantárgyi, műveltségi területi követelmények elsajátítására az adott iskolatípusban és évfolyamon, továbbá
pedagógus-kézikönyv esetén a követelményekre vonatkozó előírásoknak a tanulói fejlesztés céljából történő
a támogatására,
ba)
a nemzetiségi nevelést-oktatás esetén a nemzetiség óvodai nevelésének irányelve és a nemzetiség
iskolai oktatásának irányelve kiadásáról szóló rendeletben foglaltak megvalósítására,
bb)
a két tanítási nyelvű iskolai oktatás esetén a két tanítási nyelvű iskolai oktatás irányelvéről szóló
rendeletben foglaltak megvalósítására,
bc)
a sajátos nevelési igényű tanulók iskolai nevelése és oktatása esetén a sajátos nevelési igényű
gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának
irányelve kiadásáról szóló rendeletben foglaltak megvalósítására,
bd)
az alapfokú művészeti iskolában az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi
programjának bevezetéséről és kiadásáról szóló rendeletben meghatározottak szerint a művészeti
ismeretek közvetítésére,
c)
szakképzési tankönyv esetén, amennyiben szakképzési kerettanterv kiadásra került, az abban
meghatározottak szerint a szakmai tantárgyak, szakmai követelménymodulok, témakörök oktatására,
továbbá
d)
középiskolai tankönyv esetén az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló rendeletben foglalt egyes
tantárgyakhoz rendelt részletes vizsgakövetelményekre való felkészítésre.
(3) A tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítási eljárás során a vizsgálatnak ki kell térnie arra is, hogy
a)
a könyv
aa)
a tanítási-tanulási folyamatban a szaktudományok eredményeit az adott évfolyamon
vagy évfolyamokon a tanulók tipikus fejlettségi szintjéhez igazodóan, a kognitív fejlődés
törvényszerűségeinek figyelembevételével a Nemzeti alaptanterv összefüggésrendszerében
jeleníti-e meg, és az ismeretek elsajátítását az életkornak megfelelően differenciált didaktikai
eszköztárral segíti-e,
ab)
segíti-e a tanulói képességek, készségek kialakítását,
ac)
valamint a könyvhöz tartozó munkafüzet idegen nyelvi könyvek esetében 1–8. évfolyamon
tartalmaz-e kétnyelvű szószedetet a köteten belül mellékletként, továbbá
b)
a tankönyvhöz kapcsolódó pedagógus-kézikönyv érdemi segítséget nyújt-e a tankönyvben foglaltak
változatos eljárásokkal történő iskolai feldolgozásához, azok használatához.
(4) A tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítási eljárásban vizsgálni kell azt, hogy a könyv
a)
összhangban áll-e a Magyarország Alaptörvényében foglalt általános emberi normákkal, egyetemes, nemzeti
és nemzetiségi értékekkel,
b)
tartalmaz-e az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény
rendelkezéseibe ütköző tartalmakat, különösen az egyenlő bánásmódot, a nemek egyenlőségét sértő vagy
a nemzetiségi, vallási közösségre nézve sértő, gyűlöletkeltő, továbbá a társadalmi esélyegyenlőtlenséget
erősítő sztereotípiát, kijelentést, ábrát, fotót, grafikát,
c)
mentes-e a politikai állásfoglalástól, továbbá
d)
ütközik-e az iskolai reklámcélú tevékenység korlátozására vonatkozó jogszabályi előírásokba.
(5) Nem nyilvánítható tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé az a könyv, amelyik nem felel meg az (1)–(4) bekezdésben
foglaltaknak.
8. §

(1) A 7. §-ban meghatározottak vizsgálatát a hivatal által kirendelt szakértők végzik. A szakértői véleményt írásban kell
elkészíteni.
(2) A tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítási eljárásban
a)
a pedagógiai szakértő a feldolgozott tananyag szaktudományi, tantárgyi pontosságáról, tudományos
hitelességéről, terminológiájáról, továbbá a tananyag taníthatóságáról és tanulhatóságáról, a tartalmi
szabályozással kapcsolatos összhangról, a Nemzeti alaptantervben meghatározott kiemelt fejlesztési
feladatoknak történő megfelelésről, továbbá kizárólag tankönyvek esetében az érintett korosztály életkori
sajátosságainak figyelembevételével a tankönyvben alkalmazott szövegezés és ábrák érthetőségéről,
kommunikációjáról, nyelvhelyességéről és helyesírásáról, továbbá nyelvi szabatosságáról,
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(7)

(8)
(9)

(10)

(11)
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a technológiai szakértő a technológiai kivitelezésről, az esztétikai és az egészségügyi követelményeknek
való megfelelésről, az elektronikus adathordozón megjelenő könyv esetén a felhasználói igényeknek való
megfelelésről, a kivitelezésről,
c)
a nemzetiségi nyelven írt, valamint a nemzetiségi nyelvre vagy idegen nyelvre történt fordítást ellenőrző
szakértő a fordításnak a szakmai, szaktudományi szempontoknak való megfeleléséről, az érintett korosztály
tipikus fejlettségi szintjét figyelembe vevő érthetőségéről, az adott nyelven való szakmai megfelelőségéről,
kommunikációjáról, nyelvhelyességéről és helyesírásáról, nyelvi és stilisztikai szabatosságáról
készít szakértői véleményt azzal, hogy a könyv pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítása során meg kell győződni
a pedagógus-kézikönyvnek a pedagógus pedagógiai, szakmódszertani munkája támogatásának mértékéről.
A (2) bekezdés a)–b) pontjában felsorolt szakértők a 7. § (1)–(4) bekezdésének való megfelelésről készítenek
szakértői véleményt a 3. melléklet A) Bírálati szempontok a könyvekhez alcímben meghatározott szempontok
alapján.
A tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás meghosszabbítási eljárásban a szakértő a (2) bekezdés
a) pontjában meghatározott szempontoknak való megfelelőségről készít szakértői véleményt.
Az 5. § (4) bekezdés b) pontjában foglalt eljárás során a hivatal, illetve az általa kirendelt szakértő csak a könyv
technológiai szempontoknak történő megfelelését vizsgálja.
A tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítási eljárásban az rendelhető ki pedagógiai szakértőként,
a)
akit a közoktatási szakértői tevékenység, valamint az érettségi vizsgaelnöki megbízás feltételeiről szóló
38/2009. (XII. 29.) OKM rendelet (a továbbiakban: szakértői rendelet) 1. § (2) bekezdés e) pont ec) alpontjában
meghatározott tankönyv, taneszköz szakértői szakirány vagy tantervi szakértői szakirány köznevelési
szakértőjeként tartanak nyilván,
b)
aki az adott szakterületen tudományos címmel vagy tudományos fokozattal rendelkezik, vagy
c)
aki az adott szakterületen, a felsőoktatásban, a szakképzés tankönyvei esetén a középfokú oktatásban
szerzett 10 év oktatói, pedagógus gyakorlati idő meglétét igazolja.
Ha nincs olyan szakértő, aki megfelel a (6) bekezdésben meghatározott feltételeknek, vagy a szakértő az eljárásban
nem működhet közre vagy a közreműködést nem vállalja, a szakértői vélemény elkészítésére a hivatal
a)
a Nemzeti Tankönyvtanács,
b)
szakképzési tankönyv esetén a Szakképzési Tankönyv és Taneszköz Tanács
szakértői véleménye alapján megfelelő felkészültségű és hozzáértéssel rendelkező szakértőt rendel ki.
A nemzetiségi iskolai nevelés-oktatáshoz készített tankönyv esetén az Országos Nemzetiségi Tanács által javasolt
szakértő is kirendelhető.
Nem lehet szakértő az, akitől nem várható tárgyilagos szakértői vélemény szolgáltatása, továbbá e személynek
a Polgári Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozója. E rendelkezés alkalmazásában nem várható tárgyilagos
szakértői vélemény attól,
a)
aki az eljárást megindító kérelem benyújtásának évét megelőző három éven belül tankönyvnek, pedagóguskézikönyvnek volt
aa)
szerzője,
ab)
szerkesztője,
ac)
kiadója, vagy
ad)
forgalmazója,
b)
akinek a neve alatt az eljárást megindító kérelem benyújtásának évét megelőző három éven belül tankönyv
szerepelt a tankönyvjegyzéken,
c)
akinek a neve alatt szereplő könyvet, pedagógus-kézikönyvet az eljárást megindító kérelem benyújtásának
évét megelőző három éven belül az iskolai oktatásban tankönyvként használt kiadványként forgalmaztak,
vagy
d)
aki olyan könyv, pedagógus-kézikönyv szerzője, amelynek tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítási
kérelmét az eljárást megindító kérelem benyújtásának évét megelőző három éven belül elutasították.
Az eljárásban közreműködő szervezet és a döntéshozó szerv tagjaként nem járhat el az, aki a könyv elkészítésében
– különösen annak írásában, szerkesztésében, szakmai vagy nyelvi lektorálásában és fordításában – részt vett, vagy
a könyv kiadójával közvetlenül vagy gazdasági társaságon keresztül az eljárást megindító kérelem benyújtásának
évét megelőző három éven belül munkavégzésre irányuló jogviszonyban vagy megbízási jogviszonyban állt.
A szakértő kirendelése előtt ötnapos határidő kitűzésével be kell szerezni az érintett szakértő írásos nyilatkozatát
arról, hogy vele szemben nem áll fenn összeférhetetlenségi ok.
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(12) A (2) és (6) bekezdésben meghatározott szakértőket szakértői véleményük elkészítéséért a 8. mellékletben
meghatározott díjazás illeti meg.
9. §

(1) A hivatal a rendelkezésére álló dokumentumok, adatok, szakértői vélemények alapján mérlegelve dönt.
A hivatal a nem egybehangzó szakértői vélemények esetén felhívja a kérelem benyújtóját arra, hogy a szakértői
véleményekben foglaltakról és a hivatal által kért javítások teljesítéséről a kézhezvételtől számított tíz napon
belül nyilatkozzon. Ha a kérelem benyújtója a hivatal által meghatározottak teljesítését vállalja, az általa megadott
határidőig – kérelmére – az eljárást legfeljebb hat hónapig fel lehet függeszteni.
(2) A jogszabályban meghatározott feltételek teljesítésének ellenőrzésére – legfeljebb tíznapos határidő kitűzésével –
a hivatal szükség esetén szakértőt rendel ki.
(3) Amennyiben a kérelem benyújtója a szakértői véleményekben foglaltakkal nem vagy csak részben ért egyet,
a hivatal a megalapozott döntés meghozatala érdekében további (bírálati) szakértőt rendelhet ki, aki a vitatott
kérdésekben foglal állást.

10. §

(1) Ha a könyv a nemzetiségi nevelés-oktatás céljaira készült, a tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítási
eljárásra vonatkozó rendelkezéseket azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a hivatal – az 5. § (1) és
(3) bekezdésében foglalt eljárások kivételével – a kérelmet, annak mellékleteit és a szakértői véleményeket
véleményezés céljából megküldi az Országos Nemzetiségi Tanácsnak.
(2) Az Országos Nemzetiségi Tanács a megküldött iratok kézhezvételétől számított tizenöt napon belül a rendelkezésre
álló iratok alapján elkészíti véleményét, és megküldi a hivatalnak.

11. §

(1) Azt a könyvet, amelyet adott évfolyamra, műveltségi területre, tantárgyra a miniszter – szakértői vélemények
figyelembevételével – nyilvános pályázati eljárás során választott ki az Ntt. 3. § (1) bekezdés b) pontjára, továbbá
(6) bekezdésére figyelemmel, a hivatal a miniszter döntése alapján tizenöt napon belül tankönyvvé nyilvánítja.
(2) Azt a könyvet, amelyet az Ntt. 3. § (1) bekezdés c) pontja szerint a miniszter kezdeményezésére a kísérleti
tankönyvfejlesztési program keretében fejlesztettek ki, a hivatal – legfeljebb a (4) bekezdésben meghatározott
időtartamra – a miniszter Nemzeti Tankönyvtanács szakértői véleményének mérlegelésével hozott döntésének
megfelelően tizenöt napon belül tankönyvvé nyilvánítja.
(3) A kísérleti tankönyv kipróbálási folyamata a következőket kell, hogy magába foglalja:
a)
a hatásvizsgálatot, amely felméri, hogy a tankönyv miként befolyásolja a tanulók tanulását és tanulási
eredményeit (ismeret, tudás, képesség, attitűd), valamint felméri azt is, hogy a tankönyv által elérni
szándékozott pedagógiai hatásokon felül várható-e további, nem tervezett pedagógiai hatás,
b)
a gyakorlati alkalmazhatóság vizsgálatát, amelynek során óralátogatások, kérdőíves felmérések és interjúk
által a vizsgálatokat végző szakértők összegyűjtik és értékelik a tankönyveket használó tanárok, tanulók és
szülők tapasztalatait, továbbá amennyiben a kísérleti tankönyv nemzetiségi nevelés-oktatás céljára készült,
az érintett országos nemzetiségi önkormányzat véleményét,
c)
a hatásvizsgálat és a gyakorlati alkalmazhatóság vizsgálati eredményeinek összegzését és értékelését,
a továbbfejlesztésre vonatkozó javaslatok megfogalmazását,
d)
a tankönyv átdolgozását a vizsgálati eredmények és a továbbfejlesztésre vonatkozó javaslatok alapján.
(4) A kísérleti tankönyv kipróbálási időszaka legfeljebb három tanévre szólhat, amely nem hosszabbítható meg.
(5) A vizsgálatba legalább tíz iskolát be kell vonni.
(6) A kísérleti tankönyv kipróbálási időszaka végén a miniszter a Nemzeti Tankönyvtanács szakértői véleményének
mérlegelésével hozott döntése alapján az Ntt. 2. § (1) bekezdés a) pont ac) alpontja szerinti feladatkörében eljáró
intézet a kísérleti tankönyv tankönyvvé nyilvánítását kezdeményezheti.

12. §

(1) A könyv tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánításának hatálya annak a tanévnek az utolsó napjáig tart,
amelyik a határozat jogerőre emelkedését követő ötödik naptári évben fejeződik be. A tankönyv, pedagóguskézikönyv borítójának, impresszumának, kötésmódjának a 3. § szerinti megváltozása miatt indult, valamint
az 5. § (3) bekezdése szerinti eljárásban a könyv megváltozott borítójú, impresszumú, kötésmódú, valamint a 4. §
(3) bekezdése szerinti javításokat tartalmazó változatának tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítása
a megváltoztatott kivitelű és javított könyv tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánításáról rendelkező jogerős
határozatban megjelölt időpontig tart.
(2) A nevelési-oktatási program (pedagógiai rendszer) részeként jóváhagyott információhordozó tankönyvvé,
pedagógus-kézikönyvvé nyilvánításáról szóló határozatnak tartalmaznia kell a nevelési-oktatási programnak
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(pedagógiai rendszernek) a megnevezését, továbbá azt a rendelkezést, hogy a tankönyv, pedagógus-kézikönyv
kizárólag a nevelési-oktatási program (pedagógiai rendszer) részeként alkalmazható.

4. A tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás megszűnése, megszüntetése
13. §

(1) Megszűnik a könyv tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítása, ha
a)
lejárt az az időszak, amelyre a tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás szólt, és annak lejárta
előtt legalább százhúsz nappal a kiadó nem kérte a tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás
meghosszabbítását,
b)
az 5. § (3) bekezdésében meghatározott kérelem benyújtását elmulasztották, a kérelem benyújtásának
kötelezettsége lejártát követő harmincadik napon,
c)
a tankönyvet, pedagógus-kézikönyvet tartalmában vagy kivitelében megváltoztatták – az e rendeletben
meghatározott kivétellel –, és azt külön eljárás lefolytatása nélkül mint az eredetileg tankönyvvé, pedagóguskézikönyvvé nyilvánított könyvet tankönyvként, pedagógus-kézikönyvként forgalmazzák, a tankönyvvé,
pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás megszűnését kimondó határozat jogerőre emelkedésének napján.
(2) A tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás megszűnésének tényét a hivatal bejelentés alapján vagy
egyébként hivatalból állapítja meg.

14. §

(1) A tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás megszüntetését a hivataltól az kérheti, aki valószínűsíti,
hogy a tankönyv, pedagógus-kézikönyv nem felel meg a 7. §-ban foglaltaknak. A kérelemhez mellékelni kell
a 2. mellékletben meghatározott igazgatási szolgáltatási díj megfizetéséről szóló igazolást.
(2) A hivatal a kérelemben leírtak megítéléséhez szakértőt rendel ki a 8. § szerint.
(3) A tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvé nyilvánítás megszüntetési eljárásban a 9–10. §-ban foglaltakat kell alkalmazni.

15. §		
A tankönyvvé nyilvánítási eljárásban hozott elsőfokú döntések elleni fellebbezés elbírálásáról szóló döntését
a miniszter a Nemzeti Tankönyvtanács szakértői véleményét mérlegelve hozza meg.

5. A tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás meghosszabbítása
16. §

(1) A tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás legfeljebb három alkalommal meghosszabbítható.
Az e rendeletben foglaltakat a tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás meghosszabbítása során azzal
az eltéréssel kell alkalmazni, hogy az eljárást a tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás határidejének
lejártát megelőző legalább százhúsz nappal korábban kell kezdeményezni. A kérelemhez a tankönyvet, pedagóguskézikönyvet egy példányban kell megküldeni a hivatalnak.
(2) A tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás meghosszabbításával kapcsolatos eljárásban a 7–10. §-ban
foglaltakat azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a hivatalnak legalább egy szakértőt kell kirendelnie a tankönyv,
pedagógus-kézikönyv ellenőrzésére.
(3) A nemzetiségi nyelv és irodalom, népismeret, az önálló fejlesztésű nemzetiségi nyelvű közismereti tankönyvek,
valamint a magyar nyelven jóváhagyott tankönyvek nemzetiségi nyelvre történő fordítása tankönyvvé
nyilvánításának meghosszabbítása során – az Országos Nemzetiségi Tanács támogató véleménye esetén –
a meghosszabbítási eljárásban szakértőt nem kell kirendelni.
(4) A sajátos nevelési igényű tanulók neveléséhez-oktatásához készített tankönyvek, pedagógus-kézikönyvek
tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánításának meghosszabbítása során a meghosszabbítási eljárásban nem
kell szakértőt kirendelni, amennyiben legalább öt iskola igazolja, hogy a tankönyv, pedagógus-kézikönyv bevált, és
az a kérelem benyújtását megelőző tanévben szerepelt az iskola tankönyv-, pedagóguskézikönyv-rendelésében.
Ebben az esetben a kiadványt egy példányban kell megküldeni a hivatalnak.
(5) A tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás meghosszabbítása – a 12. § (1) bekezdésben meghatározottak
szerint – öt évre szól.

6. A tankönyv, pedagógus-kézikönyv gyakorlati beválásának vizsgálata
17. §

(1) A hivatal – költségvetésének terhére – szervezi meg a tankönyv, pedagógus-kézikönyv gyakorlati beválásának
vizsgálatát azon tankönyv, pedagógus-kézikönyv esetében, amely folyamatosan kilenc éven keresztül
a tankönyvjegyzéken volt.
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(2) A gyakorlati beválás vizsgálatába legalább három, legfeljebb tíz olyan iskolát kell bevonni, amely a tankönyvet,
pedagógus-kézikönyvet legalább két éven át alkalmazta. A gyakorlati beválás vizsgálatába bevont iskolák által
adott szakvéleménynek tartalmaznia kell a vizsgálat szempontjainak figyelembevételével az érintett pedagógusok,
tanulók, szülők, továbbá, amennyiben a tankönyvet nemzetiségi nevelés-oktatás céljára alkalmazták, az Országos
Nemzetiségi Tanács véleményét.
(3) A hivatal honlapján nyilvánosságra hozza a gyakorlati beválásvizsgálatok minősítését azzal, hogy azt az adott
tankönyv, pedagógus-kézikönyv vizsgálatához kirendelt, könyvtípusonként kettő-kettő szakértő véleménye alapján
kell megállapítani az alábbiak szerint:
a)
egybehangzó támogató szakvélemény esetén a tankönyv, pedagógus-kézikönyv neve mellett
„a gyakorlatban bevált”,
b)
nem egybehangzó támogató szakvélemény esetén a tankönyv, pedagógus-kézikönyv neve mellett
„a gyakorlatban nem vált be”
minősítés szerepel.
(4) A hivatal a (2)–(3) bekezdésben foglaltak mérlegelésével hoz döntést a tankönyv, pedagógus-kézikönyv
tankönyvjegyzékről való törléséről azzal, hogy a törölt tankönyvre tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás
meghosszabbítási kérelem már nem nyújtható be.

II. FEJEZET
A TANKÖNYVJEGYZÉK
7. A tankönyvjegyzék vezetése
18. §

(1) A tankönyvnek, pedagógus-kézikönyvnek tankönyvjegyzékre történő felvételét a kérelmező kérheti a hivataltól
a hivatal által a KIR rendszereként működtetett elektronikus rendszeren keresztül.
(2) Az (1) bekezdés szerinti kérelem tartalmazza:
a)
a tankönyvjegyzékre felkerülő adatokat,
b)
a tankönyvjegyzékre felkerülő adatok közzétételéhez történő hozzájáruló nyilatkozatot,
c)
szakképzési tantárgyak tankönyvei esetében a kérelmező nyilatkozatát a tankönyv forgalmazni tervezett
példányszámáról és az ez alapján meghatározott árat alátámasztó adatokról (így különösen az előző
tanévben eladott példányszám; más, a példányszámot befolyásoló változás).
(3) A tankönyvjegyzékre kerülés feltétele, hogy a kérelmező vállalja
a)
a tankönyv, valamint a digitális tananyag elektronikus úton történő átadását a Magyar Vakok és
Gyengénlátók Országos Szövetsége részére, annak megkeresésére,
b)
a tankönyv árkorlátnak megfelelő értékesítését az iskolai tankönyvellátás keretében,
c)
azt, hogy a tankönyvből, kísérleti tankönyvből egy példányt archiválás céljából átad a hivatalnak.
(4) Azt a tankönyvet, pedagógus-kézikönyvet, amelyet adott évfolyamra, műveltségi területre, tantárgyra az Ntt.
3. § (6) bekezdése alapján a miniszter nyilvános pályázati eljárás során választott ki vagy amelyet adott évfolyamra,
műveltségi területre, tantárgyra az Ntt. 3. § (1) bekezdés c) pontja szerint a miniszter kezdeményezésére kísérleti
tankönyvként fejlesztettek ki, vagy pedagógus-kézikönyv fejlesztés keretei között hoztak létre, a hivatal a miniszter
Nemzeti Tankönyvtanács szakértői véleményének mérlegelésével hozott döntésének megfelelően felveszi
a tankönyvek hivatalos jegyzékére.

19. §

(1) A hivatal évente összeállítja a tankönyvek, pedagógus-kézikönyvek adott tanévre vonatkozó hivatalos
tankönyvjegyzékét, és legalább húsz nappal az iskolai tankönyvrendelés határidejét megelőzően megküldi
a miniszter részére az oktatásért felelős minisztérium honlapján való közzététel céljából, továbbá gondoskodik
a tankönyvjegyzék folyamatos felülvizsgálatáról. A tankönyvjegyzék a 4. melléklet alapján a kérelemben feltüntetett
adatokat tartalmazza.
(2) A tankönyvnek az adott tanévben alkalmazott tankönyvjegyzékre történő felvétele az árkorlát meghatározásától
kezdődően folyamatos, és a következő tanévre vonatkozóan június 15-ig lezárul.
(3) A tankönyvjegyzékre azt a tankönyvet, pedagógus-kézikönyvet kell kérelemre felvenni, amely legalább a kérelem
benyújtásának tanévét követő tanév végéig hatályos tankönyvvé nyilvánítási, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítási
határozattal rendelkezik.
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(4) A tankönyvjegyzékre történő felvétel iránti kérelem benyújtásakor a könyvkiadást folytató jogi személynek
a 2. melléklet szerinti igazgatási szolgáltatási díjat kell megfizetnie. Az igazgatási szolgáltatási díj magában foglalja
az elektronikus formában megjelenő nyilvántartásba történő felvétel költségeit is, beleértve a bemutató rész és
az elektronikus megrendelés elérhetőségét.
(5) Az adott tanévi tankönyvjegyzékre felvett tankönyv, pedagógus-kézikönyv ára az adott tanévre vonatkozóan nem
emelhető.
20. §

(1) El kell utasítani az adott tanévi tankönyvjegyzékre történő felvételre benyújtott kérelmet, ha a könyvkiadást folytató
jogi személy
a)
a tankönyv árát az előző tanévben alkalmazott árhoz képest változatlan közgazdasági feltételek mellett a KSH
által előző naptári évre közzétett ipari termelői árindex száz százalékát meghaladóan meg kívánja növelni,
b)
nem vállalja a 18. § (3) bekezdésében meghatározott kötelezettséget,
c)
adott könyvét, amellyel a miniszter által kiírt nyilvános pályázati eljárásban részt vett, a miniszter nem
választotta ki, vagy
d)
kérelmét június 15-ét követően nyújtotta be.
(2) A tankönyvet törölni kell a tankönyvjegyzékről, ha utóbb bebizonyosodik, hogy
a)
a tankönyvjegyzékre kerülés iránti kérelmet el kellett volna utasítani,
b)
a könyvkiadást folytató jogi személy utóbb nem tesz eleget a tankönyvvé nyilvánítás valamely feltételének,
c)
nem felel meg a miniszter által kiírt nyilvános pályázati eljárás során vállalt bármely feltételnek, vagy
d)
a könyvkiadást folytató jogi személy a 18. § (3) bekezdésében vállalt kötelezettségeit megszegte.
(3) A tankönyvjegyzékre történő felvételről, illetve a tankönyvjegyzékről történő törlésről – az Ntt. 3. §
(7) bekezdésében, illetve e rendelet 11. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott kivétellel – a hivatal dönt.
(4) Az Nkt. 7. § (1) bekezdés d)–e) pontja szerinti szakképző iskola szakképzési tankönyve tankönyvjegyzékre történő
felvételéről a szakképesítésért felelős miniszter a Szakképzési Tankönyv és Taneszköz Tanács véleménye alapján
dönt. A szakképesítésért felelős miniszter az általa jóváhagyott és a jegyzékről törölt tankönyvek jegyzékét megküldi
a hivatalnak, amely gondoskodik a tankönyvek jegyzékre vételéről, törléséről.

8. Az árkorlát
21. §

(1) A tankönyvjegyzékre tankönyv – ideértve a fakultatív hitoktatáshoz, a hit- és erkölcstanoktatáshoz alkalmazott
tankönyvet is – csak abban az esetben vehető fel, ha az ára az adott tanév vonatkozásában megfelel az árkorlátnak,
függetlenül attól, hogy a tankönyv többszörözése és terjesztése üzletszerű vagy sem. E rendelkezés alkalmazásában
a tankönyv többszörözése és terjesztése akkor üzletszerű, ha annak célja a nyereség elérése vagy a vagyonszerzés.
(2) Az árkorlát meghatározásakor a tankönyv-előállítás és -forgalmazás tényleges és várható költségeit, így különösen
a tankönyv terjedelmét, kivitelezését, várható példányszámát kell mérlegelni. A miniszter több összeghatárt is
meghatározhat figyelemmel arra, hogy a miniszter által kezdeményezett kísérleti tankönyvfejlesztés keretei között
létrehozott és tankönyvjegyzékre vett tankönyv ára legfeljebb az ötven százaléka lehet annak az árnak, amely
azon tankönyv vonatkozásában kerül meghatározásra, amely a nem a miniszter által kezdeményezett kísérleti
tankönyvfejlesztés keretei között került kifejlesztésre.

III. FEJEZET
EGYES SPECIÁLIS TANKÖNYVEKRE VONATKOZÓ KÜLÖN RENDELKEZÉSEK
9. A digitális tananyag jóváhagyása
22. §

(1) Ahol e rendelet kérelmezőről rendelkezik, a digitális tananyag jóváhagyási eljárásában a felhasználási jog jogosultját
kell érteni.
(2) A digitális tananyag jóváhagyása iránti kérelemhez a 2. § (5) bekezdés a) és c)–e) pontjában meghatározottakat,
továbbá
a)
online digitális tananyag esetén
aa)
az elérési útvonalát,
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ab)
a véleményezéshez szükséges hozzáférési jogokat biztosító információt,
ac)
azt a nyilatkozatot, amelyben a kérelmező garantálja az anyag elérhetőségét és változatlanságát,
b)
nem online digitális tananyag esetén a jóváhagyandó tananyagot
kell csatolni.
(3) A technológiai szakértő a technológiai kivitelezésről, valamint a szabványoknak való megfelelésről, a képernyőelrendezésről, a kivitelezésről, a pedagógiai-didaktikai eszköztár támogatottságáról, az elektronikus adathordozón
megjelenő könyv esetén a felhasználói igényeknek való megfelelésről készít szakvéleményt.
(4) A digitális tananyag bírálati szempontjait a 3. melléklet B) része tartalmazza.
(5) A digitális tananyag jóváhagyása, valamint a jóváhagyás meghosszabbítása a 12. § (1) bekezdésében
meghatározottak szerint öt évre szól.

10. A szakképzési tankönyvek
23. §

(1) Az e rendeletben foglaltakat a szakképzési tankönyvek tekintetében a következő eltérésekkel kell alkalmazni:
a)
a kérelmezőnek a tankönyvvé nyilvánítási kérelmet – feltéve, hogy a szakképesítésért felelős miniszter nem
élt az Ntt. 3. § (7) bekezdésében meghatározott delegálási jogkörével, illetve a szakképesítés nem tartozik
az (5) bekezdésben meghatározott körbe – a szakképesítésért felelős miniszterhez kell benyújtania, és
az igazgatási szolgáltatási díjat is ide kell befizetnie;
b)
a miniszter, valamint a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter hatáskörébe tartozó
szakképesítések szakképzési tankönyvei tekintetében a tankönyvvé nyilvánítással összefüggő javaslattétellel
kapcsolatos feladatokat a beérkezett iratok alapján a szakmacsoportonként létrehozott bizottságai
közreműködésével a Szakképzési Tankönyv és Taneszköz Tanács látja el azzal a megszorítással, hogy
a Szakképzési Tankönyv és Taneszköz Tanácsnak csak a nem egybehangzó szakértői vélemények, valamint
a feltételt szabó szakértői vélemények esetében kell javaslatot tennie;
c)
a nem a miniszter és nem a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter hatáskörébe tartozó
szakképesítések szakképzési tankönyvei tekintetében
ca)
a tankönyvvé nyilvánítással összefüggő javaslattétellel kapcsolatos feladatokat a beérkezett iratok
alapján az adott szakképesítésért felelős miniszter által létrehozott Szakmai Tankönyv Bizottság
látja el azzal, hogy a Szakmai Tankönyv Bizottságnak csak a feltételt szabó szakértői vélemények
esetében kell javaslatot tennie,
cb)
a tankönyvjegyzékre kerülés iránti kérelmet az adott szakképesítésért felelős miniszterhez kell
megküldeni,
cc)
a tankönyvjegyzéket az adott szakképesítésért felelős miniszter állítja össze és küldi meg
közzététel céljából – az adott tanévi tankönyvjegyzék esetében első alkalommal november
20-áig – a hivatalnak,
d)
ha a szakképzési tankönyv a nemzetiségi iskolai nevelés-oktatásához készült, az érintett szakképesítésért
felelős miniszter beszerzi az Országos Nemzetiségi Tanács véleményét.
(2) A Szakmai Tankönyv Bizottság legalább öt főből áll, működése feltételeit az adott szakképesítésért felelős miniszter
biztosítja, a bizottság szervezeti és működési szabályzatát az adott szakképesítésért felelős miniszter hagyja jóvá.
(3) A Szakképzési Tankönyv és Taneszköz Tanács tagjait és elnökét a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Tanács
javaslata alapján a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter, a Szakmai Tankönyv Bizottság tagjait és
elnökét az adott szakképesítésért felelős miniszter kéri fel és bízza meg öt évre.
(4) A Szakképzési Tankönyv és Taneszköz Tanács működésének feltételeit a szakképzésért és felnőttképzésért felelős
miniszter biztosítja.
(5) A hivatal irányítási jogai gyakorlójának – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár
feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § i)–j) pontja alapján – a hatáskörébe tartozó
szakképesítésekhez készített tankönyvei benyújtásakor a hivatal jár el azzal, hogy a 8. § (7) bekezdésben foglaltak
fennállása esetén a Szakképzési Tankönyv és Taneszköz Tanács szakmacsoport szerint illetékes tagjához kell
fordulnia. A hivatalnak ebben az esetben a 9. §-ban foglaltakat kell alkalmaznia.
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11. A hitoktatásban, hit- és erkölcstanoktatásban alkalmazott tankönyvekre vonatkozó
különös szabályok
24. §		
Ha az egyházi jogi személy az Nkt. 35. §-a alapján a nevelési-oktatási intézményben fakultatív hitoktatást, hit- és
erkölcstanoktatást szervez, a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és
vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény szerinti bevett egyház kezdeményezésére a fakultatív
hitoktatásban, a hit- és erkölcstanoktatásban alkalmazott könyv az e rendeletben szabályozott jóváhagyási
eljárás mellőzésével az egyháznak a hivatalhoz tett bejelentése alapján tankönyvnek minősül és az adott tanévre
vonatkozó tankönyvjegyzékre történő felvétel lezárásáig teljesített bejelentés esetén fel kell venni az adott tanévi
tankönyvjegyzékbe, ha a tankönyv ára az adott tanév vonatkozásában megfelel az árkorlátnak. A fakultatív
hitoktatásban, továbbá a hit- és erkölcstanoktatásban alkalmazandó tankönyvek jegyzékét a tankönyvjegyzék
külön-külön részeként kell közzétenni.

IV. FEJEZET
A TANULÓI TANKÖNYVTÁMOGATÁS, A TANKÖNYVELLÁTÁS, A PEDAGÓGUSKÉZIKÖNYYV-ELLÁTÁS RENDJE
12. Az iskolai tankönyv-támogatási és -megrendelési igények felmérésének folyamata
25. §

(1) Az iskola igazgatója minden év június 10-éig köteles felmérni, hány tanulónak kell vagy lehet biztosítani
a tankönyvellátást az iskolai könyvtárból, könyvtárszobából történő tankönyvkölcsönzés útján, hányan kívánnak
használt tankönyvet igénybe venni vagy új tankönyvet vásárolni.
(2) Az (1) bekezdés szerinti felmérés során tájékoztatni kell a szülőket arról, hogy várhatóan mely tanulók lesznek
jogosultak
a)
az Ntt. 4. § (1) bekezdése alapján ingyenes tankönyvellátásra,
b)
az Ntt. 4. § (2) bekezdése alapján ingyenes tankönyvellátásra,
c)
nemzetiségi tankönyvellátásra az Ntt. 4. § (2) bekezdése alapján ingyenes tankönyvellátásra nem jogosult
tanulók közül.
(3) Az (1) bekezdés szerinti felméréssel egyidejűleg tájékoztatást kell adni arról, hogy az iskola, az iskola fenntartója
vagy működtetője, illetve más támogató kíván-e biztosítani bármely további tankönyv-támogatási kedvezményt.
Az iskolába belépő új osztályok tanulói esetében a felmérést a beiratkozás napjáig kell elvégezni.
(4) Az iskola igazgatója az (1) bekezdésben meghatározott felmérés alapján megállapítja, hány tanuló
a)
esetében kell biztosítani az Nkt. 46. § (5) bekezdésben meghatározott ingyenes tankönyveket,
b)
esetében kell biztosítani az Ntt. 4. § (2) bekezdése szerinti normatív kedvezményt,
c)
esetében kell biztosítani a miniszter által megállapított tanulói térítési díj ellenében a nemzetiségi
tankönyveket,
d)
igényel és milyen típusú tankönyvtámogatást az a)–b) pontokban foglaltakon túl.
(5) A (4) bekezdés a), illetve b) pontja szerinti igényeket az 5. mellékletben meghatározott igénylőlapon lehet
benyújtani. Az igénylőlap benyújtásával egyidejűleg be kell mutatni a normatív kedvezményre való jogosultságot
igazoló iratokat vagy az 5. melléklet szerinti igénylőlapon nyilatkozni kell a normatív kedvezményre való
jogosultság későbbi időpontban történő igazolásáról. Az iratok bemutatásának tényét az iskola igazgatója rávezeti
az igénylőlapra.

26. §

(1) A 25. § szerinti kedvezményre való jogosultság igazolásához a következő okiratok bemutatása szükséges:
a)
a családi pótlék folyósításáról szóló igazolás,
b)
tartósan beteg tanuló esetén szakorvosi igazolás vagy a magasabb összegű családi pótlék folyósításáról szóló
igazolás,
c)
a sajátos nevelési igényű tanuló esetén a szakértői bizottság szakvéleménye,
d)
rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény esetén az erről szóló határozat.
(2) A családi pótlék folyósításáról szóló igazolásként el kell fogadni a bérjegyzéket, a lakossági folyószámla-kivonatot,
a postai igazolószelvényt.
(3) Az iskola – a helyben szokásos módon – hirdetményben teszi közzé a normatív kedvezményen túli további
kedvezmények körét, feltételeit, az igényjogosultság igazolásának formáját és az igénylés elbírálásának elveit.
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(4) Az iskola nem kérhet igazolást olyan adatokról, amelyek tekintetében az Ntt. vagy az Nkt. alapján adatkezelőnek
minősül, illetve amelyeket a szülő hozzájárulásával kezel.
(5) A 25. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott felmérés eredményéről az iskola igazgatója minden év június 15-éig
tájékoztatja nevelőtestületet, az iskolaszéket, a szülői szervezetet, közösséget (a továbbiakban: szülői szervezet),
az iskolai diákönkormányzatot, az iskola fenntartóját, és kikéri a véleményüket az iskolai tankönyvtámogatás
rendjének meghatározásához.
(6) Az iskola igazgatója az (5) bekezdésben meghatározott véleményezésre jogosultak véleménye alapján minden
év június 17-ig meghatározza az iskolai tankönyvellátás rendjét, és erről a helyben szokásos módon tájékoztatja
a szülőt vagy a nagykorú cselekvőképes tanulót, továbbá a fenntartót.
(7) Az iskola – az (5) bekezdésben meghatározott ideig – kezdeményezheti a tankönyvellátás támogatásának
megállapítását a fenntartónál az állami tankönyvtámogatásra nem jogosult tanulók részére, egyidejűleg jelenti
a fenntartó részére a 25. § (2) bekezdése szerinti támogatásra jogosultak számát.

13. Az országos tankönyvellátás, pedagóguskézikönyv-ellátás szereplőinek együttműködése
27. §

(1) A tankönyvek országos megrendelése, beszerzése és az iskoláknak történő eljuttatásának megszervezése, valamint
a tankönyvek vételárának beszedése az Ntt. 1. § (2) bekezdése értelmében állami közérdekű feladat, amelyet
a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló 2013. évi CCXXXII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról,
valamint a tankönyvellátásban közreműködők kijelöléséről szóló 501/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
R.) 1. § b) pontjában kijelölt szerv (a továbbiakban: Könyvtárellátó) lát el.
(2) A Könyvtárellátó közfeladata ellátása érdekében a Könyvtárellátó és a KIR adatkezelője együttműködik, amelynek
keretében a KIR adatkezelője a Könyvtárellátó részére átadja az átadáskor hatályos tankönyvjegyzéket, továbbá
a KIR-ben szereplő és a tanulókra vonatkozóan az Ntt. 3. § (12)–(13) bekezdésében meghatározott adatokat.
(3) A Könyvtárellátó a közfeladata körébe tartozó tankönyvbeszerzés és tankönyvterjesztés ellátásának biztosítása
érdekében a 9. mellékletben meghatározott kereskedelmi feltételeket érvényesíti.
(4) A Könyvtárellátó a 10. mellékletben meghatározottak szerint
a)
az állami intézményfenntartó központ (a továbbiakban: központ) fenntartásában működő iskolák
tankönyvellátása vonatkozásában a központtal,
b)
a nem a központ által fenntartott iskolák ellátása vonatkozásában az iskolákkal
tankönyvellátási szerződést köt.

28. §

(1) A Könyvtárellátót a tankönyvterjesztési feladata ellátása ellenértékeként a tankönyv kiadójától a feladata ellátásának
költségeit fedező díjazás illeti meg, amelynek mértéke az adott kiadótól terjesztésre átvett tankönyvek iskolai
terjesztési árának a 20%-a.
(2) A Könyvtárellátó a tankönyvterjesztéssel összefüggésben felmerült kiadásai és a feladata ellátásának költségei
levonását követően fennmaradó összeget az iskolai tanulólétszámok arányában átadja
a)
a központ által fenntartott iskolák esetében a központ bevonásával az iskoláknak,
b)
a nem a központ által fenntartott iskolák esetében az iskoláknak
az iskola könyvtári állományának a Nemzeti alaptantervben meghatározott célok teljesítését támogató könyvtári
dokumentumokkal történő fejlesztésére.
(3) A Könyvtárellátó nem tagadhatja meg a központtól vagy a nem a központ által fenntartott iskoláktól érkező
a tankönyv-forgalmazási szerződés megkötésére irányuló megkeresést.
(4) A (3) bekezdésben meghatározottakon túl a Könyvtárellátó köteles segítséget nyújtani a központnak és a nem
a központ által fenntartott iskoláknak
a)
a használt tankönyvek iskoláknak történő forgalmazásához, kölcsönzéséhez,
b)
a szükséges tankönyvek, ajánlott és kötelező irodalom beszerzéséhez,
c)
az e rendelet alapján meghatározott külföldi tankönyvek beszerzéséhez.

14. Az iskolai tankönyvrendelés és -ellátás, a pedagóguskézikönyv-rendelés és -ellátás rendje
29. §

(1) Az iskolai tankönyvrendelést az iskola a fenntartója egyetértésének beszerzését követően közvetlenül
a Könyvtárellátó által működtetett elektronikus információs rendszer alkalmazásával a Könyvtárellátónak küldi meg
azzal, hogy a tanévenkénti:
a)
tankönyvrendelés határideje április utolsó munkanapja,
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b)

(2)

(3)

(4)
(5)

(6)

(7)
(8)

(9)

30. §

tankönyvrendelés módosításának és a normatív kedvezményben részesülők feltüntetésének határideje
június 30.,
c)
pótrendelés határideje szeptember 5. [az a)–c) pontban foglaltak együtt a továbbiakban: tankönyvrendelés].
Az (1) bekezdés a) pontja szerinti tankönyvrendelést a tankönyvrendelés időpontjában rendelkezésre álló
információk alapján kell megtenni, legalább a kiválasztott tankönyvek címének, darabszámának, a kísérleti tankönyv
megnevezésének, az érintett tanulóknak – ha ismertek – és a tanulókat esetlegesen megillető támogatásoknak
– amennyiben ismertek – a feltüntetésével. Az iskolának a megrendelés során azokat a tanulókat is fel kell tüntetnie,
akik számára nem rendel tankönyvet, az okok megjelölésével.
A módosítás az iskola által rendelt tankönyvek számát tekintve tankönyvenként legfeljebb 15%-ban térhet el
az eredeti rendeléstől. Módosításra és pótrendelésre akkor kerülhet sor, ha a módosítás oka
a)
az osztálylétszám változása,
b)
az, hogy az adott tanévi tankönyvjegyzék az (1) bekezdés a) pontjában fogalt határidőt követően újabb
tankönyvvel, pedagógus-kézikönyvvel egészült ki, és az iskola a fenntartója engedélyével ezek közül
választott.
A tankönyvrendeléseket a Könyvtárellátó – az (1) bekezdés szerinti tankönyvrendelési határidőtől számított – tíz
napon belül összesíti, és az adott tanévi tankönyvellátásban érintett kiadónak továbbítja.
A kiadó a Könyvtárellátótól kapott megrendeléseket öt napon belül a Könyvtárellátó által működtetett elektronikus
rendszeren keresztül a Könyvtárellátónak visszaigazolja, amiről a Könyvtárellátó a rendelést leadó intézményeket
értesíti.
Amennyiben a kiadó a Könyvtárellátó megrendelését nem tudja elfogadni, kezdeményeznie kell – a visszaigazolásra
rendelkezésére álló határidőn belül – a Könyvtárellátó által működtetett elektronikus rendszeren keresztül annak
módosítását vagy visszavonását, ami a jogszabályokban és tankönyvterjesztési szerződésben meghatározott
jogkövetkezményeket vonja maga után.
A tankönyvrendelés leadására jogosult intézmény a pótrendelés leadásán túli időszakban a tankönyvellátási
szerződésben meghatározott feltételekkel is jogosult tankönyvrendelést leadni, amelyet a Könyvtárellátó teljesít.
Az iskola az iskolában alkalmazott és az adott tantárgyhoz kifejlesztett, továbbá a tankönyvjegyzéken lévő
pedagógus-kézikönyvek beszerzésére vonatkozó igényeit minden év június 30-áig pedagógus-kézikönyvenként
összesítve meghatározza, és a pedagóguskézikönyv-ellátással kapcsolatos rendelését – amely bármely iskola esetén
legfeljebb kettő, adott köznevelési tankönyvhöz fejlesztett pedagógus-kézikönyv lehet – a tankönyvrendelés
módosításának határidejéig megküldi a Könyvtárellátó részére. A kiadó az adott tankönyvéhez fejlesztett
pedagógus-kézikönyveket térítésmentesen átadja a Könyvtárellátó részére, amely azokat az iskolák részére
továbbítja.
Az iskola a hit- és erkölcstanoktatáshoz a bevett egyház által alkalmazott tankönyvekre vonatkozó rendelését
tankönyvenként és egyházanként összesítve küldi meg a Könyvtárellátó részére. A Könyvtárellátó az adott egyházra
vonatkozó adatok összesítését követően megküldi az adatokat az érintett bevett egyház számára. A hit- és
erkölcstanoktatáshoz alkalmazott tankönyvek beszerzéséről és az iskolákhoz tanévkezdésre történő eljuttatásáról
a bevett egyház gondoskodik.

(1) Az iskolai tankönyvrendelésnél az iskolába belépő új osztályok tanulóinak várható, becsült létszámát is
figyelembe kell venni. Az iskolai tankönyvrendelést oly módon kell elkészíteni, hogy a tankönyvtámogatás,
a tankönyvkölcsönzés, a tankönyv tanórán kívüli elhelyezése az iskola minden tanulója részére biztosítsa
a tankönyvhöz való hozzájutás lehetőségét.
(2) A tankönyvrendelés végleges elkészítése előtt az iskolának lehetővé kell tennie, hogy azt a szülők megismerjék.
A tankönyvrendelés elkészítésénél a szülői szervezet a tankönyvek grammban kifejezett tömegére tekintettel
véleménynyilvánítási joggal rendelkezik. A szülő nyilatkozhat arról, hogy gyermeke részére az összes tankönyvet
meg kívánja-e vásárolni, vagy egyes tankönyvek biztosítását más módon, például használt tankönyvvel kívánja
megoldani.
(3) Az egyes osztályokba beiratkozott tanulók szüleit tájékoztatni kell az adott osztályban használni szándékozott
tankönyvek össztömegéről. Az 1–4. évfolyamokra beiratkozott tanulók heti órarendjét úgy kell kialakítani, hogy
az egyes tanítási napokon használt tankönyvek tömege a három kilogrammot ne haladhassa meg.
(4) Az iskolának legkésőbb május 31-ig – a helyben szokásos módon – közzé kell tennie azoknak a tankönyveknek,
ajánlott és kötelező olvasmányoknak a jegyzékét, amelyeket az iskolai könyvtárból a tanulók kikölcsönözhetnek.
(5) Az iskola igazgatója a Nemzeti alaptanterv felmenő rendszerű bevezetésével érintett iskolai évfolyamokon bármely
tantárgyhoz, műveltségi területhez csak olyan tankönyvet rendelhet az iskolai tankönyvrendelés keretei között,
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amelyiknek a tankönyvvé nyilvánítása a kerettantervi rendelet kihirdetését követően történt, feltéve, hogy az adott
tantárgyhoz, műveltségi területhez a kerettantervi rendelet alapján került kiadásra vagy jóváhagyásra kerettanterv,
továbbá szerepel ilyen tankönyv a hivatalos tankönyvjegyzéken.
31. §

(1) A vak és gyengénlátó tanulókkal foglalkozó iskola igazgatója az iskolai tankönyvellátást vagy annak egy részét
a)
a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége (a továbbiakban: Szövetség),
b)
a Vakok Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Egységes Módszertani Intézménye, Diákotthona és
Gyermekotthona,
c)
általános iskolai oktatásban részesülő tanulók esetén a Vakok Óvodája, Általános Iskolája, Speciális
Szakiskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye, Kollégiuma és Gyermekotthona
[az a)–c) pontban foglaltak a továbbiakban együtt: közreműködők] bevonásával is megszervezheti, figyelemmel
az R. 8. §-ára.
(2) Ha a vak és gyengénlátó tanulókkal foglalkozó iskola a közreműködőket kéri az iskolai tankönyvellátás
megszervezéséhez, a tankönyvrendelést a közreműködőknek kell megküldeni. A közreműködőhöz beérkező
tankönyvrendelések összesítése alapján a közreműködő megkeresi az érintett kiadót, hogy a kívánt tankönyvet
elektronikus úton bocsássa a Szövetség rendelkezésére. Pontosan meg kell határoznia, hogy a kért tankönyvet
melyik iskolába, hány példányban kívánják megküldeni. A kiadó a megkeresést tíz napon belül ingyenesen köteles
teljesíteni.
(3) Ha a kiadó a megkeresésnek nem vagy késve tesz eleget, a közreműködő írásos tájékoztatása alapján a tankönyvet
a hivatal törli a tankönyvjegyzékből. A közreműködő írásos tájékoztatásához csatolja az adott tankönyv kiadójának
küldött megkeresésének másolatát. A közreműködők az elektronikus úton megküldött tankönyveket a vak és
gyengénlátó tanulók részére alkalmazható formára átdolgozzák, és a beérkezéstől számított hatvan napon belül
megküldik az iskoláknak. Az előállított tankönyveket sorszámmal kell ellátni. A közreműködők az előállított és
az iskoláknak megküldött tankönyvekről nyilvántartást vezetnek.
(4) A (3) bekezdés szerinti nyilvántartást oly módon kell elkészíteni, hogy abból meg lehessen állapítani, melyik
iskolának hány darab és milyen sorszámú könyvet küldtek meg.

32. §

(1) A tankönyvrendelés, pedagóguskézikönyv-rendelés elkészítésével egyidejűleg az iskolai tankönyvellátás helyi
rendjében az iskola igazgatójának meg kell neveznie a tankönyvfelelőst, annak feladatait, az iskolai tankönyvellátás
során elvégzésre kerülő munka ellenértéke elismerésének elveit.
(2) Az iskola a tankönyveket, pedagógus-kézikönyveket a Könyvtárellátótól a tanulók, a pedagógusok részére
megbízásából átveszi, majd a tankönyvellátás helyi rendjének elkészítésében foglaltaknak megfelelően
a tankönyvfelelős részt vesz a tankönyvellátással, pedagóguskézikönyv-ellátással kapcsolatos iskolai helyi feladatok
ellátásában.
(3) A központ által fenntartott iskola esetében a központon keresztül az iskolának, a nem a központ által fenntartott
iskola esetében az iskolának a Könyvtárellátó díjazást fizet.
(4) A díjazás forrása
a)
a nem a központ által fenntartott iskolák esetében a Könyvtárellátó által a tankönyvellátási szerződés alapján
az iskolának,
b)
a központ által fenntartott iskolák esetében a Könyvtárellátó által a tankönyvellátási szerződés alapján
a központon keresztül az iskolának
átengedett összeg.
(5) Az iskola igazgatója gondoskodik arról, hogy az Nkt. 46. § (5) bekezdése alapján az állam által térítésmentesen
biztosított tankönyveket – a munkafüzetek kivételével –, továbbá a pedagógus-kézikönyveket az iskola könyvtári
állomány-nyilvántartásába vegyék, a továbbiakban az iskolai könyvtári állományban elkülönítetten kezeljék,
és a tanuló, illetve a pedagógus részére a tanév feladataihoz az iskola házirendjében meghatározottak szerint
bocsássák rendelkezésre.
(6) A tanulói tankönyvtámogatás módjáról a nevelőtestület dönt.
(7) Az iskolának a 26. §-ban meghatározottak szerint közzé kell tennie az iskolai tankönyvellátás helyi rendjét.
(8) Az iskolai tankönyvrendelés elkészítésének és az ahhoz kapcsolódó fenntartói egyetértő nyilatkozat beszerzésének
módját, továbbá e rendeletben nem szabályozott kérdéseit az iskola házirendjében kell meghatározni.
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V. FEJEZET
VEGYES RENDELKEZÉSEK
15. A tankönyvfejlesztési felhívás rendje, a nemzetiségi, sajátos nevelési igényű tanulók részére
készített tankönyvekre vonatkozó részletes szabályok
33. §

(1) Ha az Ntt. 7. § (2) bekezdésében meghatározottak alapján a miniszter a Nemzeti Tankönyvtanács szakértői
véleményének kikérésével köznevelési célú nyilvános felhívást tett közzé a tankönyvfejlesztésre, a felhívásra
benyújtott könyvek esetében a részt vevő kiadónak eleget kell tennie a
a)
2. § (6)–(7) bekezdésében, a 7. §-ban, továbbá
b)
az 1., 2., 3. és a 6. mellékletben
foglalt elvárásoknak azzal, hogy a felhívásra benyújtott könyvek elbírálásához a szakértők személyére a hivatal tesz
javaslatot.
(2) A miniszternek az Ntt. 3. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nyilvános pályázati felhívására elkészített könyvek
benyújtásáért a kiadónak a benyújtott könyv, digitális tananyag, hangzó vagy videó anyag esetén a 2. melléklet
1. pontjában meghatározott igazgatási szolgáltatási díjaknak megfelelő pályázati díjat kell fizetnie az Emberi
Erőforrások Minisztériuma 10032000-01425190-00000000 számú fizetési számlájára, amelyet a felhívásra benyújtott
pályázatok elbírálásába bevont szakértők díjazására és a pályázatok lebonyolításával összefüggő költségekre kell
fordítani.

34. §

(1) A nemzetiségi oktatás nyelvének megfelelő, a nemzetiségi iskolai oktatáshoz külföldről behozott tankönyv
tankönyvjegyzékre vételét az érintett országos nemzetiségi önkormányzat kezdeményezésére az intézet kérelmezi.
A tankönyvet a kérelem alapján – feltéve, ha az a 7. §-ban foglaltaknak megfelel – fel kell venni a tankönyvjegyzékre.
A könyvet a hivatal egy szakértővel megvizsgáltatja abból a szempontból, hogy megfelel-e a 7. § (4) bekezdésében
meghatározott követelményeknek.
(2) Ha nincs a tankönyvjegyzéken a két tanítási nyelvű oktatáshoz alkalmazható tankönyv, és az intézet által fejlesztett
tankönyv előállítására sincs lehetőség, akkor a tankönyvellátást az oktatás nyelvének megfelelő, külföldről
behozott tankönyvvel is biztosítani lehet az adott tanévben. Ebben az esetben a tankönyvvé nyilvánítási eljárásra
vonatkozó rendelkezéseket azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a jegyzékre történő felvételt az iskola is kérheti,
amennyiben kérelmében nyilatkozik arról, hogy az adott könyvet külföldön tankönyvként használják. A könyvet
a hivatal egy, a célnyelv adott iskolatípusban történő tanításra megfelelő képzettséggel rendelkező szakértővel
megvizsgáltatja abból a szempontból, hogy a 7. § (4) bekezdésben meghatározott követelményeknek megfelel-e.
A szakértői díjazás mértéke a tankönyvvé nyilvánítási eljárásban fizetendő szakértői díjazás 10%-a. Az iskola kérelme
esetén a tankönyvek után fizetendő igazgatási szolgáltatási díj mértéke a tankönyvvé nyilvánítási eljárásban
fizetendő igazgatási szolgáltatási díj 10%-a.
(3) A nemzetiségi nyelv és irodalom, a nemzetiségi népismeret, valamint a nemzetiségi nyelvű közismereti
munkatankönyvek esetében a tankönyvvé nyilvánítás meghosszabbítására nincs mód, a tankönyvvé nyilvánítás
megszűnését követően a munkatankönyveket át lehet alakítani tartós tankönyvvé és munkafüzetté. A tartós
tankönyvek után fizetendő igazgatási szolgáltatási díj mértéke a tankönyvvé nyilvánítási eljárásban fizetendő
igazgatási szolgáltatási díj 40%-a. A tartós tankönyvek szakértői díjazásának mértéke a pedagógiai szakértő
esetében a tankönyvvé nyilvánítási eljárásban fizetendő szakértői díjazás 50%-a, a technológiai szakértő esetében
annak 100%-a. Az átalakítás költségeit, valamint a tankönyvvé nyilvánítás igazgatási szolgáltatási díját az átalakítás
kezdeményezője vagy az eljárás megindítója viseli.
(4) A nemzetiségi iskolai nevelésben és oktatásban – a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint
az iskolai tankönyvellátás rendjéről szóló 23/2004. (VIII. 27.) OM rendelet (a továbbiakban: tankönyvrendelet)
rendelkezései alapján lefolytatott eljárásban tankönyvvé nyilvánított könyvekhez hasonlóan – tankönyvként
alkalmazandók azok a könyvek, amelyek 2001-ben szerepeltek a segédkönyvek jegyzékén, feltéve, hogy az adott
tantárgyhoz 2001. augusztus 1-jét követően nem hagytak jóvá tankönyvet. Ezeket a könyveket – kérelemre –
az adott tanévi tankönyvjegyzékre is fel kell venni. Az érintett kiadó kérelmére és az Országos Nemzetiségi Tanács
javaslatára a tankönyvjegyzékre fel kell venni azokat a nemzetiségi nevelés-oktatás céljára készített tankönyveket,
amelyek engedélyszáma 2001. augusztus 1-jét követően lejárt, és az adott oktatási formában, évfolyamon az adott
tantárgyhoz nem áll rendelkezésre más tankönyv.
(5) A sajátos nevelési igényű tanulók nevelésében, oktatásában – a tankönyvrendelet rendelkezései alapján lefolytatott
eljárásban tankönyvvé nyilvánított könyvekhez hasonlóan – tankönyvként alkalmazandók azok a könyvek,
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amelyek 2004. január 1-jén szerepeltek a tankönyvjegyzéken, feltéve, hogy az adott tantárgy adott évfolyamára
2005. január 1-jét követően nem hagytak jóvá tankönyvet.
(6) A tankönyvben a 6. mellékletben meghatározott adatokat kell feltüntetni.

16. Az igazgatási szolgáltatási díjra, a tartós tankönyv előállítására vonatkozó szabályok
35. §

(1) Az igazgatási szolgáltatási díjat a 7. mellékletben felsorolt fizetési számlára kell befizetni azzal, hogy
a)
a szakképzési tankönyvek kivételével a tankönyvvé nyilvánítási eljárásban a 7. melléklet h) pontja,
b)
a szakképzési tankönyvek esetén a tankönyvvé nyilvánítási eljárásban, a tankönyvjegyzék vezetésével
kapcsolatos eljárásban az illetékes szakképesítésért felelős miniszter által vezetett minisztérium –, illetve
az Ntt. 3. § (7) bekezdése szerint kijelölt szerv – 7. melléklet a)–i) pontja,
c)
a szakképzési tankönyvek kivételével a tankönyvjegyzék vezetésével kapcsolatos eljárásban a 7. melléklet
h) pontja
szerinti fizetési számlára kell a befizetést teljesíteni.
(2) A befizetett igazgatási szolgáltatási díj – a fellebbezés díja kivételével – az (1) bekezdésben meghatározott szerv
bevétele.
(3) A szakképesítésekhez alkalmazott szakképzési tankönyvek esetén a tankönyvjegyzékre kerülésnek, a hibajavítás
bejelentésének, a tankönyvvé nyilvánításnak, a tankönyvvé nyilvánítás megszüntetésének, a tankönyv felhasználási
jogai átengedésének, valamint a fellebbezésnek a díját az (1) bekezdés b) pontja szerinti költségvetési szerv
számlájára kell befizetni.
(4) A befizetett igazgatási szolgáltatási díj az e rendeletben meghatározott feladatok ellátására, személyi, tárgyi
kiadások fedezetére használható fel.
(5) A befizetett igazgatási szolgáltatási díjat a tankönyvvé nyilvánítási, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítási
kérelem visszavonása esetén – a tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánításban közreműködő szakértők
felkéréséig, az adott üggyel összefüggésben keletkezett költségekkel csökkentve – vissza kell fizetni a befizetőnek.
A fellebbezéssel befizetett eljárási díjat vissza kell fizetni, ha a hatósági vagy a bírósági eljárásban felülvizsgált
határozat vagy intézkedés az ügyfél hátrányára részben vagy egészben jogszabálysértőnek bizonyult.
(6) Ha az ügyfél az előírt díjnál többet fizetett meg, a többletet az eljáró hatóság visszatéríti. A visszatérítést hivatalból,
a többletbefizetés megállapítását követő nyolc napon belül, ha a többletfizetést az ügyfél jelzi az eljáró hatóságnak,
a visszatérítésre vonatkozó kérelem beérkezését követő nyolc napon belül kell elrendelni, és a visszatérítés
teljesítése iránt a visszatérítés elrendelését követő harminc napon belül intézkedni kell.
(7) A díj vonatkozásában az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 28. § (2) bekezdés a) és b) pontját és (3) bekezdését
a díjfizetési kötelezettség keletkezése és fennállása, 31. §-át a díjfizetésre kötelezettek körének megállapítása
tekintetében azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy illetéken a díjat kell érteni.
(8) A díjak nyilvántartására és elszámolására az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet
előírásait kell alkalmazni.

36. §		
A tankönyvjegyzéken a miniszter által kiadott nevelési-oktatási programokat (pedagógiai rendszereket) és
pedagógus-kézikönyveket is fel kell tüntetni.
37. §		
Az e rendeletben foglalt eljárásra a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló
2004. évi CXL. törvény rendelkezéseit az Nkt. 96. § (3) bekezdésében foglalt eltéréssel kell alkalmazni.
38. §		
A tartós tankönyvre vonatkozó technológiai követelmények:
a)
a tankönyv lapjainak cérnafűzéses vagy szálfelsütéses kötészeti eljárással történő összeillesztése,
b)
időtálló, ugyanakkor könnyű kötésmód: megerősített kartonált (a borító: legalább 260 gramm/négyzetméter,
cellulóz tartalmú karton négyszer bígelve), vagy, keménytáblás, vagy flexibilis kötésmód,
c)
B/5-ös vagy A/4-es méretű könyvtest,
d)
könnyű belív papír használata,
e)
borító felületkezelése (thermofólia).
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VI. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
39. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A 35. § és a 7. melléklet az e rendelet kihirdetését követő 31. napon lép hatályba.

40. §		
Az adott tanévre vonatkozó tankönyvjegyzékre
a)
legfeljebb a tankönyvvé nyilvánítási engedélyben meghatározott időtartamra,
b)
az Ntt. 3. § (11) bekezdésben foglalt feltétel teljesüléséig
át kell venni a kiadó kérésére azokat a tankönyveket, amelyeket a tankönyvpiac rendjéről szóló 2001. évi
XXXVII. törvény alapján tankönyvvé nyilvánítottak és az Ntt. hatálybalépését megelőzően tankönyvjegyzékre
vettek, feltéve, ha a tankönyv megfelel az adott tanévre vonatkozó árkorlátnak, valamint a kiadó az adott tanévi
tankönyvjegyzékre vételhez szükséges igazgatási szolgáltatási díjat megfizette.
41. §		
Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelvnek való megfelelést szolgálja.
42. §		
Hatályát veszti a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről szóló
16/2013. (II. 28.) EMMI rendelet.
		
		

Balog Zoltán s. k.,
emberi erőforrások minisztere
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1. melléklet a 17/2014. (III. 12.) EMMI rendelethez

A tankönyvvé nyilvánítási eljárás, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás megindításához
szükséges adatok
A) Közismereti nyomtatott könyv, pedagógus-kézikönyv
1. A kiadó adatai
Neve
Címe, telefon- és faxszáma, elektronikus levélcíme
Az ügyintéző neve, telefon- és faxszáma, elektronikus levélcíme
2. A könyv adatai
Címe
Alcíme (amennyiben van ilyen)
Szerzője
Szerkesztője, fordítója
Első kiadásának éve
A jelenlegi kiadás éve
A jelenlegi kiadás helye
Előző kiadója (külföldi kiadója)
Kiadói (forgalmazói) kódja
Kapcsolódó kiadványok
3. A könyv jellemzői
Megjelenési forma
Vágott méret (szélesség x magasság)
Tartós könyv-e
Kötésmód
Terjedelem (A/5 ív)
Tömege grammban kifejezve
Borító színnyomása
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Belső oldalak színnyomása
Mellékletek színnyomása (ha van)
Oldalszám
Az ábrák aránya
4. A nevelés-oktatás típusa, amelyhez a könyvet készítették
Sajátos nevelési igényű tanulók oktatása
Nemzetiségi nevelés-oktatás
Két tanítási nyelvű iskolai oktatás
Alapfokú művészetoktatás
Nemzeti alaptanterv műveltségi terület
Kapcsolódó kerettanterv
Tantárgy
Ajánlott iskolatípus
Évfolyam (-tól -ig)
Emelt szintű oktatás
Felnőttoktatás
5. A befizetett igazgatási szolgáltatási díj összege
B) Szakképzési nyomtatott könyv
1. A kiadó adatai
Neve
Címe (jogi személy esetén székhelye), telefon- és faxszáma, elektronikus levélcíme
Az ügyintéző neve, telefon- és faxszáma, elektronikus levélcíme

2
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2. A könyv adatai
Címe
Alcíme
Szerzője
Szerkesztője, fordítója
Első kiadásának éve
A jelenlegi kiadás éve
A jelenlegi kiadás helye
Előző kiadója (külföldi kiadója)
Kiadói (forgalmazói) kódja
Kapcsolódó kiadványok
3. A könyv jellemzői
Megjelenési forma
Vágott méret (szélesség x magasság)
Tartós könyv-e
Kötésmód
Terjedelem (A/5 ív)
Ábraszám:
Borító színnyomása
Belső oldalak színnyomása
Mellékletek színnyomása (ha van)
Oldalszám
Az ábrák aránya

3

3563

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2014. évi 37. szám

4. Az oktatás típusa, amelyhez a könyvet készítették
I. Szakmai előkészítés
Kapcsolódó kerettanterv, száma
Kerettantervi modul
Szakmacsoport
Sajátos nevelési igényű tanulók oktatása
Ajánlott iskolatípus,
Évfolyam (tól-ig)
Emelt szintű oktatás
Emelt óraszámú képzés
Felnőttoktatás
II. Szakképzés esetén (ha a könyv több szakképesítéshez is alkalmazható, akkor szakképesítésenként)
Szakmacsoport száma
Ágazati besorolás száma*
Szakképesítés OKJ azonosító száma
Szakképesítés OKJ megnevezése
Követelménymodul száma
Követelménymodul megnevezése
Tananyagegység száma*:
Tananyagegység megnevezése*
Tananyagelem száma*
Tananyagelem megnevezése*
Tantárgy, témakör*
Sajátos nevelési igényű tanulók szakképzése esetén a sérülés jellege (amelyhez a tankönyv
alkalmazását javasolják)
* amennyiben van ilyen
4
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5. A befizetett igazgatási szolgáltatási díj összege
C) Digitális tananyag, elektronikus könyv, digitálisan rögzített könyv
1. A felhasználási jogok jogosultjának adatai
Neve
Címe, telefon- és faxszáma, elektronikus levélcíme
Az ügyintéző neve, telefon- és faxszáma, elektronikus levélcíme
2. A digitális tananyag vagy az elektronikus könyv, digitálisan rögzített könyv adatai
Címe
Alcíme
Szerzője
Szerkesztője, fordítója
Első kiadásának éve
A jelenlegi kiadás éve
A jelenlegi kiadás helye
A felhasználási jogok előző (külföldi) jogosultja
Kiadói (forgalmazói) kódja
Kapcsolódó kiadványok
3. A digitális tananyag vagy az elektronikus könyv, digitálisan rögzített könyv jellemzői
A) Online tananyag
A weboldal neve és verziószáma
Pontos címe (URL)
Utolsó frissítésének dátuma
Architektúrája: Önálló kliensoldali termék
Kliensszerver architektúrájú termék
Hardverigénye
5
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Szoftverigénye
Speciális követelményei (ha vannak)
Sávszélesség igénye
Felhasználók száma
Szükséges-e a tanár, konzulens jelenléte?
B) CD-n vagy DVD-n nem online megjelentetett tananyag
A program tananyag neve és verziószáma
Hardverigénye
Szoftverigénye
Speciális követelményei (ha vannak)
Egyidejű felhasználók száma
Szükséges-e a tanár, konzulens jelenléte?
4. A digitális tananyag vagy elektronikus könyv, digitálisan rögzített könyv típusai:
I. Tudáskörnyezet
1. Információátadás
a) digitális tudás-, és ismeretforrás: a nem kurzus alapú média-tárak, a tematikus
médiagyűjtemények, a magyarázó jegyzetek, ábrák, grafikonok, térképek stb., amelyek az
adott célcsoport igényeinek és az oktatási helyzetnek megfelelően szükség szerint kezelhetők;
b) e-könyv: az a strukturált szöveg, amelyben a hipertext és hipermédia megoldások
egyszerűsítik az információkhoz való hozzáférést és azok kezelését. Az eredetihez képest
bővebb, esetleg multimédia-illusztrációk szemléletesebbé teszik a tananyagot. Az esetlegesen
alkalmazott speciális „könyvolvasó” programokban jegyzetelési, könyvjelző és szövegkiemelési funkció is adott;
c) digitális szótár: az egy- vagy többnyelvű, fordítási, etimológiai vagy szinonimaszótár
funkciójú képes szógyűjtemény, esetleg nyelvtani összefoglalókkal. Az internetes kiterjesztés
frissítési, bővítési lehetőség. Illusztrációs lehetőségei a képes (minden szócikkhez, vagy egyegy szóbokorhoz képet rendelő), és az illusztrált (a bonyolult fogalmakat vagy egyes
szócsaládokat ábrán szemléltető) változat;
d) digitális tezaurusz: a digitális szótár speciális megjelenési formája, általában valamilyen
komplex rendszer használatához készített segédanyag;

6

3566

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2014. évi 37. szám

e) digitális lexikon: egy szűkebb szakterületről vagy tágabb ismeretkörből merített szócikkek
rendszerezett, többféle keresési lehetőséggel ellátott gyűjteménye. Internetes frissítési és
bővítési lehetőséggel rendelkezhet, de megjelenhet internetes publikáció formájában is,
ilyenkor állandó szerkesztőbizottság dolgozik a meghatározott időközönkénti frissítésen.
2. Információfeldolgozás és alkalmazás
a) digitális tananyagegység, objektumtár: a tantervtől és tanmenettől lényegében független,
sokféle pedagógiai környezetben felhasználható, kisebb tematikus egység. Kiegészítője a
tantárgyi, életkori, módszertani ajánlás. Önmagában és tananyagelem-gyűjteményben is
szerepelhet, ez utóbbiban rendszerezve, metaadatokkal kiegészítve;
b) digitális tananyag: az a pedagógiai elvek alapján, az informatika lehetőségeit az oktatási
célok mentén kihasználva felépített oktatási anyag, amely felépülhet a digitális
tananyagegység, objektumtár elemeiből, de önálló, tartalmi, módszertani szempontból zárt
egészet is alkothat. Alapvető célja egy adott kompetencia fejlesztése. Egy vagy több
tantervhez illeszkedhet, és minta-tanmenet vagy oktatási javaslatokat tartalmazó leírás
kapcsolódhat hozzá. Terjedelmi keretei szerint lefedhet egy évfolyamban egy tantárgyat, egy
epochát vagy projektet, egy kultúrkör számára egy tantárgyat vagy tananyagegységet. Fontos
részei az oktatási célkitűzések meghatározása, a célkitűzés eléréséhez szükséges taneszköz
megjelenítése IKT eszközökkel (képes, hangos, szöveges magyarázó, kiegészítő részekkel,
kifejezések, fogalmak, személyek adatait tartalmazó, a szöveg megfelelő helyeihez
kapcsolódó kislexikon vagy szómagyarázat), az egyes részekhez kapcsolódó gyakorló,
önellenőrző feladatok a megoldásuk során aktivizálható magyarázó, segítő funkcióval, az
alkalmazást segítő komplex feladatok, a tananyag megértését és alkalmazását vizsgáló
értékelő, tesztelő rendszer. A kommunikációs csatornától, adathordozótól függetlenül
tartalmazhatnak hivatkozásokat a témához kapcsolódó web helyekre, bármilyen formájú
taneszközre;
c) digitális oktató játék: a meghatározott célcsoport konkrét fejlesztési feladatait támogató,
egy játék szabályrendszerébe illesztett tudásanyag, amely a játszás során ismerhető meg és
aktivizálható. Fontos részei a tudásforrás, a lexikon, a mintajáték a szabályok elsajátítására,
segítség az egyes játékfázisoknál. Előny, ha a karakterek tulajdonságai, a feladatok és a
játékterep változtathatók, testre szabhatók. Kiegészítője a pedagógiai elveket bemutató és
oktatási használati mintákat adó leírás;
d) pedagógiai munkát támogató tartalmi elemek: pedagógiai munkát támogató tartalmi
elemek az oktatási program megvalósításához kapcsolódó ötletek, háttér-információk,
szükséges anyagok és eszközök listája, időterv, fejlesztési terv stb.;
e) digitális feladatbank: a bemért, súlyozott, korosztályhoz kötött, tematizált feladatok
rendszerezett, keresést és leválogatást támogató környezetben közlő gyűjteménye. Tesztelési
környezethez kapcsolódhat (Szükséges kiegészítője: a feladatbank létrehozását és bővítését
ismertető, a feladatok típusait közlő, a felhasználáshoz pedagógiai módszereket ajánló leírás.
Ebben a tantervi kapcsolatok – a feladatbankban számon kért tudás kapcsolódásai központi és
helyi, alap- és kerettantervekhez – is megjeleníthetők.).
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II. Támogató környezet és rendszer
a) digitális feladatkészítő és gyakorló környezet: az a tanár részére kidolgozott, tömegtároló
eszközön és on-line egyaránt megjeleníthető szerzői keretrendszer, amely a korszerű
pedagógiai elveknek megfelelő feladatok és tesztek egyszerű létrehozását támogatja.
Lényeges részei a feladatbank, a képes, hangos és szöveges tudásforrások – ezek lehetnek a
rendszer részei vagy kapcsolódó fejlesztések – és a felhasználást segítő pedagógiai útmutató.
Ez a taneszköz nem kapcsolódik közvetlenül tantervhez, felhasználási lehetőségeit a
kapcsolódó tudásforrás és feladatbank tantervi háttere szabja meg;
b) adaptív képességfelmérő és vizsgakörnyezet: a tanulók tudását mérő, az egyes tesztelési
szakaszok mérési eredmények szerint különböző nehézségű feladatokat kijelölő, az
eredményeket naplózó és feldolgozó komplex környezet. Lehetséges részei: tesztelési felület
bemutató programmal és minden feladattípusnál előhívható, a feladat megoldásának
megkezdését segítő, az eredményt értékelő segítségadással, amely a tanár által a vizsgán
kikapcsolható, feladatbank, képes, hangos és szöveges tudásforrások – ezek lehetnek a
rendszer részei vagy kapcsolódó fejlesztések –, értékelő rendszer, amely grafikus
megjelenítésre is képes (az egyes tanulók, csoportok, osztályok stb. szerinti bontásban) és a
felhasználást segítő pedagógiai útmutató. Ez a taneszköz nem kapcsolódik közvetlenül
tantervhez, felhasználási lehetőségeit a kapcsolódó tudásforrás és feladatbank tantervi háttere
szabja meg;
c) digitális portfóliókészítő környezet: a tanulók haladását dokumentáló munkák (kutatási
feljegyzések, fogalmazások, prezentációk, képgyűjtemények, megoldott feladatok és tesztek
stb.) összegyűjtését, értékelését és rendszerezését segítő környezet. Ez a taneszköz nem
kapcsolódik közvetlenül tantervhez, felhasználási lehetőségeit a kapcsolódó oktatási program
tantervi háttere szabja meg. Lényeges részei az adatbeviteli, kategorizáló, rendszerező és
értékelő lehetőségek és a módszertani leírás a portfoliós értékelésről;
d) kommunikációs platform oktatási célra: az az egyszerű tudásmegosztó platform, amely
támogatja a tanár-tanár, tanár-diák, diák-diák és diák-tanár-külső szakértő kommunikációt,
különféle csoportmegosztásban. A platform más digitális taneszközökkel összekapcsolható.
Kiegészítője a módszertani leírás a használat lehetőségeiről. Internetes és intranetes
változatban is alkalmazható;
e) képzésmenedzsment rendszer: a tanuló tevékenységét fókuszba állító informatikai rendszer,
melynek célja a tanuló azonosítása, a tartalom hozzá történő eljuttatása, az ezzel végzett
tevékenységek rögzítése és ennek értékelése. A tanulási tevékenység történhet saját ütemben,
esetleg kollaboratív módon, melynek szinkron és aszinkron formái a tanár-hallgató, hallgatóhallgató relációs kapcsolatait modellezi. Megjelenési és alkalmazási formája feltételezi az online kapcsolat meglétét. Internetes és intranetes változatban is alkalmazható;
f) tartalommenedzsment rendszer: az az informatikai rendszer, melynek fókuszában az
oktatási tartalom előállítása, tárolása, adatbázis-funkciókon keresztüli keresése és szűrése,
valamint annak a célcsoporthoz közvetlenül, vagy képzés-menedzsment rendszereken
keresztüli eljuttatása. Internetes és intranetes változatban is alkalmazható;
g) elektronikus, pedagógiai teljesítmény-támogató rendszer (pedagógiai EPSS): a 4. I. 2. d)
pedagógiai munkát támogató tartalmi elemek pont tartalmát megjelenítő, azt kezelő rendszer.
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5. Az oktatás típusa, amelyhez a digitális tananyagot vagy az elektronikus könyvet készítették
I. Közismeret
Sajátos nevelési igényű tanulók oktatása
Nemzetiségi nevelés-oktatás
Nemzeti alaptanterv műveltségi terület
Kapcsolódó kerettanterv
Tantárgy
Ajánlott iskolatípus
Évfolyam (tól-ig)
Emelt szintű képzés
Felnőttoktatás
II. Szakképzés
a) Szakmai előkészítés
Kapcsolódó kerettanterv száma
Kerettantervi modul
Szakmacsoport
Sajátos nevelési igényű tanulók oktatása
Ajánlott iskolatípus
Évfolyam (tól-ig)
Emelt szintű képzés
Felnőttoktatás
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b) Szakképzés esetén (ha a digitális tananyag vagy az elektronikus könyv több
szakképesítéshez is alkalmazható, akkor szakképesítésenként)
Szakmacsoport száma
Ágazati besorolás száma*
Szakképesítés OKJ azonosító száma
Szakképesítés OKJ megnevezése
Követelménymodul száma
Követelménymodul megnevezése
Tananyagegység száma*:
Tananyagegység megnevezése*
Tananyagelem száma*
Tananyagelem megnevezése*
Tantárgy, témakör*
Sajátos nevelési igényű tanulók szakképzése esetén a sérülés jellege (amelyhez a tankönyv
alkalmazását javasolják)
* amennyiben van ilyen
6. A befizetett igazgatási szolgáltatási díj összege
D) A szerkesztői (kiadói szerkesztői) jelentés tartalmi szempontjai
A tankönyv és pedagógus-kézikönyv esetén
a) fejlesztésének – elsősorban módszertani – indoklása
b) szaktudományi felfogásának ismertetése
c) pedagógiai, didaktikai, tantárgypedagógiai (tanítás- és tanulásmódszertani) koncepciójának
bemutatása
d) tartalmának, a tananyagválasztás szempontjainak összegzése
e) szerkezetének ismertetése
f) tananyag-feldolgozási módszereinek bemutatása
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g) elsajátítást segítő apparátusának ismertetése
h) motivációs eszközeinek leírása
i) tanulás-módszertani megoldásainak bemutatása
j) a rendeletben meghatározott bírálati szempontok kapcsolatának ismertetése és
k) használatához szükséges tanítást-tanulást segítő eszközök felsorolása, azok rövid
bemutatása, továbbá
l) beválásvizsgálata (amennyiben volt ilyen) tapasztalatainak összegzése.
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2. melléklet a 17/2014. (III. 12.) EMMI rendelethez

A tankönyvvé nyilvánítási, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítási eljárásban fizetendő
igazgatási szolgáltatási díjak
1. Új eljárás esetén
a)

Könyv (nyomtatott vagy digitálisan rögzített) címenként

60 000 Ft

ezen felül nyomdai (A/5) ívenként

18 000 Ft

Nem online digitális tananyag (CD-ROM, DVD stb.) címenként

45 000 Ft

ezen felül 10 MB

25 000 Ft

c)

Hangzó anyag és videó (CD, hangkazetta stb.) 15 percenként

27 500 Ft

d)

Online digitális tananyag címenként

b)

375 000 Ft

2. Hosszabbítási eljárás esetén – a 16. § (3) bekezdésében foglalt kivétellel
a)

Könyv (nyomtatott vagy digitális) címenként
ezen felül nyomdai (A/5) ívenként

b)

25 000 Ft
9 000 Ft

Nem online digitális tananyag (CD-ROM, DVD stb.) címenként

23 000 Ft

ezen felül 10 MB

12 500 Ft

c)

Hangzó anyag és videó (CD, hangkazetta stb.) 15 percenként

13 750 Ft

d)

Online digitális tananyag

122 500 Ft

3. Hosszabbítási eljárás esetén – a 16. § (3) bekezdésében foglalt eljárások esetében
a)

Könyv (nyomtatott vagy digitális) címenként
ezen felül nyomdai (A/5) ívenként

b)

12 700 Ft
4 500 Ft

Nem online digitális tananyag (CD-ROM, DVD stb.) címenként

12 700 Ft

ezen felül 10 MB-onként

7 750 Ft

c)

Hangzó anyag és videó (CD, hangkazetta stb.) 15 percenként

6 800 Ft

d)

Online digitális tananyag

95 500 Ft

4. Fellebbezési eljárás esetén
a) Határozat elleni fellebbezés esetén

55 000 Ft

b) Felfüggesztés elleni fellebbezés esetén

5 500 Ft

c) Eljárás megszüntetése elleni fellebbezés esetén

5 500 Ft

d) Szakértő kirendelése elleni fellebbezés esetén

5 500 Ft

e) Tankönyvjegyzékre történő felvételi kérelem elutasítása elleni fellebbezés esetén

4 400 Ft
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5. Tankönyv, pedagógus-kézikönyv borítójának megváltoztatása esetén címenként

30 000 Ft

6. Tankönyv, pedagógus-kézikönyv kötésmódjának megváltoztatása, valamint különböző
kötésmódú változata esetén címenként

30 000 Ft

7. A tankönyv, pedagógus-kézikönyv felhasználási jogainak átengedése esetén

15 000 Ft

8. Hibajavítás bejelentése esetén

7 500 Ft

9. A tankönyvvé nyilvánítás, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás megszüntetése esetén
10. Tankönyvjegyzékre történő felvételi kérelem benyújtása címenként
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3. melléklet a 17/2014. (III. 12.) EMMI rendelethez

Bírálati szempontok a tankönyvvé nyilvánítási, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítási
eljárásban
A) Bírálati szempontok a közismereti tankönyvekhez
I. Pedagógiai és a tantárgy tanításával összefüggő módszertani szempontok
Pedagógiai szempontok
1. A tartalom szakmai hitelessége, pontossága, szemlélete
2. A tartalom strukturáltsága
3. A szakmai tartalom naprakészsége
Tantárgy tanításával összefüggő módszertani szempontok
1. Az ismeretek megértése, tanulása
2. Az ismeretek alkalmazását biztosító műveletek tanulása
3. Problémák, problémahelyzetek elemzése és megoldásuk alkalmazása
4. A tanulás módszereinek tanulása
5. Gondolkodási eljárások tanulása
6. Szociális viszonyulások, magatartásformák tanulása
7. Nemzetiségi, vallási közösség szerepe
8. Nyelvhelyesség és helyesírás
9. A tankönyv nagyobb rendszer (sorozat, tankönyvcsalád) részét képezi-e, kapcsolódó
tankönyvek és tananyagok
10. További tantárgypedagógiai vizsgálati szempontok:
10.1. Vizsgálni kell, hogy a tankönyv kérdései és feladatai megfelelő feltételeket biztosítanake a tanulási célokban meghatározott projektalapú, problémamegoldó, ismeretszerző és
ismeretalkalmazási készségek és képességek fejlesztésére.
10.2. Előírás, hogy a rögzítést elősegítő feladatokon kívül, az elmélyítést, alkalmazást és a
problémamegoldást elősegítő feladatok legyenek többségben.
10.3. Rögzítést elősegítő feladatok: a tanultak felidézése, a tények és fogalmak rendszerezése,
lényegkiemelés.
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10.4. Elmélyítést elősegítő feladatok: analizálás, szintetizálás, konkretizálás, összehasonlítás,
általánosítás, rendszerezés, következtetés, értékelés, összefüggés- és szabálykeresés.
10.5. Alkalmazást elősegítő feladatok: önálló munka, feladatmegoldás.
10.6. Problémamegoldást elősegítő feladatok: a probléma definiálása, a releváns információk
kiválasztása, előzetes tudás szelektív felidézése, a megfelelő megoldás megtalálása, a
megoldási mód végrehajtása, a megoldás ellenőrzése és értékelés.
II. Technológiai (könyvészeti) szempontok
1. A könyvtest méretezése, terjedelme, tömege, súlya a tanuló életkorára tekintettel.
2. A felhasznált papír és más anyagok minősége, a könyv tartóssága.
3. Tipográfiája, betűformái, betűméretei, kiemelési rendszere.
4. Tördelése, szöveg és kép aránya, összhangja, kiemelések tipográfiája.
5. A nyomás minősége, olvashatósága, színalkalmazás.
III. Vizsgálati szempontok az 1. évfolyamon alkalmazott olvasókönyvek jóváhagyásához
(ábécés könyvek)
Az első évfolyamon alkalmazni kívánt olvasókönyvek (ábécés könyvek) tankönyvvé
nyilvánítási eljárásában az I. Pedagógiai pont szempontjai helyett az alábbi szempontokat kell
vizsgálni.
a) A magyar nyelv helyesírási és alaktani sajátosságainak megfelel
b) Az összes betűt a tanév egészére elosztva tanítja
c) A betű-hang megfelelés tanításához olyan hívóképeket használ, amelyek összhangban
vannak az életkori sajátosságokkal és a nyelvi szerveződés törvényszerűségeivel
d) Figyelembe veszi a gyermek anyanyelvi fejlettségét
e) Figyelembe veszi a nyelvi szerveződés sajátosságait (például: szógyakoriság, szóhossz,
elsajátítási életkor)
f) Az olvasmányok szókincse és a mondatok szerkezeti komplexitása összhangban van az
életkorral
g) Az olvasmányok hossza összhangban van az olvasástechnika szintjével
h) Az olvasmányok szövegtípusai összhangban vannak az életkorral, a szövegtípusok
előfordulási aránya kiegyenlített
i) A betűtanítás hangoztatáson alapul, hangos olvastatásra ösztönzi a tanítót. A helyes nyelvi
kiejtés érdekében beszédgyakorlatokkal egészül ki minden egyes betű tanítása
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j) Hangoztatásra épít, a betűkből kiindulva tanítja a szótagokat és a szavakat
k) Kellő időt szán a gyakorlásra és az ismétlésre
l) A betűtanítás sorrendje figyelembe veszi az alaki és hangzásbeli hasonlóság hatásának
elkerülését
m) A betűk formája egységes, az induló méret nagyobb, majd fokozatosan csökken
n) A hívóképek magas színvonalúak és összhangban vannak a gyermek világával
o) A képanyag a gyermekek számára egyértelmű, könnyen érthető rajzokból áll

B) Bírálati szempontok a digitális tananyaghoz, az elektronikus könyvhöz, a digitálisan
rögzített könyvhöz
I. Pedagógiai és a tantárgy tanításával összefüggő módszertani szempontok
Pedagógiai szempontok
1. A tartalom szakmai hitelessége, pontossága, szemlélete
2. A tartalom strukturáltsága
3. A szakmai tartalom naprakészsége
Tantárgy tanításával összefüggő módszertani szempontok
1. Az ismeretek megértése, tanulása
2. Az ismeretek alkalmazását biztosító műveletek tanulása
3. Problémák, problémahelyzetek elemzése és megoldásuk alkalmazása
4. A tanulás módszereinek tanulása
5. Gondolkodási eljárások tanulása
6. Szociális viszonyulások, magatartásformák tanulása
7. Nemzetiségi, vallási közösség szerepe
8. Nyelvhelyesség és helyesírás
9. A digitális tananyag pedagógiai rendszerbe ágyazódása
10. További tantárgypedagógiai vizsgálati szempontok:
16
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10.1. Vizsgálni kell, hogy a tankönyv kérdései és feladatai megfelelő feltételeket biztosítanake a tanulási célokban meghatározott projektalapú, problémamegoldó, ismeretszerző és
ismeretalkalmazási készségek és képességek fejlesztésére.
10.2. Előírás, hogy a rögzítést elősegítő feladatokon kívül, az elmélyítést, alkalmazást és a
problémamegoldást elősegítő feladatok legyenek többségben.
10.3. Rögzítést elősegítő feladatok: a tanultak felidézése, a tények és fogalmak rendszerezése,
lényegkiemelés.
10.4. Elmélyítést elősegítő feladatok: analizálás, szintetizálás, konkretizálás, összehasonlítás,
általánosítás, rendszerezés, következtetés, értékelés, összefüggés- és szabálykeresés.
10.5. Alkalmazást elősegítő feladatok: önálló munka, feladatmegoldás.
10.6. Problémamegoldást elősegítő feladatok: a probléma definiálása, a releváns információk
kiválasztása, előzetes tudás szelektív felidézése, a megfelelő megoldás megtalálása, a
megoldási mód végrehajtása, a megoldás ellenőrzése és értékelés.
II. Technológiai szempontok
1. A működési környezet
a) A hardver leírása
b) A szoftver leírása
c) A digitális írástudás meghatározása
2. A funkcionalitás
a) A digitális tananyag tartalma
b) A támogató környezet és rendszer
3. A megjelenés (digitális tipográfia)
a) A képernyő elrendezése
b) A kivitelezés minősége
4. Az információbiztonság
a) A digitális tananyag stabilitása
b) A hozzáférési jogosultságok kezelése
c) A jogosultsági rendszer leírása
5. A technológiai kidolgozottság
17
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a) A digitális tananyag tartalma
b) A támogató környezet és rendszer
6. A szabványoknak való megfelelés
a) A digitális tananyag szabványossága és kompatibilitása
b) A digitális tananyag szabványos bemenetei és kimenetei
C) Bírálati szempontok a pedagógus-kézikönyvekhez
I. Pedagógiai és a tantárgy tanításával összefüggő módszertani szempontok
Pedagógiai szempontok
1. A tartalom szakmai hitelessége, pontossága, szemlélete
2. A tartalom strukturáltsága
3. A szakmai tartalom naprakészsége
A tantárgy tanításával összefüggő módszertani szempontok
1. Az ismeretek megértését, tanulói tevékenységet segítő eszköztár bemutatása
2. Az ismeretek alkalmazását biztosító műveletek támogatása
3. Problémák, problémahelyzetek elemzése és megoldásuk alkalmazása
4. A tanulás módszereinek tanulása
5. Gondolkodási eljárások tanulása
6. Szociális viszonyulások, magatartásformák tanulása
7. Nyelvhelyesség és helyesírás
8. Az önálló tanulást támogató bibliográfia felépítése, részletezettsége, illeszkedése a
pedagógus-kézikönyv által közvetített pedagógiai koncepcióhoz
II. Technológiai (könyvészeti) szempontok
1. A könyvtest méretezése, terjedelme.
2. A felhasznált papír és más anyagok minősége, a könyv tartóssága.
3. A könyv tipográfiája, tördelése.
4. A nyomás minősége, olvashatósága, színhűsége.
18
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5. A digitális tananyag pedagógiai rendszerbe ágyazódása.
III. Digitális pedagógus-kézikönyv technológiai szempontok
1. A működési környezet
a) A hardver leírása
b) A szoftver leírása
c) A digitális írástudás meghatározása
2. A funkcionalitás
a) A digitális tananyag tartalma
b) A támogató környezet és rendszer
3. A megjelenés (digitális tipográfia)
a) A képernyő elrendezése
b) A kivitelezés minősége
4. Az információbiztonság
a) A digitális tananyag stabilitása
b) A hozzáférési jogosultságok kezelése
c) A jogosultsági rendszer leírása
5. A technológiai kidolgozottság
a) A digitális tananyag tartalma
b) A támogató környezet és rendszer
6. A szabványoknak való megfelelés
a) A digitális tananyag szabványossága és kompatibilitása
b) A digitális tananyag szabványos bemenetei és kimenetei
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4. melléklet a 17/2014. (III. 12.) EMMI rendelethez

A tankönyvjegyzékre történő felvételhez szükséges adatok
I. A közismereti tankönyvjegyzék tartalmazza:
1. a tankönyv vagy a digitális tananyag címét, alcímét,
2. a kiadó nevét,
3. a kiadványnak az Ntt. 1. § (6) bekezdés h) pontja szerinti besorolását,
4. a jelenlegi kiadás évét és helyét,
5. az iskolatípust, amelyben a tankönyv alkalmazását javasolják; nemzetiségi nyelven írt
tankönyv esetén meg kell határozni a nemzetiségi oktatási formát is (anyanyelvű, kétnyelvű,
nyelvoktató, magyar nyelvű roma/cigány nemzetiségi nevelés-oktatás), amelyben az adott
nyelv- és irodalomtankönyv alkalmazását javasolják,
6. ha a miniszter döntése alapján az Ntt. 3.§ (1) bekezdés b), vagy c) pontja alapján került
kifejlesztésre,
7. az évfolyam(ok) megjelölését,
8. a tantárgyat (ismeretkört), amelynek az oktatásához felhasználható,
9. a kapcsolódó kerettanterv megnevezését (amennyiben van ilyen),
10. tankönyv esetén a kiadói kódot, digitális tananyag esetén az alkalmazott kódot, és az
elérési útvonalat,
11. a tankönyvvé nyilvánítás tényét (a jogerős határozat számát és a jogerőre emelkedés
időpontját),
12. a tankönyvcsaládok, sorozatok összetartozását, külön jelölve a nyomtatottól eltérő
megjelenési formát,
13. az iskolai tankönyvellátás keretében alkalmazott árat,
14. azt a megjelölést, hogy a tankönyv a sajátos nevelési igényű tanulók oktatását szolgálja,
15. a tankönyv tömegét grammban kifejezve,
16. azt a tényt, hogy a tankönyv a kompetenciaalapú oktatáshoz, oktatási programhoz készült.
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II. A szakképzési tankönyvjegyzék tartalmazza:
1. a tankönyv, vagy a digitális tananyag címét, alcímét,
2. a kiadó nevét,
3. a jelenlegi kiadás évét és helyét,
4. az iskolatípust, amelyben a tankönyv alkalmazását javasolják,
5. az évfolyam(ok) megjelölését (a szakmai előkészítés és a régi OKJ esetében),
6. tankönyv esetén a kiadói kódot, digitális tananyag esetén az alkalmazott kódot, és az elérési
útvonalat,
7. a tankönyv tankönyvvé nyilvánított mellékletét (CD, videó stb., ha van),
8. a tankönyvvé nyilvánítás tényét (a határozat számát és keltét, valamint érvényességi idejét),
9. a tankönyvcsaládok, sorozatok összetartozását, külön jelölve a nyomtatottól eltérő
megjelenési formát,
10. az iskolai tankönyvellátás keretében alkalmazott árat,
11. a tankönyv tömegét grammban kifejezve.
12. Továbbá szakmai előkészítés esetén
12.1. a kapcsolódó kerettanterv megnevezését, számát,
12.2. a szakmacsoport megnevezését
12.3. a kerettantervi modul megnevezését, amelynek az oktatásához felhasználható.
13. Szakképzés esetén (ha a könyv több szakképesítéshez is alkalmazható, akkor
szakképesítésenként)
13.1. a szakmacsoportot,
13.2. a szakképesítés OKJ azonosító számát,
13.3. a szakképesítés OKJ megnevezését,
13.4. a központi program számát (ha van),
13.5. a központi program megnevezését.
14. Sajátos nevelési igényű tanulók szakképzése esetén
14.1. a sérülés jellegének megnevezését, amelyhez a tankönyv alkalmazását javasolják,
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14.2. a szakmacsoportot,
14.3. a szakképesítés OKJ azonosító számát,
14.4. a szakképesítés OKJ megnevezését,
14.5. a központi program számát (ha van),
14.6. a központi program megnevezését.
15. Az új, moduláris szakképzés esetén (ha digitális tananyag vagy az elektronikus könyv
több szakképesítéshez is alkalmazható, akkor szakképesítésenként):
15.1. Szakmacsoport
15.2. Szakképesítés OKJ azonosító száma
15.3. Szakképesítés OKJ megnevezése
15.4. Követelménymodul száma*
15.5. Követelménymodul megnevezése*
15.6. Tananyagegység száma*:
15.7. Tananyagegység megnevezése*
15.8. Tananyagelem száma*
15.9. Tananyagelem megnevezése*
16. Szakképzési kerettantervekhez való kapcsolódás esetén:
16.1. Szakmacsoport száma
16.2. Ágazati besorolás száma
16.3. Szakképesítés OKJ azonosító száma
16.4. Szakképesítés OKJ megnevezése
16.5. Követelménymodul száma
16.6. Követelménymodul megnevezése
16.7. Tantárgy, témakör
* amennyiben van ilyen
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III. A pedagógus-kézikönyv vonatkozásában a tankönyvjegyzék tartalmazza:
1. a pedagógus-kézikönyv vagy a digitális pedagógus-kézikönyv címét, alcímét,
2. a kiadó nevét,
3. a jelenlegi kiadás évét és helyét,
4. az iskolatípust, tantárgyat, műveltségi területet, évfolyamot amelyben a kézikönyv
alkalmazását javasolják; nemzetiségi nyelven írt tankönyv esetén meg kell határozni a
nemzetiségi oktatási formát is (anyanyelvű, kétnyelvű, nyelvoktató, magyar nyelvű
roma/cigány nemzetiségi nevelés-oktatás), amelyben az adott nyelv- és irodalomtankönyv
alkalmazását javasolják,
5. a tantárgyat (ismeretkört), amelynek az oktatásához, pedagógusok felkészítéséhez
felhasználható,
6. a kapcsolódó tantárgyhoz alkalmazott kerettanterv megnevezését (amennyiben van ilyen),
7. a pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás tényét (a jogerős határozat számát és a jogerőre
emelkedés időpontját).
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5. melléklet a 17/2014. (III. 12.) EMMI rendelethez

Igénylőlap tanulói tankönyvtámogatáshoz
Az intézmény neve:
címe:
OM-azonosítója:
I. Normatív kedvezmény iránti igény
A tanuló:
neve:

osztálya: lakcíme:

Tanulói azonosító
száma:

lakcíme: azonosító iratának
típusa:

száma:

diákigazolványszáma:

A szülő
(gondviselő):
neve:

Alulírott – a fent nevezett tanuló nevében – a nemzeti köznevelés tankönyvellátásának
rendjéről szóló 2003. évi CCXXXII. törvény 4. § (2) bekezdésében biztosított normatív
kedvezmény igénybevételére vonatkozó igényt nyújtok be, mert a hivatkozott
jogszabályban meghatározott feltételek közül az alábbi teljesül:
A tanuló:
a) tartósan beteg,
b) a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi
vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén
halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési
zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd,
c) három vagy több kiskorú, vagy eltartott gyermeket nevelő családban él,
d) nagykorú és saját jogán iskoláztatási támogatásra jogosult, vagy
e)

rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül.

Kérjük, aláhúzással jelölje a fentiek közül azt, amelyik feltételnek megfelel a tanuló.
Amennyiben az a)-e) pontok bármelyike vonatkozásában a kedvezményre jogosultság
igazolása még nem történt meg, de annak fennállását az illetékes hatóság várhatóan a
tanév első napjáig, de legkésőbb október 1. napjáig igazolja, akkor aláhúzással jelölje
meg, hogy melyik jogcím alapján áll majd fenn a kedvezmény a tanuló esetében.
a)

b)

c)

d)
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Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak
megfelelnek, az Igénylőlapon az I. Normatív kedvezmény iránti igény alatti a)-e) pontjai
közül az általam megjelölt kedvezményre való jogosultságom ez év június 10-én fennállt,
annak változásáról a változást követő 15 napon belül értesítem az intézményt.
Tudomásul veszem, hogy amennyiben a kedvezményre jogosultság igazolása az iskola
felé a tanév október 1. napjáig részemről nem történik meg, úgy a kapott tankönyvek
ellenértékét legkésőbb október 20-ig befizetem.
Hozzájárulásomat adom, a kedvezményre jogosultság igazolása, a kedvezmény
folyósítása céljából, a kedvezmény igénybevételéhez szükséges mértékben, a jelen
nyilatkozattal igényelt kedvezmény biztosításának, illetve ellenőrzésének időszakára, de
legfeljebb az igénylés benyújtásától számított 5. naptári év végéig a tanulói, illetve szülői
személyes adatok iskola általi kezeléséhez.
Dátum: ....................................
..................................................................
szülő vagy nagykorú tanuló aláírása

II. Igénylés további kedvezményekre
Alulírott – a fent nevezett tanuló nevében –
a nemzeti köznevelés tankönyvellátásának rendjéről szóló 2003. évi CCXXXII. törvény
4. § (2) bekezdésében biztosított normatív kedvezményeken túl az alábbi kedvezmény
igénybevételére jelentkezem:
Dátum: ....................................
..................................................................
szülő vagy nagykorú tanuló aláírása
A normatív kedvezményre való jogosultság igazolásához, illetőleg a normatív
kedvezményen túli további tankönyvtámogatáshoz a szükséges okiratok bemutatása
megtörtént: igen – nem. (Amennyiben a szülő vagy nagykorú tanuló nem jelölte meg,
hogy a jogosultság fennállásának igazolása a felmérésnél későbbi időpontban tud
megtörténni.)
Kelt: .......................................................
...........................................................
iskola igazgatójának aláírása
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6. melléklet a 17/2014. (III. 12.) EMMI rendelethez

A tankönyvben, pedagógus-kézikönyvben feltüntetendő adatok
1. A szerző(k) neve
2. A tankönyv, pedagógus-kézikönyv címe, megnevezése
3. A kiadó, forgalmazó neve
4. A kiadásért felelős személy neve
5. A szerkesztő (alkotószerkesztő) neve
6. A szakmai, nyelvi lektor neve
7. A kerettanterv megnevezése
8. A tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítási eljárásban kirendelt szakértők neve
9. A tankönyvre, pedagógus-kézikönyvre vonatkozó információk (kiadás sorszáma;
verziószám; átdolgozás, bővítés, javítás ténye)
10. A tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás ténye (a jogerős határozat száma és
időpontja), a benyújtott könyvben megjelölve, hogy ezeket az adatokat a kiadó a borítón vagy
a belső címoldalon kívánja feltüntetni
11. Tankönyv, pedagógus-kézikönyv esetében a kiadói, forgalmazói azonosító
12. A nemzetközi szabványos azonosító könyvszám (amennyiben rendelkezik, ISBN vagy
ISSN-szám)
13. A szerzői jogra vonatkozó információ
14. Tankönyv, pedagógus-kézikönyv esetében a terjedelme (A/5 nyomdai ívben)
15. A tankönyv esetében annak tömege grammban kifejezve
16. A könyv tartós használatra készült tankönyv-e
17. Ha a tankönyvet a miniszter pályázaton választotta ki, a miniszter határozatának a száma.
18.A nevelési- oktatási program (pedagógiai rendszer), valamint annak megnevezése, hogy az
információhordozó tankönyvként annak részeként alkalmazható (amennyiben van ilyen)
19. Pedagógus-kézikönyv esetén annak a tantárgynak, műveltségi területnek a megnevezése,
amelyhez módszertanilag javasolt a használata.
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7. melléklet a 17/2014. (III. 12.) EMMI rendelethez

Az igazgatási szolgáltatási díj befizetésére szolgáló bankszámlák számai
a) Emberi Erőforrások
jelzőszámú bankszámla

Minisztériuma

10032000-01425190-00000000

pénzforgalmi

b) Vidékfejlesztési Minisztérium 10032000-01494549-00000000 pénzforgalmi jelzőszámú
bankszámla
c) Nemzetgazdasági Minisztérium 10032000-01460658-00000000 pénzforgalmi jelzőszámú
bankszámla
d) Honvédelmi Minisztérium 10023002-01780499-00000000 pénzforgalmi jelzőszámú
bankszámla
e) Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium 10032000-01397136-00000000 pénzforgalmi
jelzőszámú bankszámla
f) Belügyminisztérium 10032000-01483305-00000000 pénzforgalmi jelzőszámú bankszámla
g) Nemzeti Fejlesztési
jelzőszámú bankszámla

Minisztérium

10032000-00290713-00000000

pénzforgalmi

h) Oktatási Hivatal 10032000-00282637-00000000 pénzforgalmi jelzőszámú bankszámla
i) Nemzeti Munkaügyi Hivatal 10032000-01732630-00000000 pénzforgalmi jelzőszámú
bankszámla
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8. melléklet a 17/2014. (III. 12.) EMMI rendelethez

A szakértők díjazása
1. Új eljárás esetén
a)

Tankönyv, pedagógus-kézikönyv (nyomtatott vagy digitálisan
rögzített)

aa) Pedagógiai szakértő

6 000 Ft (A/5) ívenként

ab) Technológiai szakértő

20 000 Ft címenként

ac) Bírálati szakértő

3 500 Ft (A/5) ívenként

b)

Nem on-line digitális tananyag (CD-ROM, DVD stb.)

ba) Pedagógiai szakértő

9000Ft 10 MB-onként

bb) Technológiai szakértő

4 500 Ft 10 MB-onként

bc) Bírálati szakértő

5 250 Ft 10 MB-onként

c)

Hangzó anyag és videó (CD, hangkazetta stb.)

ca)

Pedagógiai szakértő

6000 Ft 15 percenként

cb) Technológiai szakértő

2 500 Ft 15 percenként

cc) Bírálati szakértő

3 500 Ft 15 percenként

d)

On-line digitális tananyag

da)

Pedagógiai szakértő

160 000 Ft
tananyagonként

db) Technológiai szakértő

80 000 Ft tananyagonként

dc) Bírálati szakértő

86 000 Ft tananyagonként

2. Hosszabbítás esetén
a) Tankönyv, pedagógus-kézikönyv (nyomtatott vagy digitálisan
rögzített)

3 000 Ft (A/5) ívenként

b) Nem on-line digitális tananyag (CD-ROM, DVD stb.)

4 500 Ft 10 MB-onként

c) Hangzó anyag és videó (CD, hangkazetta stb.)

3 000 Ft 15 percenként

d) On-line digitális tananyag

80 000 Ft
tananyagonként
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3. Különböző kötésmódú megjelenés, tankönyv borítójának, kötésmódjának
megváltoztatása, valamint felfüggesztés utáni hibajavítás ellenőrzése esetén
a) Könyv, pedagógus-kézikönyv (nyomtatott vagy digitálisan rögzített)

10 000 Ft címenként

b) Nem on-line digitális tananyag (CD-ROM, DVD stb.)

10 000 Ft címenként

c) Hangzó anyag és videó (CD, hangkazetta stb.)

10 000 Ft 15 percenként

d) On-line digitális tananyag

10 000 Ft címenként

4. Különböző nyelvű megjelenés esetén
a)

Könyv (nyomtatott vagy digitálisan rögzített)

3 000 Ft (A/5) ívenként

b) Nem on-line digitális tananyag (CD-ROM, DVD stb.)

4 500 Ft 10 MB-onként

c)

3 000 Ft 15 percenként

Hangzó anyag és videó (CD, hangkazetta stb.)

d) On-line digitális tananyag

80 000 Ft címenként

5. Beválásvizsgálat esetén
A tankönyv típusától függően a kirendelt szakértő szakértői díjazása a tankönyvvé nyilvánítás
meghosszabbítására irányuló eljárásban alkalmazott 2. pont a)-d) alpontja szerinti díjazással
egyezik meg.
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9. melléklet a 17/2014. (III. 12.) EMMI rendelethez

A tankönyvbeszerzés és tankönyvterjesztés kereskedelmi feltételei
1. A kiadó köteles az e rendeletben foglalt határidőben a tankönyvrendelést, (pótrendelést)
pedagóguskézikönyv-rendelést visszaigazolni és a tankönyveket a vállalt könyvszakmai
feltételekkel előállítani.
2. A kiadó a végleges és pótrendelésben foglaltak visszautasítása, nem teljesítése esetén a
fedezeti vétel esetleges többletköltségeit fedező kötbér fizetésére köteles.
3. A kiadó köteles a megrendelt tankönyveket a Könyvtárellátó által megjelölt országos
gyűjtőraktárakba saját költségén eljuttatni.
4. A Könyvtárellátó a terjesztésre átvett tankönyvek ellenértékével folyó év október 31-ig, a
pótrendelések és a később igazolt kedvezmények tekintetében következő év január 31-ig
számol el a tankönyvkiadók felé.
5. A kiadó a tankönyv megrendelésével a tárgyév december 31-éig köteles a visszáru
átvételére.
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10. melléklet a 17/2014. (III. 12.) EMMI rendelethez

A tankönyvellátási szerződés kötelező kereskedelmi feltételei
1. A Könyvtárellátó köteles a megrendelt tankönyveket a tankönyvszerződéssel érintett iskola
helyiségében a megállapodás szerinti időpontban az iskolának átadni.
2. A központ, az iskola az iskolai tankönyvrendeléssel érintett tankönyvek vonatkozásában
köteles mennyiségi vagy minőségi kifogásait haladéktalanul jelezni a Könyvtárellátó részére,
melyet a Könyvtárellátó a központ által fenntartott iskola esetében a központtal, a nem a
központ által fenntartott iskola esetében az iskolával közösen megállapodott feltételekkel
orvosol.
3. A Könyvtárellátó a tanulók részére megrendelt tankönyvek vonatkozásában fennálló
számlaadási kötelezettségét legkésőbb a tankönyveknek a tanulók részére történő átadását
követő tizenöt napon belül köteles teljesíteni.
4. A központ vagy az iskola a visszárut szeptember 15-ig köteles (a felek eltérő
megállapodása hiányában) saját helyiségében a Könyvtárellátó rendelkezésére bocsátani.
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A közigazgatási és igazságügyi miniszter 14/2014. (III. 12.) KIM rendelete
az okmányirodák működésének személyi és technikai feltételeiről szóló 58/1999. (XII. 30.) BM rendelet
módosításáról
A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 47. § (2) bekezdés e) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről
szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § c) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva
a következőket rendelem el:
1. §		
Az okmányirodák működésének személyi és technikai feltételeiről szóló 58/1999. (XII. 30.) BM rendelet 1. számú
melléklet 4. pont 4.1. alpont helyébe a következő rendelkezés lép:
„4.1. A jogosult a kártyát – a kirendelés és az átirányítás eseteit kivéve – nem viheti ki a járási hivatalból,
illetve az okmányirodából, azt a munkaidőn kívül biztonságos, jól elzárható és illetéktelen személyek számára
hozzáférhetetlen helyen kell tárolnia. A kirendelés és átirányítás érdekében történő kártyamozgásokat megfelelően
dokumentálni szükséges, illetve ezen esetekben a biztonságos tárolásról ugyancsak gondoskodni szükséges.”
2. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		
		

Dr. Navracsics Tibor s. k.,
közigazgatási és igazságügyi miniszter

A közigazgatási és igazságügyi miniszter 15/2014. (III. 12.) KIM rendelete
az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 6/2003. (III. 7.) BM rendeletnek
és egyes kapcsolódó miniszteri rendeleteknek az új Polgári Törvénykönyv hatálybalépésével, valamint
egyéb törvényi változásokkal összefüggésben szükséges módosításáról
Az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 1982. évi 17. törvényerejű rendelet 42/A. §
(1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladatés hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § n) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 16. § tekintetében az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 72. §
(2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár
feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott feladatkörömben
eljárva
a következőket rendelem el:
1. §		
Az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 6/2003. (III. 7.) BM rendelet 50. §
(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az anyakönyvvezető a születési anyakönyvbe a szülő adatait a gyámhivatal határozata alapján jegyzi be.”
2. §		
Az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 6/2003. (III. 7.) BM rendelet 51. §-a
a következő (9) bekezdéssel egészül ki:
„(9) A hivatásos konzuli tisztviselő és a konzuli tanúsítvány kiállítására felhatalmazott tiszteletbeli konzul az előtte
megtett, a teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatra vonatkozó hozzájáruló nyilatkozatot a (7) és (8) bekezdés szerint
terjeszti fel.”
3. §		
Az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 6/2003. (III. 7.) BM rendelet 53. § (1) bekezdés
a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A születési anyakönyvbe a gyámhivatal jogerős határozata alapján képzelt apa adatait jegyzi be az anyakönyvvezető, ha)
„a) nincs olyan személy, akit a gyermek apjának kell tekinteni, és a kiskorú gyermek anyja vagy a nagykorú gyermek
a képzelt apa bejegyzését kérte, vagy”
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4. §		
Az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 6/2003. (III. 7.) BM rendelet 53. § (1) bekezdés
b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A születési anyakönyvbe a gyámhivatal jogerős határozata alapján képzelt apa adatait jegyzi be az anyakönyvvezető, ha)
„b) a gyámhivatal képzelt anyát állapított meg.”
5. §		
Az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 6/2003. (III. 7.) BM rendelet 53. §
(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A születési anyakönyvből a gyámhivatal jogerős határozata alapján a képzelt apa adatait törli
az anyakönyvvezető, ha a nagykorú gyermek ezt kérte.”
6. §		
Az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 6/2003. (III. 7.) BM rendelet 53. § (3) és
(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(3) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti kérelemben az anya nyilatkozhat arról, hogy a gyermek a képzelt apa vagy
az anya családi nevét viseli.
(4) A (2) bekezdés szerinti kérelemben – ha a képzelt apa családi nevét viseli – a nagykorú gyermek nyilatkozhat
arról, hogy a továbbiakban a képzelt apa vagy az anya családi nevét kívánja viselni.”
7. §		
Az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 6/2003. (III. 7.) BM rendelet 89/B. §-a kiegészül
a következő (2a) bekezdéssel:
„(2a) A halálesetet nyilvántartó anyakönyvvezető a születést, a házasságkötést és a bejegyzett élettársi kapcsolatot
nyilvántartó anyakönyvvezető részére az anyakönyvi értesítőt, valamint a központi anyakönyvi szerv részére
a 102. §-ban meghatározott anyakönyvi másolatot – ha anyakönyvi kivonat nem kerül kiállításra – az ASZA
rendszeren keresztül továbbítja.”
8. §		
Az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 6/2003. (III. 7.) BM rendelet 101. §-a
a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Ha a gyermek születését apa adatai nélkül anyakönyvezték, és az apa adatainak bejegyzésére később sem
került sor, az anyakönyvvezető a kiskorú gyermek elhunytáról anyakönyvi értesítést állít ki, és azt a bejegyzést
követő nyolc napon belül megküldi a gyámhivatalnak.”
9. §		
Az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 6/2003. (III. 7.) BM rendelet 103. §
(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az 1947. június 1. előtt teljesített születési anyakönyvi bejegyzésben, ha az érintettet ismeretlen szülőktől
származóként anyakönyvezték, az érintett kérelmére, a gyámhivatal jogerős határozata alapján kell a képzelt szülők
adatait bejegyezni.”
10. §		
Az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 6/2003. (III. 7.) BM rendelet „Átmeneti
rendelkezések” alcíme a következő 103/E. §-sal egészül ki:
„103/E. § Az anyakönyvvezető az apa adatai nélküli születési anyakönyvi bejegyzést 2014. április 30-áig lezárja,
és egyidejűleg a születési anyakönyvbe a gyermek családi neve rovatba az anya születési családi nevét jegyzi be,
kivéve, ha az anya a Ptk. 4:27. § (1) bekezdés d) pontja vagy (3) bekezdése szerinti házassági nevet visel, ez esetben
a gyermek családi neveként az anya házassági nevének családi név részét kell bejegyezni. Az apa adataira vonatkozó
rovatokat a bejegyzés lezárása előtt ki kell húzni.”
11. §		
Az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 6/2003. (III. 7.) BM rendelet „Átmeneti
rendelkezések” alcíme a következő 103/F. §-sal egészül ki:
„103/F. § A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és
felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény 31. §-a szerinti esetben az apa adatainak bejegyzését
az anyakönyvvezető hivatalból kezdeményezi. A házasságkötésnél közreműködő anyakönyvvezető a házasság
megkötése után a házassági anyakönyvi másolatot és az apai elismerő nyilatkozatot megküldi a gyermek születését
nyilvántartó anyakönyvvezetőnek.”
12. §		
Az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 6/2003. (III. 7.) BM rendelet 1. számú
melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
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13. §		
Az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 6/2003. (III. 7.) BM rendelet
a)
53. §-át megelőző alcímében az „apa bejegyzése” szövegrész helyébe a „szülő bejegyzése és törlése” szöveg,
b)
53. § (1) bekezdésében a „képzelt apa” szövegrész helyébe a „képzelt szülő” szöveg,
c)
73. § a) pontjában az „a képzelt szülő” szövegrész helyébe a „– ha képzelt szülőt állapítottak meg – a képzelt
szülő” szöveg,
d)
81/D. § (1) bekezdésében a „Csjt.” szövegrészek helyébe a „névviselés” szöveg,
e)
81/D. § (3) bekezdésében a „Csjt.-ben” szövegrész helyébe a „Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi
V. törvényben (a továbbiakban: Ptk.)” szöveg,
f)
85. § (3) bekezdésében a „Csjt. 25. § (1) bekezdés d) pontja, valamint a (3) bekezdése” szövegrész helyébe
a „Ptk. 4:27. § (1) bekezdés d) pontja vagy (3) bekezdése” szöveg,
g)
89/B. § (3) bekezdésében az „(1) és (2) bekezdésben szereplő” szövegrész helyébe az „(1)–(2a) bekezdésben
meghatározott” szöveg,
h)
92. § (2) bekezdésében a „családi neve szerint jegyzi be a névmutatóba az anyakönyvvezető, kivéve,
ha a gyermek névviselésére a 48. § (1) bekezdése, továbbá a 49. § (2) bekezdése az irányadó” szövegrész
helyébe a „családi neve, ha az anya a Ptk. 4:27. § (1) bekezdés d) pontja vagy (3) bekezdése szerinti házassági
nevet visel, a házassági nevének családi név része szerint jegyzi be a névmutatóba az anyakönyvvezető”
szöveg,
i)
101. § (2) bekezdésében a „követő munkanapon” szövegrész helyébe a „követő nyolc napon belül” szöveg,
j)
102. §-ában az „és anyakönyvi kivonatot” szövegrész helyébe az „és – ha nemzetközi szerződés azt előírja –
anyakönyvi kivonatot” szöveg
lép.
14. §

(1) Hatályát veszti az anyakönyvekről, a házasságkötési
48. §-a, 49. §-a és a 48. §-t megelőző alcím.
(2) Hatályát veszti az anyakönyvekről, a házasságkötési
52. §-a és az azt megelőző alcím.
(3) Hatályát veszti az anyakönyvekről, a házasságkötési
59. § (2) bekezdése.
(4) Hatályát veszti az anyakönyvekről, a házasságkötési
78. § (4) bekezdés második mondata.
(5) Hatályát veszti az anyakönyvekről, a házasságkötési
78. § (5) bekezdése.
(6) Hatályát veszti az anyakönyvekről, a házasságkötési
94. §-a és az azt megelőző alcím.

eljárásról és a névviselésről szóló 6/2003. (III. 7.) BM rendelet
eljárásról és a névviselésről szóló 6/2003. (III. 7.) BM rendelet
eljárásról és a névviselésről szóló 6/2003. (III. 7.) BM rendelet
eljárásról és a névviselésről szóló 6/2003. (III. 7.) BM rendelet
eljárásról és a névviselésről szóló 6/2003. (III. 7.) BM rendelet
eljárásról és a névviselésről szóló 6/2003. (III. 7.) BM rendelet

15. §		
Hatályát veszti az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 6/2003. (III. 7.) BM rendelet
a)
41. § (1) bekezdésében a „magyar családjogi” szövegrész,
b)
81/A. § (4) bekezdésében a „ , valamint az azokról vezetett nyilvántartásra” szövegrész.
16. §		
A közzétételi listákon szereplő adatok közzétételéhez szükséges közzétételi mintákról szóló 18/2005. (XII. 27.)
IHM rendelet
a)
1. § (1) bekezdésében a „(2)” szövegrész helyébe a „(2) és (3)” szöveg,
b)
3. § (6) bekezdésében az „állami irányítás egyéb jogi eszköze” szövegrész helyébe a „közjogi
szervezetszabályozó eszköz” szöveg,
c)
2. melléklet 2. alcím címében a „Tevékenyégre” szövegrész helyébe a „Tevékenységre” szöveg,
d)
2. melléklet 2. alcím VII. rész alatti táblázat 4. és 5. sorában az „Az Infotv.” szövegrész helyébe
az „A jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló törvény” szöveg
lép.
17. §		
Az anyakönyvi szakvizsgáról szóló 9/2007. (III. 6.) IRM rendelet 2. melléklet 2. pont 14. alpontjában az „apa adatai
nélkül anyakönyvezett születések nyilvántartása, képzelt apa megállapítása” szövegrész helyébe a „képzelt szülő
megállapítása” szöveg lép.
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(1) Hatályát veszti az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 6/2003. (III. 7.) BM rendelet
módosításáról szóló 25/2008. (XI. 18.) IRM rendeletről szóló 29/2008. (XII. 18.) IRM rendelet.
(2) Hatályát veszti az anyakönyvi eljárásokra, az állampolgársági eljárásokra és a személyiadat- és lakcímnyilvántartással
összefüggő eljárásokra vonatkozó egyes miniszteri rendeleteknek a Magyary Egyszerűsítési Programmal összefüggő
módosításáról szóló 54/2012. (XII. 28.) KIM rendelet.

19. §		
Ez a rendelet 2014. március 15-én lép hatályba.
		
		

Dr. Navracsics Tibor s. k.,
közigazgatási és igazságügyi miniszter

1. melléklet a 15/2014. (III. 12.) KIM rendelethez
1. Az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 6/2003. (III. 7.) BM rendelet 1. számú melléklet
a) Jegyzőkönyv a születés bejelentéséről: rész 6. pont 6.14. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„6.14. megjegyzés (ebben a rovatban kell szerepeltetni a titkolt terhesség tényét, valamint ha az apa vagy az anya
menekült státussal rendelkezik, ennek tényét).”
2. Hatályát veszti az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 6/2003. (III. 7.) BM rendelet
1. számú melléklet b) Jegyzőkönyv a házasság bejelentéséről: rész 8. pont 8.2–8.4. alpontja.

A nemzetgazdasági miniszter 12/2014. (III. 12.) NGM rendelete
az új Polgári Törvénykönyv hatálybalépésével összefüggésben a nemzetgazdasági miniszter feladatkörébe
tartozó egyes miniszteri rendeletek módosításáról
A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 58. § (8) bekezdés d) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló
212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § m) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 2. alcím tekintetében a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi LX. törvény 235. § j) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló
212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § f ) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 3. alcím tekintetében a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. § (4) bekezdés a) pont af ) alpontjában kapott
felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló
212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § m) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 4. alcím tekintetében a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény
129. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető
államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § c) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
az 5. alcím tekintetében a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 82. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget
vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § y) pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló
212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § q) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel egyetértésben,
a 6. alcím tekintetében a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2011. évi CLV. törvény
23. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár
feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § b), c) és n) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet
41. § i) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró emberi erőforrások minisztere véleményének kikérésével,
a 7. alcím tekintetében a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 451. § (2) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás
alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.)
Korm. rendelet 73. § f ) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
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a 8. alcím tekintetében a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szóló 2009. évi LXII. törvény 69. § (1) bekezdés b) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről
szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § f ) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 9. alcím tekintetében a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 90. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.)
Korm. rendelet 73. § n) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva
a következőket rendelem el:

1. A rendbírságról szóló 3/1996. (IV. 5.) MüM rendelet módosítása
1. §		
A rendbírságról szóló 3/1996. (IV. 5.) MüM rendelet 1. § (1) bekezdés c) pontjában a „jogi személyt, jogi
személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságot” szövegrész helyébe a „jogi személyt” szöveg lép.

2. A nagykockázatok és nagykárok határértékeiről szóló 45/1996. (XII. 29.) PM rendelet módosítása
2. §		
A nagykockázatok és nagykárok határértékeiről szóló 45/1996. (XII. 29.) PM rendelet
1.
1. § b) pontjában a „káreseményenkénti” szövegrész helyébe a „biztosítási eseményenkénti”,
2.
1. § c) pontjában a „káreseményenkénti” szövegrész helyébe a „biztosítási eseményenkénti”
szöveg lép.

3. Az ipari alpintechnikai tevékenység biztonsági szabályzatáról szóló 11/2003. (IX. 12.) FMM rendelet
módosítása
3. §		
Az ipari alpintechnikai tevékenység biztonsági szabályzatáról szóló 11/2003. (IX. 12.) FMM rendelet 1. §
(3) bekezdésében a „jogi személyre, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságra,” szövegrész helyébe
a „jogi személyre,” szöveg lép.

4. A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló
2003. évi CXXVII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 8/2004. (III. 10.) PM rendelet
módosítása
4. §		
A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény
egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 8/2004. (III. 10.) PM rendelet
1.
29. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében a „bankgarancia” szövegrész helyébe a „garancia”,
2.
29. § (2) bekezdés b) pontjában a „bankgarancia” szövegrész helyébe a „garancia”,
3.
29. § (3) bekezdésében a „bankgarancia” szövegrész helyébe a „garancia”,
4.
29. § (3) bekezdésében a „bankgaranciát” szövegrész helyébe a „garanciát”,
5.
29. § (4) bekezdésében a „bankgaranciának” szövegrész helyébe a „garanciának”,
6.
29. § (4) bekezdés a) pontjában a „bankgaranciát” szövegrész helyébe a „garanciát”,
7.
29. § (7) bekezdésében a „bankgarancia” szövegrész helyébe a „garancia”,
8.
30. § (2) bekezdésében a „bankgarancia” szövegrész helyébe a „garancia”
szöveg lép.

5. A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal veszélyes ipari üzemekre vonatkozó szakhatósági
hozzájárulásának kiadásával kapcsolatos eljárásairól, valamint a veszélyes tevékenységekkel
összefüggő adatközlési és bejelentési kötelezettségekről szóló 128/2005. (XII. 29.) GKM rendelet
módosítása
5. §		
A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal veszélyes ipari üzemekre vonatkozó szakhatósági hozzájárulásának
kiadásával kapcsolatos eljárásairól, valamint a veszélyes tevékenységekkel összefüggő adatközlési és bejelentési
kötelezettségekről szóló 128/2005. (XII. 29.) GKM rendelet 1. § a) pontjában a „jogi személyekre, jogi személyiség
nélküli gazdasági társaságokra,” szövegrész helyébe a „jogi személyekre,” szöveg lép.
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6. A Munkaerőpiaci Alap képzési alaprészéből felnőttképzési célra nyújtható támogatások részletes
szabályairól szóló 15/2007. (IV. 13.) SZMM rendelet módosítása
6. §		
A Munkaerőpiaci Alap képzési alaprészéből felnőttképzési célra nyújtható támogatások részletes szabályairól
szóló 15/2007. (IV. 13.) SZMM rendelet 20. § (1) bekezdésében a „jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező
gazdasági társaság (a továbbiakban együtt: befektető)” szövegrész helyébe a „jogi személy (a továbbiakban:
befektető)” szöveg lép.

7. A nyilvánosan forgalomba hozott értékpapírokkal kapcsolatos tájékoztatási kötelezettség
részletes szabályairól szóló 24/2008. (VIII. 15.) PM rendelet módosítása
7. §		
A nyilvánosan forgalomba hozott értékpapírokkal kapcsolatos tájékoztatási kötelezettség részletes szabályairól
szóló 24/2008. (VIII. 15.) PM rendelet 4. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

8. A bonus-malus rendszer, az abba való besorolás, illetve a kártörténeti igazolások kiadásának
szabályairól szóló 21/2011. (VI. 10.) NGM rendelet módosítása
8. §

(1) A bonus-malus rendszer, az abba való besorolás, illetve a kártörténeti igazolások kiadásának szabályairól szóló
21/2011. (VI. 10.) NGM rendelet (a továbbiakban: 21/2011. NGM rendelet) 1. § 2. pontja helyébe a következő
rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában:)
„2. kártörténeti adat: a gépjármű üzemben tartója által a biztosított gépjármű vonatkozásában az adott biztosítóval
fennállt kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződéses jogviszonya alatt bekövetkezett – a kártérítési
igény alapjául szolgáló – káreset vonatkozásában a biztosító által elismert vagy vele szemben jogerősen megítélt
kártérítési kötelezettség ismertté válásának dátuma (a kártérítéssel kapcsolatos első kifizetés vagy a biztosítóval
szemben hozott ítélet jogerőre emelkedésének dátuma), a kifizetett kártérítési összeg meghatározott határidőn
belüli visszafizetésének ténye és dátuma, a kármentesség igazolt ténye;”
(2) A 21/2011. NGM rendelet 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„7. § (1) Az üzemben tartó jogosult arra, hogy a biztosítónak a kártérítés kifizetés teljes összegéről szóló írásbeli
értesítését követő 45 napon belül a kártérítés teljes összegét a biztosítónak megfizesse.
(2) Ha az üzemben tartó a kártérítés teljes összegét a biztosítónak megfizette, azt a besorolást illetően úgy kell
figyelembe venni, mintha a biztosító részéről kártérítési kötelezettség nem keletkezett volna.
(3) Amennyiben a besorolásnál a későbbiekben megfizetett kártérítési összeg alapját képező kártérítési
kötelezettség már figyelembe vételre került, az üzemben tartó jogosult a (2) bekezdésnek megfelelő besorolás
érvényesítésére.
(4) Kármegosztás esetén az adott biztosítási szerződés alapján történt kártérítés kifizetést kell figyelembe venni.”

9. A nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai
és vizsgakövetelményeiről szóló 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet módosítása
9. §		
A nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló
27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet 2. melléklet A 3. sorszámú Adótanácsadó megnevezésű szakképesítés-ráépülés
szakmai és vizsgakövetelménye 3.2. pontjában a „vállalkozások, egyéb jogi és nem jogi személyek” szövegrész
helyébe a „vállalkozások, egyéb szervezetek” szöveg lép.

10. Záró rendelkezések
10. §		
Ez a rendelet 2014. március 15-én lép hatályba.
		
		

Varga Mihály s. k.,
nemzetgazdasági miniszter
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1. melléklet a 12/2014. (III. 12.) NGM rendelethez
A nyilvánosan forgalomba hozott értékpapírokkal kapcsolatos tájékoztatási kötelezettség részletes szabályairól
szóló 24/2008. (VIII. 15.) PM rendelet 4. melléklet 4.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Ha a kibocsátó érdekkörébe tartozó konszolidációba bevont társaság (a továbbiakban: társaság) nem köteles a Tpt.
alapján rendszeres és rendkívüli tájékoztatást közzétenni, akkor minden, ezen társaság esetében jelentőséggel bíró
– legalább a 4.1.–4.18. pontban meghatározott – információt a kibocsátó teszi közzé, amennyiben az információ
a kibocsátó értékpapírjának értékét vagy hozamát, illetve a kibocsátó megítélését közvetlenül vagy közvetve érinti:]
„4.1. jelentős szervezeti változásra vonatkozó, az erre jogosult által meghozott döntés (szétválás, egyesülés,
átalakulás),”

A vidékfejlesztési miniszter 19/2014. (III. 12.) VM rendelete
egyes agrártárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
Az 1. § tekintetében az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény 49. § (1) bekezdés a) pont 2. alpontjában,
a 2. § tekintetében az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény 49. § (1) bekezdés a) pont 5. alpontjában,
a 3. § tekintetében az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény 49. § (1) bekezdés a) pont 4. alpontjában,
a 4. § tekintetében az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény 49. § (1) bekezdés a) pont 1., 10. és 11. alpontjában,
az 5. § tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 19. és
20. pontjában,
a 6. § tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 20. pontjában,
a 7. §, a 10. § és a 29. § tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés
17. és 20. pontjában,
a 8. § tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 5. és
16. pontjában,
a 9. § tekintetében a növényfajták állami elismeréséről, valamint a szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról
szóló 2003. évi LII. törvény 30. § (2) bekezdés i) pontjában,
a 11. § tekintetében a növényfajták állami elismeréséről, valamint a szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról
szóló 2003. évi LII. törvény 30. § (2) bekezdés e) pontjában, valamint az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról
szóló 2009. évi XXXVII. törvény 112. § (2) bekezdés 20. pontjában,
a 12. § és 20. § tekintetében a növényfajták állami elismeréséről, valamint a szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba
hozataláról szóló 2003. évi LII. törvény 30. § (2) bekezdés b), c) és e) pontjában,
a 13. § tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 32. pontjában,
a 14. § tekintetében a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény 100. § (1) bekezdés
a) pontjában,
a 15. § tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 13. pontjában,
a 16. § tekintetében az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény 49. § (1) bekezdés a) pont 7. és 8. alpontjában,
a 17. § tekintetében a géntechnológiai tevékenységről szóló 1998. évi XXVII. törvény 34. § (8) bekezdés a) és b) pontjában,
a 18. § tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 12. pontjában,
a 19. § és a 23. § tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés
28. pontjában,
a 21. § tekintetében az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény 49. § (1) bekezdés a) pont 1. és 10. alpontjában és
az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 19. pontjában,
a 22. § és a 43. § tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb
intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) pontjában,
a 24. § tekintetében a növényfajták állami elismeréséről, valamint a szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról
szóló 2003. évi LII. törvény 30. § (2) bekezdés c)–g) pontjában,
a 25. § tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 21. pontjában,
a 26. § tekintetében az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény 49. § (1) bekezdés a) pont 6–8. alpontjában,
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a 27. §, a 28. §, a 30. §, a 41. §, a 42. § és a 44. § tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati
támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. §
(4) bekezdésében,
a 31. § tekintetében a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény 72. § (1) bekezdés 7. pontjában,
a 32. § tekintetében a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 66. § (2) bekezdés g) pontjában,
a 33. § tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 8., 9. és
11. pontjában,
a 34. § tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 26., 29. és
30. pontjában,
a 35. § tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 3., 8–11., 14. és
26. pontjában,
a 36. § tekintetében az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény 49. § (1) bekezdés a) pont 1., 2., 10. és 14. alpontjában és
az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 1. pontjában,
a 37. § tekintetében a növényfajták állami elismeréséről, valamint a szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról
szóló 2003. évi LII. törvény 30. § (2) bekezdés a)–i) pontjában,
a 38. § tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 2., 3., 22. és
26. pontjában,
a 39. § tekintetében az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény 49. § (1) bekezdés a) pont 1., 10. és 14. alpontjában,
valamint az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 1. pontjában,
a 40. § tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 38. és
39. pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről
szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a)–c), e), h), i), j) és l) pontjában foglalt feladatkörömben eljárva, a következőket
rendelem el:
1. §

(1) A tenyészállatok teljesítményvizsgálatáról és tenyészértékbecsléséről szóló 32/1994. (VI. 28.) FM rendelet
[a továbbiakban: 32/1994. (VI. 28.) FM rendelet] 9. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A teljesítményvizsgálatokat végző szakembereknek az agrárpolitikáért felelős miniszter által kijelölt oktatási
intézményeknél, a Kódex előírásainak ismeretéből vizsgát kell tenniük. A kijelölt oktatási intézmények listája
a minisztérium hivatalos lapjában és honlapján, valamint a tenyésztési hatóság honlapján kerül közzétételre.”
(2) A 32/1994. (VI. 28.) FM rendelet
a)
1. §-ában a „Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal” szövegrész helyébe a „Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági
Hivatal” szöveg,
b)
5. § (2) bekezdésében a „Földművelésügyi és Vidékfejlesztési” szövegrész helyébe a „Vidékfejlesztési” szöveg
lép.

2. §

(1) Az állami tulajdonú apaállat és szaporítóanyag-ellátás módjáról, feltételeiről, valamint költséghozzájárulásáról
szóló 35/1994. (VI. 28.) FM rendelet [a továbbiakban: 35/1994. (VI. 28.) FM rendelet] 1. §-a helyébe a következő
rendelkezés lép:
„1. § A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH) a Vidékfejlesztési Minisztérium
(a továbbiakban: minisztérium) által évente meghatározott támogatásból olyan állami tulajdonú apaállatot
(a továbbiakban: apaállat), valamint szaporítóanyagot szerez be és helyez ki köztenyésztésre, amely megfelel
apaállatok esetében a Tv. 3. § 1. pontjában, 4. és 5. §-ában, valamint 9. § (3) bekezdésében, szaporítóanyagok
esetében a Tv. 34. és 35. §-ában foglaltaknak, valamint a külön jogszabályban meghatározott feltételeknek.”
(2) A 35/1994. (VI. 28.) FM rendelet
a)
3. §-ában az „Az OMMI-nek” szövegrész helyébe az „A NÉBIH-nek” szöveg,
b)
4. § nyitó szövegrészében az „Az OMMI” szövegrész helyébe az „A NÉBIH” szöveg,
c)
4. § a) pontjában, 6. §-ában, 7. § (3) bekezdésében, 8. § (1), (3) és (4) bekezdésében, 9. §-ában, 10. §-ában és
12. § (3) bekezdésében az „az OMMI” szövegrész helyébe az „a NÉBIH” szöveg,
d)
11. § (1) bekezdésében az „az OMMI-nek” szövegrész helyébe az „a NÉBIH-nek” szöveg,
e)
12. § (2) bekezdésében az „az OMMI-vel” szövegrész helyébe az „a NÉBIH-hel” szöveg
lép.
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3. §		
Az állattenyésztésről szóló törvény hatálya alá tartozó kisállatfajok körének meghatározásáról szóló 38/1994. (VI. 28.)
FM rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § Az 1. §-ban felsorolt kisállatfajok körének kiterjesztése az e rendeletben nem említett fajokra az agrárpolitikáért
felelős miniszternél kezdeményezhető.”
4. §		
A mesterséges termékenyítésről, az embrióátültetésről, az állati szaporítóanyagok előállításáról, felkínálásáról,
forgalmazásáról és felhasználásáról szóló 39/1994. (VI. 28.) FM rendelet
a)
2. § (1) bekezdésében az „az Országos Mezőgazdasági Minősítő Intézet (a továbbiakban: OMMI)” szövegrész
helyébe az „a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH)” szöveg,
b)
2. § (3) bekezdésében és 16. § (1) bekezdésében az „az OMMI-hez” szövegrész helyébe az „a NÉBIH-hez”
szöveg,
c)
3. § (3) bekezdésében és 17. § (3) bekezdésében az „az OMMI-nél” szövegrész helyébe az „a NÉBIH-nél” szöveg,
d)
3. § (4) bekezdésében, 7. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében és c) pontjában, 7. § (3) bekezdésében, 9. §
(2) bekezdésében, 10. § (3) bekezdésében, 12. § (6) bekezdésében, 13. § (2) és (3) bekezdésében, 14. §
(2) bekezdésében, 15. § (2) bekezdésében, 21. § (2) bekezdésében, 27. § c) pontjában, 2. számú melléklet
1. pontjában, 2.3. pontjában és 3. pontjában az „az OMMI” szövegrész helyébe az „a NÉBIH” szöveg,
e)
7. § (2) bekezdésében az „az OMMI-nek” szövegrész helyébe az „a NÉBIH-nek” szöveg,
f)
10. § (4) és (5) bekezdésében, 14. § (1) és (3) bekezdésében, 17. § (3) bekezdésében, 24. §-ában, 26. §
(1) és (2) bekezdésében és 27. § nyitó szövegrészében az „Az OMMI” szövegrész helyébe az „A NÉBIH” szöveg,
g)
12. § (1) bekezdés b) pontjában az „OMMI” szövegrész helyébe a „NÉBIH” szöveg,
h)
12. § (2) bekezdésében az „az OMMI-nál” szövegrész helyébe az „a NÉBIH-nél” szöveg,
i)
12. § (3) bekezdésében az „az OMMI-hoz” szövegrész helyébe az „a NÉBIH-hez” szöveg,
j)
12. § (4) és (5) bekezdésében az „az OMMI-tól” szövegrész helyébe az „a NÉBIH-től” szöveg,
k)
12. § (3) bekezdés c) pontjában a „megyei (fővárosi) állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző állomás”
szövegrész helyébe a „fővárosi és megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi
igazgatósága (a továbbiakban: élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság)” szöveg,
l)
12. § (6) bekezdésében a „megyei (fővárosi) állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző állomást” szövegrész
helyébe az „élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságot” szöveg
lép.
5. §		
Az Állat-egészségügyi Szabályzat kiadásáról szóló 41/1997. (V. 28.) FM rendelet 1. számú melléklet
a)
112. § (2) bekezdésében az „élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság” szövegrész helyébe
az „élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságot” szöveg,
b)
290. § (2) bekezdés f ) pontjában az „állomásnak – a minisztérium megbízottja hozzájárulásával adott –”
szövegrész helyébe az „élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság” szöveg,
c)
24. számú függelék 34. pontját követő Oltóanyag-vizsgálat című rész a) pontjában az „egyéb mintát
az OÁI-ba, az oltóanyagmintát pedig az ÁOGYTI-be” szövegrész helyébe az „egyéb mintát, oltóanyagmintát
a NÉBIH-be” szöveg
lép.
6. §		
A szarvasmarhák enzootikus leukózisától való mentesítés szabályairól szóló 21/2002. (III. 20.) FVM rendelet 5. §
(3) bekezdésében a „végzik” szövegrész helyébe a „végzi” szöveg lép.
7. §

(1) A sertések hólyagos betegsége elleni védekezés szabályairól szóló 14/2003. (II. 14.) FVM rendelet [a továbbiakban:
14/2003. (II. 14.) FVM rendelet] 32. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A megfigyelési körzetet meg kell szüntetni, ha a megfigyelési körzetben már egy község sem áll védőkörzet
alatt és az utolsó helyi zárlat feloldásától legalább 28 nap eltelt. A megfigyelési körzet – az élelmiszerlánc-biztonsági
és állategészségügyi igazgatóság rendelkezése alapján – a védőkörzet ellenére is megszüntethető, ha a betegség
helyhez kötése biztosítottnak látszik, figyelembe véve a földrajzi helyzetet és ökológiai tényezőket, a meteorológiai
viszonyokat, a járványtani vizsgálatok eredményeit, a laboratóriumi vizsgálatok eredményeit, valamint
az alkalmazott ellenőrző intézkedéseket.”
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(2) A 14/2003. (II. 14.) FVM rendelet
a)
15. § (1) bekezdésében és 17. § (1) bekezdésében a „községi zárlatot” szövegrész helyébe a „védőkörzetet”
szöveg,
b)
15. § (2) bekezdésében a „községi zárlat” szövegrész helyébe a „védőkörzet” szöveg,
c)
15. § (2) bekezdésében a „Községi zárlat” szövegrész helyébe a „Védőkörzet” szöveg,
d)
30. § (1) bekezdésében a „községi zárlat és a védőkörzet” szövegrész helyébe a „védőkörzet és a megfigyelési
körzet” szöveg,
e)
30. § (2) bekezdésében a „községi zárlaton, illetve védőkörzeten” szövegrész helyébe a „védőkörzeten, illetve
megfigyelési körzeten” szöveg,
f)
6. § (1) bekezdésében és 19. § (1) bekezdésében a „védőkörzetet” szövegrész helyébe a „megfigyelési
körzetet” szöveg,
g)
19. §-ához tartozó alcímben és 19. § (5) bekezdésében a „Védőkörzet” szövegrész helyébe a „Megfigyelési
körzet” szöveg,
h)
19. § (1)–(3) és (5) bekezdésében, 20. § (2) és (3) bekezdésében és 28. § (5) bekezdésében a „védőkörzet”
szövegrész helyébe a „megfigyelési körzet” szöveg,
i)
19. § (4) bekezdés c) pontjában a „védőkörzetre” szövegrész helyébe a „megfigyelési körzetre” szöveg,
j)
20. § (1) és (4) bekezdésében, 21. § (2) bekezdésében és 28. § (3) bekezdésében a „védőkörzeten” szövegrész
helyébe a „megfigyelési körzeten” szöveg,
k)
20. § (2) bekezdésében a „védőkörzetté” szövegrész helyébe a „megfigyelési körzetté” szöveg,
l)
21. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében, 23. § (5) és (6) bekezdésében és 28. § (1) bekezdésében
a „védőkörzetből” szövegrész helyébe a „megfigyelési körzetből” szöveg,
m)
28. § (4) bekezdésében a „főállatorvos, a védőkörzet enyhítésére pedig” szövegrész helyébe a „főállatorvos,
a megfigyelési körzet enyhítésére pedig” szöveg,
n)
32. § (4) bekezdésében a „községi zárlatot fel kell oldani” szövegrész helyébe a „védőkörzetet meg kell
szüntetni” szöveg
lép.
8. §		
A Magyar Takarmánykódex kötelező előírásairól szóló 44/2003. (IV. 26.) FVM rendelet 12. számú melléklete helyébe
az 1. melléklet lép.
9. §		
A növényi genetikai anyagok megőrzéséről és felhasználásáról szóló 95/2003. (VIII. 14.) FVM rendelet
a)
7. § (3) bekezdésében az „a miniszter” szövegrész helyébe az „az agrárpolitikáért felelős miniszter
(a továbbiakban: miniszter)” szöveg,
b)
7. § (5) bekezdésében az „az MgSzH Központ” szövegrész helyébe az „a NÉBIH” szöveg,
c)
12. § (1) bekezdésében az „MgSzH Központ Agrobotanikai Központja (a továbbiakban: Agrobotanikai
Központ)” szövegrész helyébe a „Növényi Diverzitás Központ (a továbbiakban: NÖDIK)” szöveg
lép.
10. §		
Az afrikai sertéspestis elleni védekezésről szóló 98/2003. (VIII. 22.) FVM rendelet
a)
11. § (1) bekezdésében az „állomásnak” szövegrész helyébe az „élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi
igazgatóságnak” szöveg,
b)
12. § (1) bekezdésében az „élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság” szövegrész helyébe
az „az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság” szöveg,
c)
17. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében a „nem zárható ki az állomásnak” szövegrész helyébe a „nem zárható
ki, az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságnak” szöveg,
d)
7. és 8. számú mellékletében a „Megyei (Fővárosi) Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Állomás”
szövegrész helyébe a „Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatósága”
szöveg,
e)
9. számú mellékletében a „megyei (fővárosi) Állategészségügyi Élelmiszer-ellenőrző Állomás” szövegrész
helyébe a „Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatósága” szöveg,
f)
10. és 17. számú mellékletében a „Szomszédos megyék élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi
igazgatóságai” szövegrész helyébe a „Szomszédos megyék megyei kormányhivatalainak élelmiszerláncbiztonsági és állategészségügyi igazgatósága” szöveg,
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11., 14. és 15. számú mellékletében a „Megyei Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Állomás” szövegrész
helyébe a „Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatósága” szöveg,
11. számú mellékletében az „illetékes Állomás” szövegrész helyébe az „illetékes Megyei Kormányhivatal
Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatósága” szöveg,
16. számú mellékletében a „Megyei (fővárosi) Állategészségügyi Élelmiszer-ellenőrző Állomás” szövegrész
helyébe a „Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatósága” szöveg

lép.
11. §		
Az erdészeti szaporítóanyagokról szóló 110/2003. (X. 21.) FVM rendelet
a)
4. § (1) bekezdésében az „Az MgSzH” szövegrész helyébe az „A NÉBIH” szöveg,
b)
23. § (4) bekezdésében az „az Állami Erdészeti Szolgálat” szövegrész helyébe az „a NÉBIH” szöveg,
c)
4. számú melléklet 5.6. pontjában az „Állami Erdészeti Szolgálat területi igazgatóságánál” szövegrész helyébe
az „illetékes megyei kormányhivatal erdészeti igazgatóságánál” szöveg,
d)
4. számú melléklet 8.1.3. pontjában az „az MgSzH” szövegrész helyébe az „a NÉBIH” szöveg,
e)
5. számú melléklet 1.4.8. pontjában az „Állami Erdészeti Szolgálat Területi Igazgatóságának” szövegrész
helyébe az „illetékes megyei kormányhivatal erdészeti igazgatóságának” szöveg,
f)
5. számú melléklet 2.6.1. pontjában az „az MgSzH-nak” szövegrész helyébe az „a NÉBIH-nek” szöveg
lép.
12. §

(1) A zöldség szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 50/2004. (IV. 22.) FVM rendelet
[a továbbiakban: 50/2004. (IV. 22.) FVM rendelet] 1. § (1) bekezdés f ) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A rendelet hatálya kiterjed]
„f ) a minősítést végző Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalra (a továbbiakban: NÉBIH), valamint a megyei
kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatóságára és egyéb természetes és jogi személyekre, valamint jogi
személyiség nélküli gazdasági társaságokra, továbbá az ellenőrző és felügyeletet ellátó jogi személyekre.”
(2) Az 50/2004. (IV. 22.) FVM rendelet 35. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az üzem az (1) bekezdésben foglaltak teljesítése érdekében köteles maga vagy más erre alkalmas személy, illetve
intézmény útján]
„c) mintát venni és azt a NÉBIH által megbízott laboratóriumban való vizsgálat céljára elküldeni.”
(3) Az 50/2004. (IV. 22.) FVM rendelet
a)
8. § (4) bekezdésében, 11. § (4) bekezdésében és 32. § (4) bekezdésében a „minősítő intézet” szövegrész
helyébe a „NÉBIH” szöveg,
b)
22/A. § (8) bekezdésében a „minősítő intézetet” szövegrész helyébe a „NÉBIH-et” szöveg,
c)
23. § (7) bekezdésében az „MgSzH-nál” szövegrész helyébe az „a NÉBIH-nél” szöveg
lép.

13. §		
A természetes ásványvíz, a forrásvíz, az ivóvíz, az ásványi anyaggal dúsított ivóvíz és az ízesített víz
palackozásának és forgalomba hozatalának szabályairól szóló 65/2004. (IV. 27.) FVM–ESzCsM–GKM együttes
rendelet 4. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében az „Állomás” szövegrész helyébe az „élelmiszerlánc-biztonsági
és állategészségügyi igazgatóság” szöveg lép.
14. §		
A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény végrehajtásának
szabályairól szóló 79/2004. (V. 4.) FVM rendelet 60. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A vadászati hatóság a vadászatra jogosult kérelmére a vadpulyka állományszabályozásának céljából
engedélyezheti a vadpulyka gyérítését.”
15. §		
A gyümölcs és zöldség ellenőrzéséről szóló 82/2004. (V. 11.) FVM rendelet
a)
5. § (1) bekezdésében és (2) bekezdés a) pontjában, 9. § (1) és (3) bekezdésében az „az élelmiszerláncbiztonsági és állategészségügyi” szövegrész helyébe az „a növény- és talajvédelmi” szöveg,
b)
6. § (4) bekezdésében az „Az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi” szövegrész helyébe
az „A növény- és talajvédelmi” szöveg,
c)
8. § (1) bekezdésében az „élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi” szövegrész helyébe a „növény- és
talajvédelmi” szöveg
lép.
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(1) A tenyésztő szervezeti- és fajtaelismerés rendjéről szóló 123/2005. (XII. 27.) FVM rendelet [a továbbiakban:
123/2005. (XII. 27.) FVM rendelet] 8. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki:
„(2) A NÉBIH a tenyésztő szervezeti elismerés iránti kérelmet elutasíthatja, ha a kérelemben foglalt, fenntartani
kívánt fajta tenyésztésének engedélyezése egy már elismert vagy ideiglenesen elismert tenyésztő szervezet által
fenntartott fajta fenntartását veszélyeztetheti.”
(2) A 123/2005. (XII. 27.) FVM rendelet
a)
2. § 2. pontjában a „Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központja (a továbbiakban: MgSzH Központja)”
szövegrész helyébe a „Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH)” szöveg,
b)
2. § 3. és 4. pontjában, 9. §-ában, 12. § (1) és (2) bekezdésében, 13. § (4)–(6) bekezdésében, 14. § (1) és
(2) bekezdésében, 15. § (1), (2) és (5) bekezdésében, 16. § (1) és (3) bekezdésében, 17. § (4) bekezdésében,
1. számú melléklet I. fejezet 1.2., 1.3. és 2.7. pontjában, II. fejezet 3. és 4. pontjában, 2. számú melléklet
I. fejezet 1.2., 1.3. és 2.6. pontjában, II. fejezet 2.1. és 5. pontjában, 3. számú melléklet I. fejezet 3., 4., 6. és
12. pontjában, II. fejezet 4., 9. és 10. pontjában, 4. számú melléklet I. fejezet 3–5. és 11. pontjában, 5. számú
melléklet I. fejezet 1.2., 1.3., 2.5. pontjában, II. fejezet 2.1. pontjában, 6. számú melléklet I. fejezet 1.2., 1.3.,
2.4. pontjában, 8. számú mellékletében, 9. számú mellékletében az „az MgSzH Központja” szövegrész helyébe
az „a NÉBIH” szöveg,
c)
3. § (1) bekezdésében, 12. § (1) bekezdésében, 15. § (3) bekezdésében, 1. számú melléklet I. fejezet
2.6. pontjában, 2. számú melléklet I. fejezet 2.5. pontjában, II. fejezet 3. pontjában, 3. számú melléklet I.
fejezet 12. pontjában, 4. számú melléklet I. fejezet 11. pontjában, 5. számú melléklet I. fejezet 2.4. pontjában
az „az MgSzH Központjánál” szövegrész helyébe az „a NÉBIH-nél” szöveg,
d)
4. § (5) bekezdésében a „(2) bekezdés f )” szövegrész helyébe a „(2) bekezdés e)” szöveg,
e)
7. § (2) bekezdésében, 8. § (3) bekezdésében, 10. § (2) bekezdésében, 15. § (1) bekezdésében, 3. számú
melléklet I. fejezet 5. pontjában, 4. számú melléklet I. fejezet 5. pontjában az „Az MgSzH Központja”
szövegrész helyébe az „A NÉBIH” szöveg,
f)
13. § (1) bekezdésében az „az MgSzH Központjának” szövegrész helyébe az „a NÉBIH-nek” szöveg,
g)
15. § (6) bekezdésében az „az MgSzH Központjához” szövegrész helyébe az „a NÉBIH-hez” szöveg,
h)
17. § (3) bekezdésében, 1. számú melléklet II. fejezet 1.11. pontjában, 2. számú melléklet II. fejezet
2.11. pontjában, 3. számú melléklet II. fejezet 6.2.2. pontjában, 5. számú melléklet II. fejezet 1.12. pontjában
az „MgSzH Központja” szövegrész helyébe a „NÉBIH” szöveg,
i)
1. számú melléklet II. fejezet 2. pontjában, 5. számú melléklet II. fejezet 2. pontjában az „az MgSzH
Központjával” szövegrész helyébe az „a NÉBIH-hel” szöveg
lép.

17. §		
Az egyes géntechnológiával módosított takarmányok behozataláról és forgalomba hozataláról szóló
31/2006. (IV. 29.) FVM–GKM–PM együttes rendelet
a)
6. § (1) bekezdésében a „Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatalnak (a továbbiakban: MgSzH)” szövegrész
helyébe a „Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalnak (a továbbiakban: NÉBIH)” szöveg,
b)
6. § (4) bekezdésében az „az MgSzH” szövegrész helyébe az „a NÉBIH” szöveg,
c)
10. § (1) bekezdésében a „Nemzeti Élelmiszer-biztonsági Hivatalt (a továbbiakban: NÉBIH)” szövegrész
helyébe a „NÉBIH-et” szöveg
lép.
18. §		
A termésnövelő anyagok engedélyezéséről, tárolásáról, forgalmazásáról és felhasználásáról szóló 36/2006. (V. 18.)
FVM rendelet 7. § (4) bekezdésében a „Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal területi szerveivel (a továbbiakban:
az MgSzH területi szerve)” szövegrész helyébe az „a fővárosi és megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi
igazgatóságával (a továbbiakban: növény- és talajvédelmi igazgatóság)” szöveg lép.
19. §		
Az állati eredetű élelmiszerekre vonatkozó egyes élelmiszer-higiéniai szabályokról szóló 66/2006. (IX. 15.)
FVM rendelet
a)
4. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében az „(a továbbiakban: élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi
igazgatóság)” szövegrész helyébe az „(a továbbiakban: élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi
igazgatóság) vagy a megyei kormányhivatal járási hivatalának állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző
hivatala (a továbbiakban: járási állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző hivatal)” szöveg,
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b)

4. § (2) bekezdésében az „élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság” szövegrész helyébe
az „élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság vagy a járási állategészségügyi és élelmiszerellenőrző hivatal” szöveg

lép.
20. §		
A szőlő szaporítóanyagok előállításáról, minősítéséről és forgalomba hozataláról szóló 87/2006. (XII. 28.)
FVM rendelet
a)
14. § (5) bekezdésében az „az MgSzH Központjánál” szövegrész helyébe az „a NÉBIH-nél” szöveg,
b)
15. § (7) bekezdésében és 18. § (3) bekezdésében a „területi szervei” szövegrész helyébe az „a növény- és
talajvédelmi igazgatóságok” szöveg,
c)
8. számú melléklet I. fejezet 2. pontjában az „az MgSzH területi szervének” szövegrész helyébe az „a növényés talajvédelmi igazgatóságnak” szöveg
lép.
21. §		
Az egyes mezőgazdasági állatfajok spermatároló központjainak létesítéséről és üzemeltetésüknek rendjéről szóló
49/2007. (VI. 26.) FVM rendelet
a)
2. § (2) bekezdésében az „üzemeltetési helye szerinti területileg illetékes Mezőgazdasági Szakigazgatási
Hivatal területi szervéhez” szövegrész helyébe az „üzemeltetési helye szerint illetékes megyei kormányhivatal
élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságához” szöveg,
b)
10. § (3) bekezdésében a „Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központja (a továbbiakban: MgSzH
Központja) szövegrész helyébe a „Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH)” szöveg
lép.
22. §		
A természetes édesítőszerek termékpályáinak szabályozásához kapcsolódó
129/2007. (X. 31.) FVM rendelet 3. számú melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

egyes

kérdésekről

szóló

23. §		
A nyers tej vizsgálatáról szóló 16/2008. (II. 15.) FVM–SZMM együttes rendelet
a)
4. § (7) bekezdésben a „megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal (a továbbiakban: megyei MgSzH)”
szövegrész helyébe a „fővárosi és megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi
igazgatóságának (a továbbiakban: élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság)” szöveg,
b)
5. § c) pontjában az „a az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságot” szövegrész helyébe
az „az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságot” szöveg,
c)
5. § g) pontjában a „megyei MgSzH” szövegrész helyébe az „élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi
igazgatóság” szöveg,
d)
5. § h) pontjában az „az NÉBIH-nek” szövegrész helyébe az „a NÉBIH-nek” szöveg,
e)
2. számú melléklet 1. pontjában az „MgSzH Központ” szövegrész helyébe az „A NÉBIH” szöveg,
f)
2. számú melléklet 2. pontjában az „MgSzH területi szervének” szövegrész helyébe az „Az élelmiszerláncbiztonsági és állategészségügyi igazgatóság” szöveg
lép.
24. §

(1) A dísznövény szaporítóanyagok forgalomba hozataláról szóló 45/2008. (IV. 11.) FVM rendelet [a továbbiakban:
45/2008. (IV. 11.) FVM rendelet] 5. számú melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(2) A 45/2008. (IV. 11.) FVM rendelet
a)
4. § (5) bekezdés a) és b) pontjában, 4. § (6) bekezdésében, 5. § (4) bekezdésében, 5. § (5) bekezdés
c) pontjában, 5. § (6) bekezdés b) pontjában, 5. § (9) bekezdésében, 7. § (6) bekezdésében, 8. §
(2) bekezdésében, 9. § (4) bekezdésében, 11. § (1) bekezdésében és 12. §-ában a „NÉBIH” szövegrész helyébe
az „a NÉBIH” szöveg,
b)
7. § (8) bekezdésében a „NÉBIH” szövegrész helyébe az „A NÉBIH” szöveg,
c)
11. § (3) bekezdésében a „be kell jelentenie NÉBIH” szövegrész helyébe a „be kell jelentenie a NÉBIH” szöveg,
d)
3. számú mellékletében az „az MgSzH Központ Növénytermesztési és Kertészeti Igazgatóságára” szövegrész
helyébe az „a NÉBIH részére” szöveg
lép.
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25. §		
Az állatoknak a szállítás és a kapcsolódó műveletek közbeni védelmére vonatkozó 1/2005/EK rendelet
végrehajtásáról szóló 88/2008. (VII. 18.) FVM rendelet 1. § (2) bekezdés záró szövegrészében az „állategészségügyi
hatóság” szövegrész helyébe az „élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság” szöveg lép.
26. §		
A védett őshonos állatfajták genetikai fenntartásának rendjéről szóló 93/2008. (VII. 24.) FVM rendelet
a)
1. § f ) pontjában a „Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központja” szövegrész helyébe a „Nemzeti
Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal” szöveg,
b)
4. § (3) bekezdésében az „a földművelésügyi és vidékfejlesztési” szövegrész helyébe az „az agrárpolitikáért
felelős” szöveg
lép.
27. §		
Az erdők közjóléti célú védelmét és bővítését szolgáló feladatok ellátásának csekély összegű (de minimis)
támogatásáról szóló 112/2008. (VIII. 30.) FVM rendelet
a)
7. § (3) bekezdésében az „MgSzH területi szervének” szövegrész helyébe az „erdészeti igazgatóság” szöveg,
a „Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH)” szövegrész helyébe az „a Nemzeti
Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH)” szöveg,
b)
7. § (4) bekezdésében a „Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH)” szövegrész
helyébe az „A NÉBIH” szöveg,
c)
7. § (8) bekezdésében és 20. §-ában az „az NÉBIH” szövegrész helyébe az „a NÉBIH” szöveg,
d)
9. § (3) bekezdés e) pont ei) alpontjában az „MgSzH területi szervének” szövegrész helyébe az „erdészeti
igazgatóságnak” szöveg,
e)
11. § (3) bekezdés m) pontjában az „MgSzH területi szerve” szövegrész helyébe az „erdészeti igazgatóság”
szöveg,
f)
15. § (3) bekezdés d) pontjában az „MgSzH területi szervét” szövegrész helyébe az „erdészeti igazgatóságot”
szöveg
lép.
28. §		
A mezőgazdasági üzemek korszerűsítéséhez, fejlesztéséhez nemzeti hatáskörben nyújtott kedvezményes hitel- és
lízingdíj-támogatás igénybevételének részletes feltételeiről szóló 114/2008. (IX. 5.) FVM rendelet
a)
5. § (1) bekezdés a) pont af ) alpontjában az „az állattartás helye szerinti illetékes megyei kormányhivatal
élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatósága (a továbbiakban: élelmiszerlánc-biztonsági
és állategészségügyi igazgatóság) Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóság” szövegrész
helyébe az „az állattartás helye szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági
és állategészségügyi igazgatósága” szöveg,
b)
12. § (3) bekezdésében az „Az NÉBIH által rendszeresített, az MgSzH honlapján közzétett” szövegrész helyébe
az „A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal által rendszeresített és honlapján közzétett” szöveg
lép.
29. §

(1) A veszettség elleni védekezés részletes szabályairól szóló 164/2008. (XII. 20.) FVM rendelet [a továbbiakban:
164/2008. (XII. 20.) FVM rendelet] 8. § (2) bekezdésében az „MgSzH az illetékes vadászati és halászati
felügyelőségeinek (a továbbiakban: vadászati hatóság)” szövegrész helyébe az „a megyei kormányhivatal
földművelésügyi igazgatóságának (a továbbiakban: vadászati hatóság)” szöveg lép.
(2) Hatályát veszti a 164/2008. (XII. 20.) FVM rendelet 2. § e) pontjában a „Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal
(a továbbiakban: MgSzH) megyei igazgató főállatorvosa,” szövegrész.

30. §		
A tenyésztésszervezési feladatok támogatása igénybevételének részletes feltételeiről szóló 27/2009. (III. 18.)
FVM rendelet
a)
1. § b) pontjában a „Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal” szövegrész helyébe a „Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal” szöveg,
b)
8. §-ában a „Földművelésügyi és Vidékfejlesztési” szövegrész helyébe a „Vidékfejlesztési” szöveg
lép.

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2014. évi 37. szám

3605

31. §		
Az idegen és nem honos halfajoknak akvakultúrában való alkalmazásával kapcsolatos szabályokról szóló
111/2009. (VIII. 19.) FVM rendelet
a)
1. § (1) bekezdésében az „a Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg,
a „Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal (a továbbiakban: MgSzH)” szövegrész helyébe a „Nemzeti
Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH)” szöveg,
b)
1. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében és f ) pontjában, 2. §-ában, 3. §-ában és 5. §-ában az „az NÉBIH”
szövegrész helyébe az „a NÉBIH” szöveg,
c)
4. §-ában az „az MgSzH” szövegrész helyébe az „a NÉBIH” szöveg
lép.
32. §		
A talajvédelmi szakértői tevékenység folytatásának részletes feltételeiről szóló 181/2009. (XII. 30.) FVM rendelet 5. §
(4) bekezdésében az „MgSzH Központ” szövegrész helyébe a „NÉBIH” szöveg lép.
33. §		
A növényvédelmi tevékenységről szóló 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet
a)
21. § (10) bekezdés a) pontjában, 33. §-ában és 45. § (4) bekezdésében az „az NÉBIH” szövegrész helyébe
az „a NÉBIH” szöveg,
b)
21. § (10) bekezdés c) pontjában az „a földművelésügyi és vidékfejlesztési” szövegrész helyébe
az „az élelmiszerlánc-felügyeletért felelős” szöveg,
c)
31. § (3) bekezdésében az „Az NÉBIH” szövegrész helyébe az „A NÉBIH” szöveg
lép.
34. §		
A kistermelői élelmiszer-termelés, -előállítás és -értékesítés feltételeiről szóló 52/2010. (IV. 30.) FVM rendelet
a)
5. § (2) bekezdésében az „MgSzH-nál” szövegrész helyébe az „a fővárosi és megyei kormányhivatal
élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságánál (a továbbiakban: élelmiszerlánc-biztonsági és
állategészségügyi igazgatóság)” szöveg,
b)
5. § (7) bekezdésében az „élelmiszerlánc-felügyeleti és állategészségügyi igazgatóság” szövegrész helyébe
az „élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság” szöveg
lép.
35. §		
A növényi és állati eredetű élelmiszerekben és takarmányokban, illetve azok felületén található megengedett
növényvédőszer-maradékok határértékéről, valamint ezek hatósági ellenőrzéséről szóló 66/2010. (V. 12.)
FVM rendelet 5. § (1) bekezdésében az „(a továbbiakban: növény- és talajvédelmi igazgatóság)” szövegrész helyébe
az „(a továbbiakban: növény- és talajvédelmi igazgatóság) és a járási állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző
hivataloknak” szöveg lép.
36. §		
A méhanyanevelő telep üzemeltetéséről, valamint a méhanya és szaporítóanyag előállításáról, felhasználásáról
szóló 67/2010. (V. 12.) FVM rendelet 6. § (3) bekezdésében az „MgSzH területi szervéhez” szövegrész helyébe
az „élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatósághoz” szöveg lép.
37. §

(1) A gyümölcs szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 72/2010. (V. 13.) FVM rendelet
[a továbbiakban: 72/2010. (V. 13.) FVM rendelet] 40. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Amennyiben az árusítóhely ismételten vagy súlyosan megszegi a szaporítóanyag forgalomba hozatalára
vonatkozó előírásokat, a NÉBIH, illetve az illetékes megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatósága
az árusítóhely engedélyének visszavonását kezdeményezi az illetékes települési önkormányzat jegyzőjénél.”
(2) A 72/2010. (V. 13.) FVM rendelet
a)
1. § (1) bekezdés c) pontjában a „Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központjára és területi szerveire
(a továbbiakban együtt: MgSzH)” szövegrész helyébe a „Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalra
(a továbbiakban: NÉBIH), illetve az illetékes megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatóságára”
szöveg,
b)
9. melléklet 2.1. pontjában az „az MgSzH” szövegrész helyébe az „a NÉBIH” szöveg
lép.
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38. §		
Az élelmiszer-előállítással és -forgalmazással kapcsolatos adatszolgáltatásról és nyomonkövethetőségről szóló
3/2010. (VII. 5.) VM rendelet
a)
2. § (1) bekezdés 1. pontjában az „az Magyarország” szövegrész helyébe az „a Magyarország” szöveg,
b)
3. § (2) bekezdésében az „élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság” szövegrész helyébe
az „élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságnak” szöveg
lép.
39. §		
A halkeltető állomások üzemeltetéséről, valamint a tenyészhalak és hal szaporítóanyag felajánlásáról, értékesítéséről
szóló 34/2011. (IV. 28.) VM rendelet
a)
4. § (1) bekezdésében a „Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal (a továbbiakban: MgSzH)” szövegrész helyébe
a „Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH)” szöveg, az „az MgSzH honlapján”
szövegrész helyébe az „a honlapján” szöveg,
b)
6. § (3) bekezdésében, 7. § (3) bekezdésében és Mellékletében az „az MgSzH-nak” szövegrész helyébe
az „a NÉBIH-nek” szöveg,
c)
9. §-ában az „Az MgSzH” szövegrész helyébe az „A NÉBIH” szöveg
lép.
40. §

(1) Az étkezési célra forgalomba kerülő vadon termett gombák gyűjtéséről, feldolgozásáról, forgalomba hozataláról
szóló 107/2011. (XI. 10.) VM rendelet [a továbbiakban: 107/2011. (XI. 10.) VM rendelet] 3. § (1) bekezdése helyébe
a következő rendelkezés lép:
„(1) Gomba-szakellenőri tevékenységet az végezhet, aki
a) az (1a) bekezdésben szereplő valamely képesítéssel rendelkezik,
b) öt évnél nem régebbi munkaköri szakmai és egészségügyi alkalmassági igazolással rendelkezik, amely kitér
a mentális beszámíthatóságra, valamint az érzékszervek normális működésének igazolására,
c) ötévente részt vesz a Vidékfejlesztési Minisztérium (a továbbiakban: VM) által szervezett továbbképzésen, és
d) a gomba-szakellenőri tevékenység gyakorlásának szándékát a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalnak
(a továbbiakban: NÉBIH) bejelentette.”
(2) A 107/2011. (XI. 10.) VM rendelet 3. §-a a következő (1a)–(1c) bekezdésekkel egészül ki:
„(1a) A gomba-szakellenőri tevékenységhez megfelelő képesítéssel rendelkezik, aki
a) 2013. szeptember 1-je előtt indított, Országos Képzési Jegyzékben szereplő gomba-szakellenőri képzésen sikeres
vizsgát tett,
b) a VM által szervezett gomba-szakellenőri tanfolyamon sikeres vizsgát tett,
c) 1955–1984 között közép-, illetve felsőfokú gombaismerői tanfolyamon sikeres vizsgát tett, vagy
d) az Európai Gazdasági Térség valamely szerződő államában a gomba-szakellenőri tanfolyammal egyenértékű
képesítést szerzett.
(1b) Az (1a) bekezdésben meghatározott képesítéssel rendelkező személy végezhet gombával kapcsolatos hatósági
élelmiszerbiztonsági célellenőrzést.
(1c) Mérgező gomba okozta megbetegedés vizsgálatánál laboratóriumi diagnosztikai tevékenységet az végezhet,
aki sikeres vizsgát tesz a VM által szervezett gomba-diagnosztikai tanfolyamon.”
(3) A 107/2011. (XI. 10.) VM rendelet a következő 18. §-sal egészül ki:
„18. § E rendeletnek az egyes agrártárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 19/2014. (III. 12.) VM rendelettel
[a továbbiakban: 19/2014. (III. 12.) VM rendelet] megállapított 3. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott
ötéves továbbképzési kötelezettséget a 19/2014. (III. 12.) VM rendelet hatályba lépésekor már gomba-szakellenőri
tevékenységet végzők esetében a 19/2014. (III. 12.) VM rendelet hatályba lépését követő öt éven belül kell teljesíteni.”
(4) A 107/2011. (XI. 10.) VM rendelet 3. § (2) bekezdésében a „Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
(a továbbiakban: NÉBIH)” szövegrész helyébe a „NÉBIH-nek” szöveg lép.
(5) Hatályát veszti a 107/2011. (XI. 10.) VM rendelet 3. § (3) bekezdése és 1. melléklete.

41. §		
Az erdei vasutak üzemeltetésének csekély összegű (de minimis) támogatásáról szóló 95/2012. (VIII. 30.) VM rendelet
a)
3. § (1) bekezdésében a „Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény”
szövegrész helyébe a „Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény”
szöveg,
b)
3. § (2) bekezdésében a „2013.” szövegrész helyébe a „2014.” szöveg
lép.
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42. §

(1) A sertésfeldolgozást végző élelmiszer-feldolgozók részére nyújtott „de minimis” támogatásról szóló
67/2013. (VII. 29.) VM rendelet [a továbbiakban: 67/2013. (VII. 29.) VM rendelet] 10. §-a helyébe a következő
rendelkezés lép:
„10. § Az ügyfélnek a kifizetési kérelmét a támogatási döntésben jóváhagyott beruházás megvalósítását követően,
de legkésőbb a támogatási döntés kézhezvételétől számított 180 napon belül kell az MVH által rendszeresített és
honlapján közzétett nyomtatványon az MVH részére benyújtania.”
(2) A 67/2013. (VII. 29.) VM rendelet a következő 17/B. §-sal egészül ki:
„17/B. § E rendeletnek az egyes agrártárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 19/2014. (III. 12.) VM
rendelettel [a továbbiakban: 19/2014. (III. 12.) VM rendelet] megállapított 10. §-át a 19/2014. (III. 12.) VM rendelet
hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”

43. §

(1) Az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból egyes jogcímek esetében technológiai berendezések
korszerűsítés céljából történő beszerzéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 116/2013. (XII. 12.)
VM rendelet [továbbiakban: 116/2013. (XII. 12.) VM rendelet] 3. § (5) és (6) bekezdése helyébe a következő
rendelkezések lépnek:
„(5) A (4) bekezdés a) pontja alkalmazandó a kerekes traktor (1111) és a 7. mellékletben vagy a gépkapcsolási
lehetőségekre vonatkozó, a rendelet hatálybalépését megelőzően közzétett IH közlemény 3. mellékletében
feltüntetett valamely gép vagy technológiai berendezés együttes igénylése esetén, azzal, hogy gépkapcsolatonként
legfeljebb a kerekes traktorok darabszámával egyező darabszámú azonos gépkódú munkagép vehető figyelembe.
(6) A (4) bekezdés a) pontja alkalmazandó a 8. mellékletben vagy a gépkapcsolási lehetőségekre vonatkozó,
a rendelet hatálybalépését megelőzően közzétett IH közlemény 1–2. és 4–9. mellékleteiben feltüntetett valamely
gép vagy technológiai berendezés együttes igénylése esetén, azzal, hogy gépkapcsolatonként legfeljebb
a gépkapcsolat alapelemeként meghatározott gépek (alapgépek) darabszámával egyező darabszámú azonos
gépkódú kapcsolódó gép vehető figyelembe.”
(2) A 116/2013. (XII. 12.) VM rendelet 4. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A 2. célterület vonatkozásában, amennyiben az ügyfél nem minősül induló vállalkozásnak, és a támogatási
kérelem benyújtásakor nem teljesíti a 6. § (2) bekezdés b) és d) pontjai szerinti feltételeket, úgy ezen feltételek
vonatkozásában a (2) bekezdés b) pontja szerinti rendelkezéseket kell alkalmazni, azzal, hogy az ügyfél erre
vonatkozó nyilatkozatát legkésőbb az MVH erre irányuló hiánypótlási felhívásában foglaltak szerint köteles
megtenni.”
(3) A 116/2013. (XII. 12.) VM rendelet 5. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Támogatás az 1. célterület vonatkozásában akkor vehető igénybe, ha az ügyfél]
„e) az ÁTK I. jogcímhez, az ÁTK II. jogcímhez, a BaTeK jogcímhez kapcsolódóan nem rendelkezik helyt adó, vagy
részben helyt adó támogatási határozattal, vagy ha rendelkezik helyt adó vagy részben helyt adó támogatási
határozattal, úgy az utolsó kifizetési kérelmét a támogatási kérelem benyújtásáig benyújtotta, vagy a támogatási
kérelem benyújtásakor az ügyfélre irányadó, az utolsó kifizetési kérelem benyújtására rendelkezésére álló határidő
még nem telt le;”
(4) A 116/2013. (XII. 12.) VM rendelet 6. § (2) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A támogatás a 2. célterület vonatkozásában továbbá akkor vehető igénybe, ha az ügyfél]
„e) az ÉLIP I. jogcímhez, az ÉLIP II. jogcímhez kapcsolódóan nem rendelkezik helyt adó, vagy részben helyt adó
támogatási határozattal, vagy rendelkezik helyt adó vagy részben helyt adó támogatási határozattal, úgy az utolsó
kifizetési kérelmét a támogatási kérelem benyújtásáig benyújtotta, vagy a támogatási kérelem benyújtásakor
az ügyfélre irányadó, az utolsó kifizetési kérelem benyújtására rendelkezésére álló határidő még nem telt le,”
(5) A 116/2013. (XII. 12.) VM rendelet 7. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A támogatási kérelem benyújtását követően a támogatási kérelem vonatkozásában módosításnak nincs
helye. A támogatási kérelem vonatkozásában hiánypótlásnak kizárólag csak azon dokumentumok esetében van
helye, amelyeket az ügyfél jogszabály alapján a támogatási kérelméhez csatolni köteles, azzal, hogy a támogatás
igénybevétele feltételeinek a benyújtott dokumentumok alapján legkésőbb az MVH által kibocsátott hiánypótlási
végzés teljesítésének időpontjában teljesülniük kell. A kizárólag pontozást érintő dokumentum vonatkozásában
hiánypótlásnak nincs helye.”
(6) A 116/2013. (XII. 12.) VM rendelet 12. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az ügyfél az MVH részére teljesítendő, e rendeletben meghatározott intézkedésben való részvétele
megalapozottságának vizsgálatához, megállapításához szükséges bejelentési, adatszolgáltatási, valamint
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a hiánypótlásra és a nyilatkozattételre vonatkozó kötelezettségét kizárólag elektronikus úton, az ügyfélkapun
keresztül köteles teljesíteni.”
(7) A 116/2013. (XII. 12.) VM rendelet a következő 15/A. §-sal egészül ki:
„15/A. § E rendeletnek az egyes agrártárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 19/2014. (III. 12.)
VM rendelettel [a továbbiakban: 19/2014. (III. 12.) VM rendelet] megállapított 3. § (5) és (6) bekezdését, 4. §
(2a) bekezdését, 5. § (1) bekezdés e) pontját, 6. § (2) bekezdés e) pontját, 7. § (5) bekezdését, valamint 12. §
(1) bekezdését a 19/2014. (III. 12.) VM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”
44. §		
Hatályát veszti
a)
a belterületi szőlő- és gyümölcsös ültetvényekben a 2007. évi tavaszi fagykárok miatt keletkezett veszteségek
csekély összegű támogatásáról szóló 96/2007. (IX. 7.) FVM rendelet,
b)
a szőlő- és gyümölcsös ültetvényekben a 2007. évi tavaszi fagykárok miatt száz százalékos terméskiesést
elszenvedett termelők egyszeri csekély összegű támogatásáról szóló 97/2007. (IX. 19.) FVM rendelet, valamint
c)
az iparialma-termesztés 2008. évi termőegyensúly-helyreállításának csekély összegű (de minimis)
támogatásáról szóló 128/2008. (X. 1.) FVM rendelet.
45. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		
		

Dr. Fazekas Sándor s. k.,
vidékfejlesztési miniszter

1. melléklet a 19/2014. (III. 12.) VM rendelethez
„12. számú melléklet a 44/2003. (IV. 26.) FVM rendelethez

A hatósági takarmány-ellenőrzés szervezésének alapelvei
I. Az ellenőrzés általános szabályai
1.
E melléklet alkalmazásában:
a)
dokumentum ellenőrzés: a takarmányt kísérő dokumentumok vagy a takarmányon feltüntetett
információk ellenőrzése,
b)
azonosság ellenőrzés: a takarmányt kísérő dokumentumok, a takarmány csomagoló-eszközén,
címkéjén feltüntetettek és a takarmány egymással való megegyezőségének vizuális ellenőrzése,
c)
fizikai ellenőrzés: a takarmány fizikai tulajdonságainak ellenőrzése, ahol szükséges mintavétellel és
laboratóriumi vizsgálatokkal.
2.
Az ellenőrzést a következők szerint kell végezni:
a)
az ellenőrzést rendszeres időközönként, illetve szúrópróbaszerűen kell végezni,
b)
ellenőrizni kell, ahol feltételezhető, hogy a termék nem felel meg az előírásoknak, illetve a garantált
értékeknek,
c)
az ellenőrzés során alkalmazott intézkedések arányban álljanak az intézkedéssel elérni kívánt céllal,
a tapasztalt szabálytalanságokkal, hibákkal.
3.
Az ellenőrzés az előállítás minden szakaszára, beleértve a tárolást is, a forgalomba hozatalra, az exportra,
az importra, az országon való átszállításra és minőségi kifogás vagy biztonsági probléma esetén
a felhasználásra is kiterjed.
4.
Az ellenőrzést azokra a területre kell összpontosítani, ahol az a leghatékonyabb.
5.
Általános szabályként az ellenőrzést előzetes figyelmeztetés, illetve bejelentés nélkül kell végezni.
6.
A megyei kormányhivatal járási hivatala állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző hivatalának
(a továbbiakban: járási állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző hivatal) biztosítania kell, hogy az ellenőrzés
a takarmány továbbszállítása és forgalomba hozatala tekintetében ne okozzon indokolatlan késedelmet,
illetve akadályt.
7.
Az ellenőrzést végző személynek az üzleti, üzemi titoktartási kötelezettségre figyelemmel kell lennie,
ez azonban nem akadályozhatja meg az emberi és az állati egészségre, a környezetre és a takarmány
minőségére vonatkozó veszély megelőzéséhez szükséges információk átadását.
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Az Európai Bizottság szakértőivel az általuk végzett helyszíni vizsgálat során a megyei kormányhivatal
élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságának (a továbbiakban: élelmiszerlánc-biztonsági
és állategészségügyi igazgatóság) és a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalnak (a továbbiakban: NÉBIH)
a Vidékfejlesztési Minisztérium (a továbbiakban: Minisztérium) felügyelete mellett együtt kell működnie.
9.
A III. fejezet 4–7. pontjában foglalt intézkedések, illetve tájékoztatások megtétele előtt a NÉBIH-nek
tájékoztatnia kell a Minisztériumot.
II. Az export takarmányok ellenőrzése
1.
Az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságnak és a NÉBIH-nek minden szükséges
intézkedést meg kell tennie annak érdekében, hogy az exportra szánt termékek megfelelő vizsgálatok alá
essenek.
2.
Az ellenőrzést export esetén a takarmány-előállításánál, tárolásánál, szállításánál, valamint a vámelőírások
betartása mellett az országhatáron lehet elvégezni.
III. Az Európai Unióban forgalomba hozott takarmányok ellenőrzése
1.
A tagállamokban való forgalomba hozatalra szánt, illetve valamely tagállamba továbbküldendő
takarmányokra ugyanolyan ellenőrzési szempontok vonatkoznak, mint a Magyarország területén forgalomba
hozatalra szánt takarmányra.
2.
Ha a NÉBIH, az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság, illetve a járási állategészségügyi
és élelmiszer-ellenőrző hivatal megállapítja a takarmány rendeltetési helyén vagy a szállítás közben
végzett ellenőrzés során, hogy a takarmány nem felel meg a jogszabályi előírásoknak, akkor meg kell tenni
a szükséges intézkedéseket. A NÉBIH, az élelmiszerlánc-biztonsági és állat-egészségügyi igazgatóság, illetve
a járási állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző hivatal meghatározza, hogy a feladónak, a címzettnek vagy
bármely más, az intézkedés megtételére jogosult személynek a következő intézkedések közül melyiket kell
végrehajtania:
a)
megadott határidőn belül a takarmány kifogásolt tulajdonságát a jogszabályban meghatározott
követelményeknek megfelelővé teszik,
b)
a takarmány szennyezettségét az előírtaknak megfelelően megszüntetik,
c)
előírt, illetve engedélyezett módszert alkalmaznak a takarmány feldolgozására,
d)
más célra használják fel a takarmányt,
e)
visszaküldik a takarmányt a származási országba, a származási ország illetékes hatóságának
értesítését követően,
f)
megsemmisítik a takarmányt.
3.
Az 1. és 2. pontokban foglaltak teljesítésével kapcsolatos intézkedések költségeit – attól függően, hogy kinél
merültek fel – a feladónak, a címzettnek vagy az intézkedés megtételére jogosult személynek kell viselnie.
4.
A 2. pont b), d), e) és f ) alpontjai esetén az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság
információi alapján a NÉBIH haladéktalanul értesíti a küldő tagállamot.
5.
Amennyiben Magyarország területéről érkezett szállítmánnyal kapcsolatban jelentkeznek a 2. pont szerinti
problémák, és a 4. pont szerinti intézkedésekről a NÉBIH-et informálja a rendeltetési hely tagállama, akkor
a NÉBIH értesítése alapján az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságnak meg kell tennie
a szükséges intézkedéseket, és az elvégzett vizsgálatokról, a meghozott döntésekről és a döntés indokáról
a NÉBIH-en keresztül értesítenie kell a rendeltetési hely tagállamát.
6.
Ha a NÉBIH a 4. pont esetén, vagy az 5. pont szerinti rendeltetési hely tagállama az intézkedéseket nem
találja megfelelőnek, akkor a NÉBIH-nek és az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságnak
a rendeltetési hely tagállamával együtt kell működnie a probléma megoldásához szükséges intézkedés
meghatározásában.
7.
Amennyiben az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság a másik tagállamból érkezett
takarmány ellenőrzése során ismétlődő rendellenességeket tapasztal, a NÉBIH-en keresztül értesíti az Európai
Bizottságot és a küldő tagállamot.
IV. A takarmányokból eredő vészhelyzetek információs rendszere
1.
A takarmány előállításáért, tárolásáért és forgalomba hozataláért felelős személynek azonnal tájékoztatni kell
az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságot, ha tudomására jut, hogy a tulajdonában
vagy birtokában lévő, tagállamon kívüli országból behozott vagy forgalomba hozott takarmány
a)
nemkívánatos anyag tartalma meghaladja a 2. számú mellékletben meghatározott maximális
megengedett mennyiséget,
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b)
2.

3.
4.

5.

6.

a jogszabályban előírt valamely rendelkezésnek nem felel meg, és ebből kifolyólag az emberi, állati
egészség vagy a környezet károsításának veszélye áll fenn.
A takarmány előállításáért, tárolásáért és forgalomba hozataláért felelős személynek tájékoztatnia kell
az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságot
a)
az 1. pont szerinti takarmány pontos azonosítását lehetővé tevő összes részletről, a takarmány által
okozott veszélyről, és a takarmány nyomon követhetőségével kapcsolatos információkról,
b)
minden olyan tevékenységről, amelyet annak érdekében tettek, hogy meggátolják a takarmánynak
az emberi és az állati egészségre, illetve a környezetre gyakorolt károsító hatását.
Szükség szerint a NÉBIH, az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság, illetve a járási
állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző hivatal a III. fejezet 2. és 3. pontjaiban foglaltak szerint jár el.
Ha az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság a kockázat elemzési faktorok alapján olyan
információval rendelkezik, amely alapján a takarmány az emberi, az állati egészségre vagy a környezetre
kockázatot jelent, akkor az információ ellenőrzése után intézkednie kell, hogy
a)
a takarmányt takarmányozásban ne használhassák fel,
b)
a takarmányt elkülönítsék és annak vizsgálata azonnal megkezdődjön a veszélyforrás eredetére,
természetére, és ahol szükséges, a nemkívánatos anyagok eredetére és szintjére vonatkozóan.
Ahol szükséges, a kockázatelemzést ki kell terjeszteni a takarmány más szállítmányaira, vagy a takarmány-,
illetve az élelmiszerlánc más területeire és termékeire, amelyek tartalmazhatnak nemkívánatos vagy tiltott
anyagokat, vagy amelyeknél ilyen veszély fennállhat, figyelembe véve a nemkívánatos, illetve tiltott anyagok
keveredését más takarmányokban és a veszélyes termékek visszakerülésének lehetőségét a takarmányláncba.
Ha a súlyos kockázat fennállása a 4. pont alapján beigazolódik, az élelmiszerlánc-biztonsági és
állategészségügyi igazgatóságnak meg kell tennie a szükséges intézkedéseket – például a takarmány
szennyezettségének megszüntetése, további intézkedések a takarmány ártalmasságának megszüntetésére,
a takarmány újrafeldolgozása, megsemmisítése – annak érdekében, hogy a nemkívánatos és tiltott
anyagokat tartalmazó takarmány ne jelentsen veszélyt az emberi, állati egészségre, valamint a környezetre.
Amennyiben fennáll a veszélye annak, hogy a nemkívánatos, illetve tiltott anyagok más szállítmányokba
vagy a takarmányozási, illetve élelmiszer láncba is bekerülhettek, az élelmiszerlánc-biztonsági és
állategészségügyi igazgatóságnak haladéktalanul azonosítania kell, és ellenőrzés alá kell vonnia
az érintett szállítmányt, illetve az ilyen takarmányt fogyasztott élő állatokat. Az élő állatokkal kapcsolatban
az állategészségügyi és élelmiszerbiztonsági előírások figyelembevételével kell a szükséges intézkedéseket
megtenni, együttműködve az érintett hatóságokkal annak érdekében, hogy az emberi, az állati egészségre
vagy a környezetre kockázatot jelentő takarmányok forgalomba hozatalra ne kerüljenek, illetve azokat
a forgalomból azonnal kivonják.
Ha a NÉBIH, az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság, illetve a járási állategészségügyi
és élelmiszer-ellenőrző hivatal megállapítja, hogy Magyarország vagy más tagállam területén forgalomba
hozott, vagy az Európai Unió tagállamain kívüli országból az Európai Unió területére forgalomba hozatal
céljára behozott takarmányra vonatkoznak az 1. pont a) vagy b) alpontjaiban foglaltak, akkor az Európai
Bizottság értesítése a külön jogszabályban foglaltak szerint történik.”

2. melléklet a 19/2014. (III. 12.) VM rendelethez
„3. számú melléklet a 129/2007. (X. 31.) FVM rendelethez

Az országos répacukor és izoglükóz kvótának a kvótajogosultak közötti elosztásáról

Kvótajogosult

Magyar Cukor Zrt.
Hungrana Kft.

Fehércukor kvóta

Izoglükóz kvóta

Fehércukor egyenértékben

Szárazanyag egyenértékben

(tonna)

(tonna)

105 420
250 265,8”
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3. melléklet a 19/2014. (III. 12.) VM rendelethez
„5. számú melléklet a 45/2008. (IV. 11.) FVM rendelethez

Szemlemegrendelő mintája
Oldal: .........
Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
1024 Budapest, Keleti Károly u. 24.
1525 Budapest 114. Pf. 30

SZEMLEMEGRENDELŐ
a dísznövény szaporítóanyagok szerződéses termeltetéséhez
… év
Nyilvántartásban szereplő forgalmazó neve és címe: ....... Nyilvántartási száma: ....................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................ Dátum: ................................................................................................
................................................................................................................
Bejelentem, hogy az alábbi termelők dísznövény szaporítóanyag termesztést végeznek számomra a pótlapok
szerinti növényekből és darabszámban. A csatolt pótlapok száma: .................... db. Kérem, hogy a szaporítóanyagok
éves szemléjét elvégezni szíveskedjenek.

Sorszám

Termelő
neve

Termesztésbe vont területek*
címe

helység és hrsz.

Szerződéskötés éve

nagyság (m2)

…………………………………………………
nyilvántartásban szereplő forgalmazó aláírása
* Kizárólag a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal dísznövény szaporítóanyag forgalmazók nyilvántartásában nem szereplő területeket kell
bejelenteni. A pótlapokat termelőnként kell kiállítani.

3612

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2014. évi 37. szám

PÓTLAP*
a termeltetési szerződés keretében termelt dísznövény szaporítóanyagok szemlemegrendelőjéhez
… év
Nyilvántartásban szereplő forgalmazó neve és címe: .......
................................................................................................................
Termelő neve és címe: ..................................................................
................................................................................................................

Nyilvántartási száma: ....................................................................
................................................................................................................
Dátum: ................................................................................................
................................................................................................................

Szaporítóanyag megnevezése

Menyisége

(botanikai név, fajta)

(db)

Ellenőrző felügyelő megjegyzése

…………………………………………………
nyilvántartásban szereplő forgalmazó aláírása

* Kizárólag a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal dísznövény szaporítóanyag forgalmazók nyilvántartásában nem szereplő területeket kell
bejelenteni. A pótlapokat termelőnként kell kiállítani.”
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A vidékfejlesztési miniszter 20/2014. (III. 12.) VM rendelete
a méhcsaládok pusztulásával kapcsolatos közösségi programokra igénybe vehető pénzügyi hozzájárulás
felhasználásának szabályairól
A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes
kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján – az egyes miniszterek,
valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a) és
b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a következőket rendelem el:
1. §		
E rendelet alkalmazásában
1.
pénzügyi teljesítési időszak: 2013. július 1-jétől 2014. november 17-ig terjedő időszak;
2.
végrehajtási időszak: 2013. július 1-jétől 2014. szeptember 30-ig terjedő időszak.
2. §		
Pénzügyi hozzájárulás vehető igénybe a méhcsaládok pusztulásával kapcsolatos közösségi programokra
a bizonyos tagállamoknak a méhcsaládpusztulásról szóló önkéntes felügyeleti tanulmányok elkészítéséhez
nyújtott, a 2013/2014-es idényre szóló uniós pénzügyi hozzájárulásról szóló, 2013. október 17-i 2013/512/EU
bizottsági végrehajtási határozat (a továbbiakban: 2013/512/EU bizottsági végrehajtási határozat) alapján, annak
III. mellékletében meghatározottak figyelembe vételével
a)
a laboratóriumi vizsgálatok elvégzése,
b)
a mintavétel,
c)
a méhészetek és méhkolóniák egészségi állapotának ellenőrzése és
d)
a tanulmányi programok megvalósítása
kapcsán felmerült költségekhez.
3. §

(1) A pénzügyi hozzájárulás a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény
1. melléklet XII. Vidékfejlesztési Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 4. Uniós programok
kiegészítő támogatása alcím, 9. Egyes állatbetegségek megelőzésének és felszámolásának támogatása
jogcímcsoporton rendelkezésre álló 48 948 eurónak megfelelő forintösszeg, valamint az Európai Unió általános
költségvetésének terhére a 2013/512/EU bizottsági végrehajtási határozat 1. cikkében Magyarország számára
meghatározott 114 209 euró pénzösszeg.
(2) A keretösszeg a végrehajtási időszakra 163 157 eurónak megfelelő forintösszeg.

4. §

(1) A pénzügyi hozzájárulás alapja a pénzügyileg teljesített számlán vagy egyéb bizonylaton (a továbbiakban együtt:
számla) szereplő költségek általános forgalmi adót nem tartalmazó, nettó összege.
(2) A pénzügyi hozzájárulás mértéke az igazolt nettó költségek 100%-a, de legfeljebb méhészeti látogatásonként
497 eurónak megfelelő forintösszeg.
(3) A 2013/512/EU bizottsági végrehajtási határozat III. mellékletében meghatározottak figyelembe vételével kiállított
számlákon szereplő költségekhez abban az esetben vehető igénybe pénzügyi hozzájárulás, amennyiben a számlák
kiállítási dátuma a végrehajtási időszakra esik, és a számlák pénzügyi teljesítése legkésőbb 2014. november 17-ig
megtörténik. A pénzügyi hozzájárulás folyósítására csak pénzügyileg teljesített számla esetében kerülhet sor.
(4) A pénzügyi hozzájárulás igénybevételére a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH)
jogosult.
(5) A felmerült költségeket igazoló, pénzügyileg teljesített számlák meglétét a kérelmező az 1. melléklet szerinti
adattartalmú nyomtatványon nyilatkozattal igazolja.

5. §

(1) A pénzügyi hozzájárulás kifizetése iránti kérelmet (a továbbiakban: kérelem) a NÉBIH egy alkalommal postai
úton vagy – képviselője útján – személyesen, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH)
által rendszeresített és a honlapján közzétett, az 1. melléklet szerinti adattartalmú nyomtatványon, legkésőbb
2014. december 1-ig nyújthatja be az MVH-hoz.
(2) A kérelemhez csatolni kell a felmerült költségeket igazoló számlákról – méhészeti látogatási időszakonként –
készült, 2. melléklet szerinti adattartalmú nyomtatványt és a vizsgált méhészetekről készült, 3. melléklet szerinti
adattartalmú nyomtatványt.
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(3) Az MVH a benyújtott kérelem elbírálását követő 5 munkanapon belül tájékoztatja az élelmiszerlánc-felügyeletért
felelős minisztert a jóváhagyott támogatás összegéről, és a keret kihasználtságáról.
(4) Az MVH a rendelkezésre álló keretösszegig hozhat döntést, a keretösszegen felüli támogatási igényt elutasítja.
6. §

(1) Abban az esetben, ha a szükséges forrás
a)
a támogatási döntés meghozatala időpontjában rendelkezésre áll, a kérelem jóváhagyását követő 30 napon
belül,
b)
a támogatási döntés meghozatala után kerül biztosításra, a szükséges forrás rendelkezésre bocsátását követő
30 napon belül
utalja át az MVH a jogos támogatási összeget a kérelmező ügyfél-nyilvántartási rendszerbe bejelentett fizetési
számlájára.
(2) Az euróban meghatározott keretösszeg terhére teljesülő pénzügyi hozzájárulást forintban kell igényelni és az MVH
forintban fizeti ki.
(3) E rendelet alkalmazásában az euró-forint átváltás az Európai Központi Bank által közzétett, a rendelet
hatálybalépésének napján érvényes középárfolyamon történik.

7. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
8. §		
Ez a rendelet a bizonyos tagállamoknak a méhcsaládpusztulásról szóló önkéntes felügyeleti tanulmányok
elkészítéséhez nyújtott, a 2013/2014-es idényre szóló uniós pénzügyi hozzájárulásról szóló, 2013. október 17-i
2013/512/EU bizottság végrehajtási határozat végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.
9. §		
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból támogatott intézkedések monitoring adatszolgáltatási rendjére
vonatkozó részletes szabályokról szóló 18/2009. (III. 6.) FVM rendelet 4. § (1) bekezdés a)–c) pontjában a „február 13.
és március 12.” szövegrész helyébe a „február 17. és március 19.” szöveg lép.
10. §		
Hatályát veszti a méhcsaládok pusztulásával kapcsolatos közösségi programokra igénybe vehető pénzügyi
hozzájárulás felhasználásának szabályairól szóló 10/2013. (II. 28.) VM rendelet.
		
		

Dr. Fazekas Sándor s. k.,
vidékfejlesztési miniszter
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1. melléklet a 20/2014. (III. 12.) VM rendelethez
PÉNZÜGYI HOZZÁJÁRULÁS KIFIZETÉSE IRÁNTI KÉRELEM adattartalma
a méhcsaládok pusztulásával kapcsolatos közösségi programokra igénybe vehető pénzügyi
hozzájárulás felhasználásának szabályairól szóló 20/2014. (III. 12.) VM rendelet alapján igényelhető
pénzügyi hozzájáruláshoz
1. Az ügyfél azonosító adatai
1.1. Az ügyfél ügyfél-azonosítója
2. Az igényelt pénzügyi hozzájárulás megjelölése az alábbi táblázat szerint:
Méhészeti látogatások száma (db):
A
Költségek megnevezése

1.

A laboratóriumi vizsgálatok költségei

2.

Az ellenőrzés és mintavétel költségei

3.

Általános költségek

4.

Összesen:

B
A pénzügyi hozzájárulás igényelt összege
(Ft)

3. Ügyfél nyilatkozata arról, hogy
3.1. Tudomásul veszi, hogy
a)
az MVH-val a kapcsolattartás a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztés, valamint halászati
támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi
XVII. törvény (a továbbiakban: MVH eljárási törvény) 28. § (1) bekezdése szerinti Egységes
Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerbe bejelentett adatok alapján történik;
b)
az adatok megváltozása esetében az MVH eljárási törvény 29. § (1) bekezdése alapján
a változást köteles az MVH felé tizenöt napon belül bejelenteni, és amennyiben ezen bejelentési
kötelezettséget elmulasztja, az ebből adódó – az MVH eljárási törvény 29. § (5) bekezdésében,
valamint 30/A. §-ában foglalt jogkövetkezmények őt terhelik;
c)
a jogosulatlanul igénybe vett támogatás és az egyéb fizetési kötelezettség adók módjára
behajtandó köztartozásnak minősül, amelyet az állami adóhatóság hajt be;
d)
amennyiben az intézkedésekkel kapcsolatban lejárt tartozása áll fenn, az MVH eljárási törvény
38. § (9) bekezdése alapján a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv hatósági átutalási
megbízását a fizetési számláját vezető pénzforgalmi szolgáltató végrehajtható okirat csatolása
nélkül köteles teljesíteni, továbbá e nyilatkozat hiányában a kérelem az MVH eljárási törvény alapján
érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül.
3.2. Nyilatkozik arról, hogy
a)
a pénzügyi hozzájárulás kifizetése iránti kérelmen és mellékletein feltüntetett adatok a valóságnak
megfelelnek;
b)
a költségek ténylegesen felmerültek és a 2013/512/EU bizottsági végrehajtási határozat
rendelkezései alapján támogatásra jogosultak;
c)
a felmerült költségeket igazoló számlák pénzügyi teljesítése legkésőbb 2014. november 17-ig
megtörtént;
d)
a felmerült költségeket igazoló pénzügyileg teljesített számlák rendelkezésére állnak;
e)
az igényelt pénzügyi hozzájárulás mértéke méhészeti látogatásonként nem haladja meg
a 497 eurónak megfelelő forintösszeget.
4. Keltezés, igénylő (cégszerű) aláírása
5. Csatolandó melléklet: a kapcsolódó költségeket igazoló számlákról készült összesítő kimutatás és a vizsgált
méhészetek adatai.
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2. melléklet a 20/2014. (III. 12.) VM rendelethez
Összesítő kimutatás adatai a kapcsolódó költségeket igazoló számlákról
Látogatási időszak: ……
1. A laboratóriumi vizsgálatok költségei
A számla/egyéb bizonylat által igazolt
Számla/egyéb bizonylat száma

Számla/egyéb bizonylat kiállítási ideje

nettó költség
(Ft)

2. Az ellenőrzés és mintavétel költségei
A számla/egyéb bizonylat által igazolt
Számla/egyéb bizonylat száma

Számla/egyéb bizonylat kiállítási ideje

nettó költség
(Ft)

3. Egyéb, általános költségek
A számla/egyéb bizonylat által igazolt
Számla/egyéb bizonylat száma

Számla/egyéb bizonylat kiállítási ideje

nettó költség
(Ft)

Keltezés, a kérelmező (cégszerű) aláírása
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3. melléklet a 20/2014. (III. 12.) VM rendelethez
A vizsgált méhészetek adatai
Állattartó neve

Keltezés, a kérelmező (cégszerű) aláírása

Állattartó lakhelye
(székhelye, telephelye)
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IX. Határozatok Tára

A köztársasági elnök 91/2014. (III. 12.) KE határozata
magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés b) pontja alapján – a külügyminiszter előterjesztésére – hozzájárulok
Margaret Ann Louise Jobson rendkívüli és meghatalmazott nagykövetnek Jamaika magyarországi rendkívüli és
meghatalmazott nagykövetévé történő kinevezéséhez, berlini székhellyel.
Budapest, 2014. február 14.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2014. február 25.
		
		

Martonyi János s. k.,
külügyminiszter

KEH ügyszám: IV-5/00921/2014.

A köztársasági elnök 92/2014. (III. 12.) KE határozata
magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés b) pontja alapján – a külügyminiszter előterjesztésére – hozzájárulok
Muhammad Ali Sorcar rendkívüli és meghatalmazott nagykövetnek a Bangladesi Népi Köztársaság magyarországi
rendkívüli és meghatalmazott nagykövetévé történő kinevezéséhez, berlini székhellyel.
Budapest, 2014. február 14.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2014. február 25.
		
		

KEH ügyszám: IV-5/00922/2014.

Martonyi János s. k.,
külügyminiszter
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A köztársasági elnök 93/2014. (III. 12.) KE határozata
magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés b) pontja alapján – a külügyminiszter előterjesztésére – hozzájárulok Youssouf
Abassalah rendkívüli és meghatalmazott nagykövetnek a Csádi Köztársaság magyarországi rendkívüli és
meghatalmazott nagykövetévé történő kinevezéséhez, moszkvai székhellyel.
Budapest, 2014. február 14.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2014. február 25.
		
		

Martonyi János s. k.,
külügyminiszter

KEH ügyszám: IV-5/00923/2014.

A köztársasági elnök 94/2014. (III. 12.) KE határozata
magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés b) pontja alapján – a külügyminiszter előterjesztésére – hozzájárulok Michael
Adipo Okoth Oyugi rendkívüli és meghatalmazott nagykövetnek a Kenyai Köztársaság magyarországi rendkívüli és
meghatalmazott nagykövetévé történő kinevezéséhez, bécsi székhellyel.
Budapest, 2014. február 14.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2014. február 25.
		
		

KEH ügyszám: IV-5/00924/2014.

Martonyi János s. k.,
külügyminiszter
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A köztársasági elnök 95/2014. (III. 12.) KE határozata
rektori megbízás alóli felmentésről
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés d) pontja, valamint a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény
37. § (6) és (8) bekezdése alapján – az emberi erőforrások miniszterének javaslatára – a Színház- és Filmművészeti
Egyetemen Ascher Tamás egyetemi tanárt a felső korhatár betöltésére tekintettel rektori megbízása alól
2014. március 3-ai hatállyal felmentem.
Budapest, 2014. február 26.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2014. február 28.
		
		

Balog Zoltán s. k.,
emberi erőforrások minisztere

KEH ügyszám: IV-3/01186/2014.

A köztársasági elnök 96/2014. (III. 12.) KE határozata
rektori megbízás alóli felmentésről
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés d) pontja, valamint a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 37. §
(6) és (8) bekezdése alapján – az emberi erőforrások miniszterének javaslatára – az Óbudai Egyetemen dr. Rudas Imre
egyetemi tanárt a felső korhatár betöltésére tekintettel rektori megbízása alól 2014. április 25-ei hatállyal felmentem.
Budapest, 2014. február 26.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2014. február 28.
		
		

KEH ügyszám: IV-3/01185/2014.

Balog Zoltán s. k.,
emberi erőforrások minisztere
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A köztársasági elnök 97/2014. (III. 12.) KE határozata
rektori megbízásról
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés d) pontja, valamint a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 37. §
(8) bekezdése alapján – az emberi erőforrások miniszterének javaslatára – az Óbudai Egyetemen dr. Fodor János
egyetemi tanárt 2014. április 26. napjától 2018. április 25. napjáig terjedő időtartamra megbízom a rektori feladatok
ellátásával.
Budapest, 2014. február 26.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2014. február 28.
		
		

Balog Zoltán s. k.,
emberi erőforrások minisztere

KEH ügyszám: IV-3/00880/2014.

A köztársasági elnök 98/2014. (III. 12.) KE határozata
rektori megbízásról
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés d) pontja, valamint a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 37. §
(8) bekezdése alapján – az emberi erőforrások miniszterének javaslatára – a Színház- és Filmművészeti Egyetemen
dr. M. Tóth Géza egyetemi tanárt 2014. március 4. napjától 2019. március 3. napjáig terjedő időtartamra megbízom
a rektori feladatok ellátásával.
Budapest, 2014. február 26.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2014. február 28.
		
		

KEH ügyszám: IV-3/00882/2014.

Balog Zoltán s. k.,
emberi erőforrások minisztere
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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.

