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Kormányrendeletek

A Kormány 220/2014. (VIII. 29.) Korm. rendelete
egyes felsőoktatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról
A Kormány
az 1. alcím tekintetében a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 13. pontjában,
a 2. alcím tekintetében a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 19. pontjában,
a 3. alcím tekintetében a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 1., 12., 20., 21. pontjában,
a 4., 5., 6. alcím tekintetében a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 21. pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:

1. A felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló
51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet módosítása
1. §		
A felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 2. § (1) bekezdés d) pont db) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában
fogyatékossággal élő vagy egészségi állapota miatt rászorult hallgató: az a hallgató, aki)
„db) munkaképességét legalább 67%-ban elvesztette vagy legalább 50%-os mértékű egészségkárosodást
szenvedett, és ez az állapot egy éve tart vagy előreláthatólag még legalább egy évig fennáll;”
2. §		
Az R1. 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § Államilag támogatott képzésben részt vevő hallgatónak minősül az Nftv. 114/D. § (3) bekezdésében
meghatározott hallgató.”
3. §		
Az R1. 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„6. § Az Nftv. 85/B. §-ában meghatározottak szerint a hallgató részére nyújtható szociális, illetve teljesítmény alapú
támogatáson túlmenően a felsőoktatási intézmény saját bevétele terhére, szabályzatában meghatározott módon,
pályázati úton egyéb ösztöndíjat adományozhat.”
4. §

(1) Az R1. 10. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az Nftv. 85/C. § aa) és be) alpontjában meghatározott jogcímeken az államilag támogatott teljes idejű
alapképzésben, osztatlan képzésben, mesterképzésben, felsőoktatási szakképzésben részt vevő hallgató
részesülhet támogatásban. Az Nftv. 85/C. § ab) alpontjában meghatározott jogcímen a teljes idejű alapképzésben,
osztatlan képzésben, mesterképzésben részt vevő hallgató részesülhet. Az Nftv. 85/C. § ac) alpontjában
meghatározott jogcímen a teljes idejű alapképzésben, osztatlan képzésben, mesterképzésben, felsőoktatási
szakképzésben, illetve doktori képzésben részt vevő hallgató részesülhet támogatásban. Az Nftv. 85/C. §
ba)–bb) alpontjaiban meghatározott jogcímeken a szociális juttatásokra jogosult hallgató részesülhet
támogatásban. Az Nftv. 85/C. § bc) alpontjában meghatározott jogcímen a teljes idejű alapképzésben,
mesterképzésben, osztatlan képzésben, felsőfokú vagy felsőoktatási szakképzésben részt vevő hallgató részesülhet.
Az Nftv. 85/C. § bd) alpontjában meghatározott jogcímen az államilag támogatott teljes idejű alapképzésben,
osztatlan képzésben és mesterképzésben, illetve a résztanulmányokat folytató hallgató részesülhet támogatásban.
Az Nftv. 85/C. § bf ) alpontjában meghatározott jogcímen az államilag támogatott teljes idejű alapképzésben,
osztatlan képzésben, mesterképzésben részt vevő hallgató részesülhet. Az Nftv. 85/C. § c) pontjában meghatározott
jogcímen az államilag támogatott teljes idejű doktori képzésben részt vevő hallgató részesülhet támogatásban.”
(2) Az R1. 10. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) A hallgató az Nftv. 85/C. § b) és c) pontjaiban meghatározott támogatási jogcímeken egyidejűleg csak egy
felsőoktatási intézménytől kaphat támogatást. Ha a hallgató egy időben több felsőoktatási intézménnyel is
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hallgatói jogviszonyban áll, akkor abban a felsőoktatási intézményben részesülhet ezekben a támogatásokban,
amellyel elsőként létesített államilag támogatott hallgatói jogviszonyt. A felsőoktatási intézmények szerződése
alapján folyó közösen meghirdetett – egyik szakon nem hitéleti, másik szakon hitoktató (katekéta), illetve hittanár
(hittanár-nevelő) – kétszakos képzés esetében a hallgató az állami felsőoktatási intézmény részéről kaphat
juttatást. Az Nftv. 103. § (9) bekezdése alapján közösen hirdetett magyar állami (rész) ösztöndíjas képzésben
a hallgató a szakot meghirdető és az oklevelet kiadó intézménytől részesülhet ezekben a támogatásokban.
A hallgató az Nftv. 85/C. § ab) alpontja által meghatározott jogcímen egyidejűleg csak egy intézményben
részesülhet támogatásban. Ha több intézmény tesz javaslatot ugyanazon személy elismerésére, a hallgató abban
az intézményben részesül az Nftv. 85/C. § ab) alpontja szerinti juttatásban, amellyel elsőként létesített hallgatói
jogviszonyt.”
5. §		
Az R1. 19. § (10) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Az ösztöndíjban részesülő hallgató köteles az ösztöndíj folyósításának időszaka alatt minden, az ösztöndíj folyósítását
érintő változásról a legrövidebb időn – de legfeljebb 15 napon – belül írásban értesíteni a folyósító felsőoktatási
intézményt és a pályázatkezelő szervezetet. Az értesítési kötelezettséget a hallgató 5 munkanapon belül köteles teljesíteni
az alábbi adatok változásakor:)
„a) a hallgató neve, lakóhelye, elektronikus levelezési címe,
b) a hallgató képzésének megnevezése, munkarendje, finanszírozási formája,”
6. §

(1) Az R1. 26. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A kétoldalú nemzetközi szerződés alapján államilag elismert felsőoktatási intézményben képzésben részt vevő
hallgató részére – magyar állami ösztöndíjas doktori képzésben részt vevő hallgatót kivéve – az oktatásért felelős
miniszter ösztöndíjat adományoz. Az adományozott ösztöndíj évente tíz vagy tizenkét hónapra szól.”
(2) Az R1. 26. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az államilag támogatott alap- és mesterképzésben, valamint doktori képzésben Magyarországon
tanulmányokat folytató nem magyar állampolgárságú hallgató, akinek esetében ezt két- vagy többoldalú
nemzetközi szerződés előírja, évi 12 hónapra jogosult kollégiumi elhelyezésre. A két- vagy többoldalú nemzetközi
szerződés alapján Magyarországon önköltséges tanulmányokat folytató nem magyar állampolgárságú hallgató évi
12 hónapra jogosult kollégiumi elhelyezésre, amelynek díját a miniszteri ösztöndíjából fizeti.”

7. §		
Az R1. 27. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Magyarországon költségtérítéses, illetve önköltséges képzésben részt vevő nem magyar állampolgárságú
hallgató részére – a 26. § (1) bekezdése szerinti hallgatók kivételével – tanévenként az oktatásért felelős miniszter
ösztöndíjat adományozhat. Az államközi megállapodás alapján miniszteri ösztöndíjjal támogatott harmadik
országbeli állampolgárságú személyt a miniszteri ösztöndíjjal támogatott időszakra vonatkozóan nem terhelik
a magyar állami ösztöndíjhoz fűződő, az Nftv.-ben meghatározott kötelezettségek.”
8. §		
Az R1. 29. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Doktori képzésben a felsőoktatási intézmény az Nftv. keretei között a doktori szabályzatban meghatározottak
szerint dönt a hallgatók államilag támogatott és költségtérítéses képzés közötti átsorolásáról.”
9. §		
Az R1.
a)
2. § (1) bekezdés g) pontjában, 8. § (2) bekezdésében, 9. § (1) bekezdésében, 15. § (1) bekezdésében, 33. §
(1) bekezdésében a „felsőfokú szakképzésben” szövegrész helyébe a „felsőoktatási szakképzésben”,
b)
18. § (2) bekezdésében a „felsőfokú szakképzésben” szövegrész helyébe a „felsőfokú, illetve felsőoktatási
szakképzésben”,
c)
2. § (1) bekezdés h) pontjában az „a felsőoktatási törvény 125. §-ának (3)–(4) bekezdése szerinti” szövegrész
helyébe az „az Nftv. 82. § (1)–(2) bekezdése szerinti”,
d)
8. § (2) bekezdésében, 9. § (1)–(6) bekezdésében, 10. § (1) és (2) bekezdésében, 11. § (3) bekezdésében
az „A 7. §” szövegrész helyébe az „Az Nftv. 85/C. §”,
e)
10. § (8) bekezdésében az „A 7. § aa) pontjában” szövegrész helyébe az „Az Nftv. 85/C. § aa) alpontjában”,
f)
12. § (3) bekezdésében a „felsőoktatási törvényben” szövegrész helyébe az „Nftv.-ben”,
g)
18. § (1) bekezdésében az „A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj” szövegrész helyébe
az „A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj (a továbbiakban: Bursa Hungarica Ösztöndíj)”,
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h)

18. § (2) bekezdésében az „Intézményi ösztöndíjrészben” szövegrész helyébe a „Bursa Hungarica
Ösztöndíjban”,
i)
25. § (3) bekezdésében az „oktatási és kulturális miniszter” szövegrész helyébe az „oktatásért felelős miniszter”,
j)
29. § (2) bekezdésében az „akik a felsőoktatási törvény 55. §-ának (2) bekezdésében” szövegrész helyébe
az „akik az Nftv. 47. § (6) bekezdésében”,
k)
29. § (6) bekezdés c) pontjában az „a felsőoktatási törvény 55. § -ának (4) bekezdése” szövegrész helyébe
az „az Nftv. 47. § (3) bekezdése”,
l)
32. § (1) bekezdés d) pontjában az „a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj” szövegrész
helyébe az „a Bursa Hungarica Ösztöndíj”,
m)
33. § (2) bekezdésében az „államilag támogatott teljes idejű” szövegrész helyébe az „államilag támogatott
vagy a 26. § (1) bekezdése szerinti önköltséges teljes idejű”,
n)
34. § (1) bekezdésében az „A 7. § ea) pontja” szövegrész helyébe az „Az Nftv. 85/C. § ea) alpontja”,
o)
34. § (2) bekezdésében az „a felsőoktatási törvény” szövegrész helyébe az „az Nftv.”,
p)
35. § (1) bekezdésében az „A felsőoktatási törvény 130. §-ának (6) bekezdésében” szövegrész helyébe
az „Az Nftv. 81. § (5) bekezdésében”
szöveg lép.
10. §		
Hatályát veszti az R1.
a)
2. § (1) bekezdés g) pontjában, 8. § (2) bekezdésében, 9. § (1) bekezdésében, 15. § (1) bekezdésében és 18. §
(2) bekezdésében az „egységes,” szövegrész,
b)
2. § (1) bekezdés i) pontjának második mondata,
c)
7. §-a,
d)
13. § (5) bekezdése,
e)
22. § (5) bekezdése,
f)
26. § (6) bekezdése,
g)
29. § (3) bekezdése.

2. A felsőoktatási minőségértékelés és -fejlesztés egyes kérdéseiről szóló
19/2012. (II. 22.) Korm. rendelet módosítása
11. §		
A felsőoktatási minőségértékelés és -fejlesztés egyes kérdéseiről szóló 19/2012. (II. 22.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: R2.) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § A Felsőoktatási Tervezési Testület (a továbbiakban: FTT), valamint a Duális Képzési Tanács (a továbbiakban:
DKT) az oktatásért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) felsőoktatás fejlesztési kérdésekben közreműködő
véleményező és javaslattevő testülete.”
12. §		
Az R2. 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A MAB költségvetése felett a rendelkezési jog a MAB elnökét illeti meg.”
13. §		
Az R2. 5. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A MAB gazdálkodásának alapjául a miniszter által megállapított támogatás szolgál, amelyen kívül a MAB-nak
egyéb bevételei is lehetnek.”
14. §		
Az R2. 11. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A tag felmentését a delegáló testület, illetve szervezet is kezdeményezheti. A felmentésre irányuló
kezdeményezést indokolással kell ellátni.”
15. §		
Az R2. 16. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az FTT tagjait, elnökét a miniszterelnök három évre bízza meg. A megbízás egy alkalommal meghosszabbítható.
A tagokat a miniszter terjeszti fel, az elnök személyére a miniszter tesz javaslatot.”

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2014. évi 118. szám

12865

16. §		
Az R2. I. fejezete a következő 4/A. alcímmel és 18/A–18/D. §-sal egészül ki:

„4/A. A Duális Képzési Tanács
18/A. § A DKT tizenhárom tagú testület. A DKT-ba
a) két tagot a miniszter,
b) két tagot a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter,
c) egy tagot az agrárpolitikáért felelős miniszter,
d) egy tagot az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter,
e) három tagot a Magyar Rektori Konferencia,
f ) két tagot a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara,
g) egy tagot a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, és
h) egy tagot a Magyar Mérnöki Kamara
delegál.
18/B. § (1) A DKT tagjait és elnökét a miniszterelnök három évre bízza meg. A megbízás egy alkalommal
meghosszabbítható. A tagokat a miniszter terjeszti fel, az elnök személyére a miniszter tesz javaslatot.
(2) A DKT működését az általa elfogadott és a miniszter által jóváhagyott ügyrend alapján folytatja.
(3) A DKT működésének feltételeit a miniszter által kijelölt szervezet biztosítja.
(4) A DKT elnökének nevét, tagjainak névsorát Magyarország – valamint a minisztérium – hivatalos lapjában,
továbbá a minisztérium honlapján közzé kell tenni.
18/C. § (1) A DKT tagság megszűnik
a) a megbízás lejártával,
b) a tag halálával,
c) a tag írásos lemondásával,
d) a tag visszahívásának kezdeményezése esetén, ha a miniszterelnök – a miniszter javaslatára – a megbízást
visszavonja.
(2) Visszahívás kezdeményezésére a delegáló jogosult.
18/D. § (1) A DKT
a) kidolgozza az alap- és mesterképzési szak tantervének azon a képzési és kimeneti követelményekhez illeszkedő
általános, képzési területre jellemző szakmai és minősítési, értékelési követelményeit, továbbá a gyakorlati
képzésben részt vevő szervezettel, valamint a szervezet részéről a gyakorlati képzésben résztvevő szakemberrel
szemben támasztott szakmai és minősítési követelményeket, amelyek teljesítése esetén a felsőoktatási intézmény
az Nftv.-ben meghatározott képzési terület adott alapképzési szakán, illetve mesterképzési szakán folytatott
képzését az Oktatási Hivatal által nyilvántartott duális képzési formában is indíthatja,
b) a miniszter vagy az Oktatási Hivatal felkérésére
ba) egyedi szakértői véleményt ad, és
bb) az oktatáspolitikai döntéseket megalapozó elemzéseket készít, kutatást végez.
(2) Az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott szakmai, illetve minősítési követelményrendszert a minisztérium
hivatalos lapjában, továbbá a minisztérium honlapján közzé kell tenni. Új vagy módosított követelményrendszer
bevezetésére felmenő rendszerben kerülhet sor.”
17. §		
Az R2. 20. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„20. § A MAB-ot a 22. § (3) és (4) bekezdése, valamint a 23. § szerinti szakvélemény elkészítéséért a felsőoktatási
hatósági eljárási díjakról szóló miniszteri rendeletben, a 25. § és a 26. § c) pontja szerinti szakértői vélemény
elkészítéséért a MAB szervezeti és működési szabályzatában meghatározott mértékű díjazás illeti meg. A miniszter,
valamint az Oktatási Hivatal felkérésére a 22. § (2) bekezdése, valamint a 26. § a) és b) pontja szerint készített
szakértői vélemény költségeit a MAB éves költségvetési támogatása tartalmazza.”
18. §		
Az R2.
a)
4. § (4) bekezdésében a „miniszter a minisztérium” szövegrész helyébe a „miniszter az általa vezetett
minisztérium (a továbbiakban: minisztérium)”,
b)
9. § d) pontjában az „– a miniszter javaslatára –” szövegrész helyébe az „– a miniszter indokolással ellátott
javaslatára –”,
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c)
16. § (4) bekezdésében az „elnökének,” szövegrész helyébe az „elnökének nevét,”,
d)
17. § (1) bekezdés d) pontjában a „visszahívásának” szövegrész helyébe az „a tag visszahívásának”
szöveg lép.
19. §		
Hatályát veszti az R2. 17. § (3) bekezdése.

3. A nemzeti felsőoktatási kiválóságról szóló 24/2013. (II. 5.) Korm. rendelet módosítása
20. §

(1) A nemzeti felsőoktatási kiválóságról szóló 24/2013. (II. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R3.) 3. § (2) bekezdése
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A kiemelt felsőoktatási intézménnyé minősítésre vonatkozó határozatot az oktatásért felelős miniszter
(a továbbiakban: miniszter) – a 2. § (1) bekezdése szerint minősített intézmény esetén a Magyar Tudományos
Akadémia elnökének és a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság véleményének előzetes kikérésével – hozza
meg. A kiemelt felsőoktatási intézmény minősítés négy évre szól.”
(2) Az R3. 3. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) Ha az éves beszámoló alapján a felsőoktatási intézmény nem felel meg a minősítésnek, a miniszter
– a (2) bekezdés szerinti véleményezést követően – a minősítést visszavonja.”

21. §		
Az R3. 5. § (11) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(11) Kutatóegyetemi minősítéssel legfeljebb hat egyetem, az önálló kutató kari minősítéssel legfeljebb további
négy kar rendelkezhet egyidejűleg egy minősítési időszakban.”
22. §		
Az R3. 19. § (5) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A szakkollégiumnak a (2)–(4) bekezdésben rögzített célok és alapelvek érdekében az alábbi szervezeti feltételeknek kell
megfelelnie:]
„a) rendelkezik szervezeti és működési szabályzattal, valamint a szakkollégium vagy annak jogelődje
létrehozásáról szóló intézkedést tartalmazó – tartalmát tekintve a szakkollégium működésére nézve kötelező –
dokumentummal (a továbbiakban: létesítő okirat), amelyek együttesen rögzítik a szakkollégium céljait, működési
elveit, a szakkollégiumi tagsági jogviszony keletkezését, megszűnését, a tagsági formákat, továbbá a vezetőség
választásának eljárását,”
23. §		
Az R3. 20. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Ha a szakkollégium nem felsőoktatási intézmény keretében működik, működésének alapfeltétele a felsőoktatási
intézménnyel kötött megállapodás.”
24. §		
Az R3. 22. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„22. § A szakkollégiumok érdekegyeztető és érdekképviseleti szakmai testülete a Szakkollégiumok Egyeztető
Fóruma. A Szakkollégiumok Egyeztető Fórumának működését a tagok által elfogadott ügyrend határozza meg.”
25. §		
Az R3. 23. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az Oktatási Hivatal a 20. § (3) és (4) bekezdése szerinti szakkollégiumokat a tevékenység minőségének
biztosítása érdekében az Nftv. 67. § (3) bekezdés h) pontja szerint tartja nyilván és a felsőoktatási intézmény
működési engedélyének felülvizsgálata keretében ellenőrzi tevékenységüket.”
26. §		
Az R3. 30. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) Az adott intézményt a miniszter az Nftv. 105. § (5) bekezdésében meghatározott tudományos fokozattal
rendelkező oktatók és az Nftv. 101. § (9) bekezdése, valamint a 104/B. §-a szerint foglalkoztatott oktatók
létszámaránya alapján részesíti támogatásban a (3)–(6) bekezdésben minősítési kategóriánként meghatározott
kereteken belül. Kivételt képeznek a 2. § (2) és (3) bekezdése alapján minősített felsőoktatási intézmények, amelyek
elkülönített keretét egyedi miniszteri döntéssel kell elosztani a minősített intézmények között.”
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27. §		
Hatályát veszti az R3.
a)
23. § (2) bekezdése,
b)
28. § (2) és (3) bekezdése,
c)
29. §-a.

4. A Klebelsberg Képzési Ösztöndíjról szóló 52/2013. (II. 25.) Korm. rendelet módosítása
28. §		
A Klebelsberg Képzési Ösztöndíjról szóló 52/2013. (II. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R4.) 4. § (1) bekezdése
a következő k) ponttal egészül ki:
(A Központ teljes körű koordinációs, kapcsolattartási, információs és pénzügyi-számviteli feladatokat lát el, ennek
keretében)
„k) tájékoztatja a képző felsőoktatási intézményt az elnyert ösztöndíjjal összefüggő, a felsőoktatási intézménynek
a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 3. melléklet I/B. fejezet 1. pont h) alpont szerinti,
az ösztöndíjhoz kapcsolódó adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítéséhez szükséges adatokról.”
29. §		
Az R4. 6. § c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az ösztöndíj program működési szabályzata magában foglalja)
„c) az ösztöndíjasok tanulmányi teljesítményéhez kötött ösztöndíj mértékének meghatározási rendszerét,”
30. §		
Az R4. 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„8. § Az ösztöndíj a pályázat elnyerését követően az ösztöndíjas tanulmányai során félévente folyósítható,
ha az adott félévben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya fennáll. A tanulmányok ütemezése során az ösztöndíjast
a képző intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában rögzített jogok és kötelezettségek illetik meg.”
31. §		
Hatályát veszti az R4. 14. § (2) és (3) bekezdése.

5. A Magyar Sportcsillagok Ösztöndíjról szóló 165/2013. (V. 28.) Korm. rendelet módosítása
32. §

(1) A Magyar Sportcsillagok Ösztöndíjról szóló 165/2013. (V. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R5.) 6. § (1) bekezdése
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az ösztöndíj az odaítélést követően a hallgatói jogviszonyban álló ösztöndíjas részére – a (2) bekezdésben
meghatározott kivétellel – tanulmányai során félévente folyósítandó, ha az adott tanulmányi időszakra
az ösztöndíjas bejelentkezett.”
(2) Az R5. 6. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A felsőoktatási intézmény a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 3. melléklet I/B. fejezet 1. pont
h) alpontja szerinti, az ösztöndíjjal kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettségének a felsőoktatási információs
rendszer útján tesz eleget.”

33. §		
Az R5. 4. § (1) bekezdésében a „tanácsadó testület” szövegrész helyébe a „miniszter” szöveg lép.
34. §		
Hatályát veszti az R5. 8. § (2) bekezdése.

6. A Stipendium Hungaricumról szóló 285/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet módosítása
35. §		
A Stipendium Hungaricumról szóló 285/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R6.) 6. § (6) bekezdése
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Az ösztöndíjasnak teljesítenie kell a fogadó felsőoktatási intézmény által meghatározott felvételi
követelményeket. A benyújtott pályázat és a fogadó felsőoktatási intézmény az intézményi felvételi követelmények
teljesítését tanúsító fogadólevele alapján a MÖB javaslatot tesz a miniszternek az ösztöndíj odaítélésére.
Az ösztöndíjat a MÖB javaslata alapján a miniszter adományozza azzal a feltétellel, hogy az ösztöndíjasnak hallgatói
jogviszonyt kell létesítenie.”
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36. §		
Az R6. 9. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A felsőoktatási intézmény az Nftv. 3. melléklet I/B. fejezet 1. pont h) alpontja szerinti, az ösztöndíjjal kapcsolatos
adatszolgáltatási kötelezettségének a felsőoktatási információs rendszer útján tesz eleget.”
37. §		
Hatályát veszti az R6. 11. § (3) és (4) bekezdése.

7. Záró rendelkezések
38. §

(1) Ez a rendelet 2014. szeptember 1-jén lép hatályba.
(2) A Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kara által ellátott feladatokat – jogutódlással –
a Testnevelési Egyetem, Budapest 2014. szeptember 1-jétől veszi át.
(3) Az egyes oktatási tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XXXVI. törvénnyel állami elismerésben
részesített felsőoktatási intézmények megalakulásának előkészítése céljából a fenntartó előkészítő bizottságot
hoz létre. Az előkészítő bizottság ideiglenes szervezeti és működési szabályzatot készít. Ennek alapján meg kell
választani a szenátus tagjait, akik első ülésükön döntenek a szenátus megalakulásáról, valamint a szervezeti és
működési szabályzat elfogadásáról. A szervezeti és működési szabályzatban kell meghatározni a szenátus tagjai
megválasztásának rendjét. Az előkészítő bizottság jogosult valamennyi intézményi dokumentum előkészítésére.
A felsőoktatási intézmény nevében nyilatkozattételre, kötelezettségvállalásra, a felsőoktatási intézmény
képviseletére a fenntartó által a szervezési feladatok ellátására megbízott, az intézményvezetői feladatokat
ideiglenesen ellátó személy válik jogosulttá. Ilyen megbízást az kaphat, aki megfelel a nemzeti felsőoktatásról szóló
törvényben a rektori megbízáshoz meghatározott feltételeknek. Az ideiglenes intézményvezetői megbízás a rektor
kinevezéséig szól. Az ideiglenes intézményvezető ellátja az előkészítő bizottság elnöki feladatait.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2014. évi 118. szám

V.
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A Kormány tagjainak rendeletei

A belügyminiszter 43/2014. (VIII. 29.) BM rendelete
egyes vízjogi engedélyezési, valamint szakképesítésekkel kapcsolatos miniszteri rendeletek módosításáról
A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (8) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 29. és 30. pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva,
a 2. és 3. alcím tekintetében a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 90. § a) és f ) pontjában kapott felhatalmazás
alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 6. és 29. pontjában
meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet
90. § 16. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben – a következőket
rendelem el:

1. A vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemről és mellékleteiről szóló
18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet módosítása
1. §		
A vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemről és mellékleteiről szóló 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet 2. §
(1) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:
(A vízjogi létesítési engedély iránti kérelem tartalmazza, illetőleg ahhoz mellékelni kell:)
„d) a szennyvízelvezetési agglomeráció lehatárolásának műszaki szempontú felülvizsgálatára, a térségi rendszerek,
illetve az egyedi vagy egyéb megoldások indokoltságára tekintettel a Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési
és -tisztítási Megvalósítási Programmal összefüggő szennyvízelvezetési agglomerációk lehatárolásáról szóló
kormányrendelet módszertana alapján készített – a lefolytatott felülvizsgálatot megalapozó – dokumentációt;”

2. A belügyminiszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről,
valamint egyes, szakmai és vizsgakövetelmények kiadásáról szóló miniszteri rendeletek hatályon kívül
helyezéséről szóló 20/2013. (V. 28.) BM rendelet módosítása
2. §

(1) A belügyminiszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről, valamint egyes, szakmai
és vizsgakövetelmények kiadásáról szóló miniszteri rendeletek hatályon kívül helyezéséről szóló 20/2013. (V. 28.)
BM rendelet (a továbbiakban: R.)
a)
1. melléklete az 1. melléklet,
b)
2. melléklete a 2. melléklet,
c)
4. melléklete a 3. melléklet
szerint módosul.
(2) Az R. 2. melléklet 36. sorszámú a Kutyavezető-vagyonőr megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és
vizsgakövetelménye alcím 1. pont 1.1. alpontjában a „33 861 02” szövegrész helyébe a „33 861 01” szöveg lép.

3. A vidékfejlesztési miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és
vizsgakövetelményeiről, valamint egyes, szakmai és vizsgakövetelmények kiadásáról szóló miniszteri
rendeletek hatályon kívül helyezéséről szóló 41/2013. (V. 28.) VM rendelet módosítása
3. §		
Hatályát veszti a vidékfejlesztési miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről,
valamint egyes, szakmai és vizsgakövetelmények kiadásáról szóló miniszteri rendeletek hatályon kívül helyezéséről
szóló 41/2013. (V. 28.) VM rendelet
a)
1. mellékletében foglalt táblázat 104. és 105. sora;
b)
2. melléklet
ba)
104. sorszámú Vízgazdálkodó szaktechnikus megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és
vizsgakövetelménye,
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bb)
105. sorszámú Vízkárelhárító megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye
alcím;
4. mellékletében foglalt táblázat 106. és 107. sora.

c)

4. Záró rendelkezés
4. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.
		

Dr. Pintér Sándor s. k.,

		

belügyminiszter

1. melléklet a 43/2014. (VIII. 29.) BM rendelethez
Az R. 1. mellékletében foglalt táblázat a következő 52–53. sorral egészül ki:

1.

Sorszám

(A

B

C

Szakképesítés azonosító száma

Szakképesítés/

Szakmacsoport megnevezése)

részszakképesítés/
szakképesítés-ráépülés megnevezése

„
52.

51.

55

850

06

Vízgazdálkodó szaktechnikus

Környezetvédelemvízgazdálkodás

53.

52.

31

853

03

Vízkárelhárító

Környezetvédelemvízgazdálkodás
”

2. melléklet a 43/2014. (VIII. 29.) BM rendelethez
Az R. 2. melléklete a következő 51–52. sorszámú alcímmel egészül ki:

„Az 51. sorszámú Vízgazdálkodó szaktechnikus megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és
vizsgakövetelménye
1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 55 850 06
Szakképesítés-ráépülés megnevezése: Vízgazdálkodó szaktechnikus
Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 0,5
Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 240–360

2. EGYÉB ADATOK
2.1. A képzés megkezdésének feltételei:
2.1.1.
Iskolai előképzettség:
2.1.2.
Bemeneti kompetenciák: –
2.2. Szakmai előképzettség: Környezetvédelmi technikus
2.3. Előírt gyakorlat: –
2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
2.5. Pályaalkalmassági követelmények: –
2.6. Elméleti képzési idő aránya: 40%
2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 60%
2.8. Szintvizsga: –
2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: –
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3. PÁLYATÜKÖR
3.1. A szakképesítés-ráépüléssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

3.1.1.

A

B

FEOR száma

FEOR megnevezése

C
A szakképesítés-ráépüléssel betölthető munkakör(ök)

3.1.2.

Környezet és vízgazdálkodási technikus

3.1.3.

Környezetvédelmi és vízminőségi laboráns

3.1.4.

3134

3.1.5.

Környezetvédelmi
technikus

Környezetvédelmi szaktechnikus
Szennyvízlaboráns

3.1.6.

Víz- és környezetvédelmi technológus

3.1.7.

Vízminőségvizsgáló laboráns

3.2.

A szakképesítés-ráépülés munkaterületének rövid leírása:
A vízgazdálkodó szaktechnikus a szakismeretének megfelelő, alábbiakban felsorolt tevékenységeket,
a munkabiztonsági előírásoknak megfelelően, a hatósági és a vonatkozó jogszabályi előírások betartásával,
az adott közüzem belső szervezeti szabályzatának megfelelően, az adott szakterületen önállóan végzi.
A szakképesítéssel rendelkező képes:
–
vízrajzi méréstechnikusi feladatokat ellátni,
–
területi vízgazdálkodási üzemeltetési feladatok megoldásában – beosztottként – közreműködni,
–
környezetbarát vízkár-elhárítási létesítési munkák technikusi feladatait elvégezni,
–
csatornázási rendszerek üzemeltetésében középvezetőként közreműködni,
–
szennyvíztisztító telepek üzemeltetésében irányító technikusként közreműködni,
–
vízellátási hálózat és műtárgyainak üzemeltetési feladatait irányítani,
–
víztisztító telep üzemi feladatait technikusi szinten ellátni,
–
vízépítési beosztott technikusi feladatokat ellátni,
–
kistelepülési környezetvédelmi hatósági feladatokat ellátni,
–
vízszennyezés elleni megelőzésben és védekezésben közreműködni.

3.3.

Kapcsolódó szakképesítések
A

3.3.1.

B

C

A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés

3.3.2.

azonosító száma

3.3.3.

54 850 01

megnevezése

Környezetvédelmi
technikus

a kapcsolódás módja

szakképesítés

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK
A

4.1.

B

A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai
követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti

4.2.

azonosító száma

4.3.

10878-12

megnevezése

Vízgazdálkodás

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK
5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes
letétele.
Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint
teljesített tantárgyak – a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint – egyenértékűek az adott
követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.
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5.2.

A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:
A

5.2.1.

5.3.

5.4.

5.5.

B

C

A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak

5.2.2.

azonosító száma

5.2.3.

10878-12

megnevezése

a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége

Vízgazdálkodás

gyakorlati, szóbeli

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt
feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.
A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
5.3.1.
Gyakorlati vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése:
Méréstechnika, műszaki dokumentálás
A vizsgafeladat ismertetése:
Üzemi körülmények között, valamely gépcsoport vagy berendezés üzemeltetésével kapcsolatos
feladat (üzembe helyezés, üzemi paraméterek ellenőrzése, kiiktatás) elvégzése.
Laboratóriumi mérőműszerekkel, fizikai és kémiai üzemviteli ellenőrző mérések elvégzése. Vízépítési
tevékenységhez kapcsolódó geodéziai mérések elvégzése.
A vizsgafeladat időtartama: 90 perc
A vizsgafeladat aránya: 60%
5.3.2.
Központi írásbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: –
A vizsgafeladat ismertetése: –
A vizsgafeladat időtartama: –
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: –
5.3.3.
Szóbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése:
Vízgazdálkodás, építésszervezés
A vizsgafeladat ismertetése:
Vízhasznosítás, víz- és csatornamű üzemeltetés, vízkárelhárítás
Építésszervezés, munkabiztonság
A szóbeli vizsgán a tételekhez kapcsolódó segítő mellékletek (rajzok, folyamatábrák, táblázatok)
adhatók. A kapcsolódó mellékletek a tételek kifejtését, annak részleteit nem tartalmazhatják.
A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 20 perc, válaszadási idő 10 perc)
A vizsgafeladat aránya: 40%
A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek
vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre
vonatkozó részletes szabályok: –
A szakképesítés-ráépüléssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.
munka.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és felnőttképzés Vizsgák menüpontjában.
A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: –

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK
A

6.1.

A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó
eszköz- és felszerelési jegyzék

6.2.

Mintavételező eszközök

6.3.

Laboratóriumi műszerek, gyorstesztek

6.4.

Geodéziai mérőeszközök

6.5.

Számítógép, adatrögzítő szoftver

6.6.

Telekommunikációs eszközök

6.7.

Vízgépészeti berendezések
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7. EGYEBEK

A 52. sorszámú Vízkárelhárító megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye
1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

A részszakképesítés azonosító száma: 31 853 03
Részszakképesítés megnevezése: Vízkárelhárító
Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: –
Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 640–960

2. EGYÉB ADATOK
2.1. A képzés megkezdésének feltételei:
2.1.1.
Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség
2.1.2.
Bemeneti kompetenciák: –
2.2. Szakmai előképzettség: –
2.3. Előírt gyakorlat: –
2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
2.5. Pályaalkalmassági követelmények: –
2.6. Elméleti képzési idő aránya: 20%
2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 80%
2.8. Szintvizsga: –
2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: –
3. PÁLYATÜKÖR
3.1. A részszakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

3.2.

3.3.

A

B

C

3.1.1.

FEOR száma

FEOR megnevezése

A részszakképesítéssel betölthető munkakör(ök)

3.1.2.

5259

Egyéb személy- és
vagyonvédelmi
foglalkozású

Vízkárelhárító

A részszakképesítés munkaterületének rövid leírása:
A vízkárelhárító a szakismeretének megfelelő, alábbiakban felsorolt tevékenységeket a hatósági,
munkabiztonsági előírások betartásával, az adott gazdálkodó szervezet belső szervezeti szabályzatának
megfelelő irányítással, önállóan végzi.
A részszakképesítéssel rendelkező képes:
–
figyelőszolgálatot ellátni,
–
vezetni a helyi nyilvántartásokat a területén,
–
felkészülni a kárelhárítási (mennyiségi, minőségi) beavatkozásokra,
–
elvégezni a vízkár (mennyiségi, minőségi) észlelésekor szükséges feladatokat,
–
kárelhárítást (mennyiségi, minőségi) végezni,
–
megakadályozni a szennyező anyag felszíni és felszín alatti vízbe jutását (pl. haváriák, balesetek
esetén),
–
elvégezni a kárelhárítás utáni teendőket,
–
karbantartási feladatokat végezni a védelmi eszközökön és a védelmi létesítményeken,
–
környezetvédelmi és munkavédelmi tevékenységet végezni.
Kapcsolódó szakképesítések
A

3.3.1.

B

C

A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés

3.3.2.

azonosító száma

3.3.3.

54 853 01

megnevezése

Vízügyi technikus

a kapcsolódás módja

szakképesítés
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4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK
A

4.1.

B

A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai
követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti

4.2.

azonosító száma

4.3.

10883-12

megnevezése

Vízkárelhárítás

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK
5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes
letétele.
5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:
A

5.2.1.

B

C

A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak

5.2.2.

azonosító száma

5.2.3.

10883-12

megnevezése

Vízkárelhárítás

a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége

gyakorlati, szóbeli

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat
végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.
5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
5.3.1.
Gyakorlati vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése:
Vízkárelhárítási gyakorlat
A vizsgafeladat ismertetése:
A gyakorlati vizsgán a jelölt egy összetett vízkárelhárítási feladatot old meg, az általa megismert
módon, a munka-, tűz- és környezetvédelmi előírások betartásával. A feladat kidolgozása közben
saját jegyzeteit és a vonatkozó kézikönyveket használhatja.
A vizsgafeladat időtartama: 120 perc
A vizsgafeladat aránya: 70%
5.3.2.
Központi írásbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: –
A vizsgafeladat ismertetése: –
A vizsgafeladat időtartama: –
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: –
5.3.3.
Szóbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése:
Komplex feladat
A vizsgafeladat ismertetése:
Vízkárelhárító ismeretek, munkabiztonság, környezetvédelem
A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben megadott
valamennyi modulhoz tartozó témakörök mindegyikét tartalmazza.
A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 20 perc, válaszadási idő 10 perc)
A vizsgafeladat aránya: 30%
5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek
vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre
vonatkozó részletes szabályok: –
A részszakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.munka.
hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és felnőttképzés Vizsgák menüpontjában.
5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: –
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6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK
A

6.1.

A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó
eszköz- és felszerelési jegyzék

6.2.

Kéziszerszámok

6.3.

Kisgépek

6.4.

Fenntartó gépek

6.5.

Gépjárművek

6.6.

Vízi járművek

6.7.

Védelmi eszközök

6.8.

Vízméréshez használt műszerek

6.9.

Kommunikációs eszközök

7. EGYEBEK”

3. melléklet a 43/2014. (VIII. 29.) BM rendelethez
Az R. 4. mellékletében foglalt táblázat a következő 72–73. sorral egészül ki:
[A
1

B

C

150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet
OKJ

2

azonosítószám

szakképesítés
megnevezése

D

E

133/2010. (IV. 22.)
Korm. rendelet
OKJ
azonosítószám

szakképesítés
megnevezése

F

G

1/2006. (II. 17.) OM rendelet
OKJ
azonosítószám

H

I

37/2003. (XII. 27.) OM rendelet
OKJ

szakképesítés

azonosító-

megnevezése

szám

szakképesítés
megnevezése]

„
72

51.

55 850 06

Vízgazdál- 54 850 01 Vízgazdálkodó szak- 0010 54 06 kodó
technikus

54 850 01 Vízgazdál0010 54 06 kodó

52 5842 01 Környezetés vízgazdálkodási
technikus

73

52.

31 853 03

Vízkárelhárító

31 853 05 Vízkár0000 00 00 elhárító

–

31 853 05 Vízkár0000 00 00 elhárító

–
„

A földművelésügyi miniszter 2/2014. (VIII. 29.) FM rendelete
a mezőgazdasági haszonállatok tartásának állatvédelmi szabályairól szóló 32/1999. (III. 31.) FVM rendelet
módosításáról
Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 49. § (4) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás
alapján – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 2. pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva – a következőket rendelem el:
1. §		
A mezőgazdasági haszonállatok tartásának állatvédelmi szabályairól szóló 32/1999. (III. 31.) FVM rendelet
(a továbbiakban: Rendelet) 14. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„14. § (1) A borjak tartására vonatkozó szabályokat az 1. számú melléklet tartalmazza.
(2) A sertések tartására vonatkozó szabályokat a 2. számú melléklet tartalmazza.
(3) A tojótyúkok tartására vonatkozó szabályokat a 3. számú melléklet tartalmazza.
(4) A hízott máj előállítására vonatkozó szabályokat a 4. számú melléklet tartalmazza.
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(5) A tollszedésre vonatkozó szabályokat az 5. számú melléklet tartalmazza.
(6) A mezőgazdasági haszonállatokon érzéstelenítés nélkül végezhető beavatkozásokra vonatkozó szabályokat
a 6. számú melléklet tartalmazza.
(7) A hústermelés céljából tartott csirkék tartására vonatkozó szabályokat a 7. számú melléklet tartalmazza.
(8) A házinyulak nagyüzemi tartására vonatkozó szabályokat a 8. számú melléklet tartalmazza.
(9) A szőrméjükért tenyésztett fajok tartására és szállítására vonatkozó szabályokat a 9. számú melléklet tartalmazza.
(10) Az étkezési célra szánt halak tárolására és szállítására vonatkozó szabályokat a 10. számú melléklet tartalmazza.
(11) A vízi szárnyasok tartásának minimális követelményeire vonatkozó szabályokat a 12. számú melléklet
tartalmazza.”
2. §		
A Rendelet a következő 16. §-sal egészül ki:
„16. § A 4. számú melléklet 13. pontja, 12. számú melléklet tervezetének a műszaki szabványok és szabályok,
valamint az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályok terén információszolgáltatási eljárás
megállapításáról szóló, – a 98/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel módosított – 1998. június 22-i
98/34/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 8–10. cikke szerinti előzetes bejelentése megtörtént.”
3. §		
A Rendelet 4. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
4. §		
A Rendelet a 2. melléklet szerinti 12. számú melléklettel egészül ki.
5. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő harmincadik napon lép hatályba.
		
		

Dr. Fazekas Sándor s. k.,
földművelésügyi miniszter

1. melléklet a 2/2014. (VIII. 29.) FM rendelethez
A Rendelet 4. számú melléklete a következő 13. ponttal egészül ki:
„13. Ösztönözni kell a töméses hízlalás állatjóléti aspektusainak tudományos vizsgálatát, valamint olyan alternatív
módszer kidolgozását, amely képes helyettesíteni azt.”

2. melléklet a 2/2014. (VIII. 29.) FM rendelethez
„12. számú melléklet a 32/1999. (III. 31.) FVM rendelethez

A vízi szárnyasok tartásának minimális követelményei
1. Házi kacsát tilos egyedi ketrecben tartani.
2. A libák tartása során azok életciklusának legalább 75%-ában almot vagy azzal állatjóléti szempontból egyenértékű
alternatív technológiát kell az állatok számára biztosítani a környezet gazdagítása érdekében, és hogy az állatok
tisztán tarthassák magukat. A biztosított anyagot szárazon, morzsalékos állapotban kell a libák tartási helyén
elhelyezni, és cseréjéről rendszeresen gondoskodni kell.
3. A libák tartása során azok életciklusának legalább 75%-ában
a)
úszási, fürdési lehetőséget kell az állatok számára biztosítani,
b)
lehetővé kell tenni az állatok számára, hogy a fejüket teljes egészében víz felszíne alá meríthessék, és
a csőrükkel a testükre vizet locsolhassanak, vagy
c)
olyan alternatív technológiát kell alkalmazni, amely lehetővé teszi az állatok számára, hogy a testüket
benedvesítsék.”
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A földművelésügyi miniszter 3/2014. (VIII. 29.) FM rendelete
a vidékfejlesztési miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről,
valamint egyes, szakmai és vizsgakövetelmények kiadásáról szóló miniszteri rendeletek hatályon kívül
helyezéséről szóló 41/2013. (V. 28.) VM rendelet módosításáról
A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 90. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladatés hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a Kormány
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 16. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró
nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben a következőket rendelem el:
1. §		
A vidékfejlesztési miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről, valamint
egyes, szakmai és vizsgakövetelmények kiadásáról szóló miniszteri rendeletek hatályon kívül helyezéséről szóló
41/2013. (V. 28.) VM rendelet 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
2. §		
Ez a rendelet 2014. augusztus 31-én lép hatályba.
		
		

Dr. Fazekas Sándor s. k.,
földművelésügyi miniszter

1. melléklet a 3/2014. (VIII. 29.) FM rendelethez
A vidékfejlesztési miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről, valamint
egyes, szakmai és vizsgakövetelmények kiadásáról szóló miniszteri rendeletek hatályon kívül helyezéséről szóló
41/2013. (V. 28.) VM rendelet 2. melléklet 25. sorszámú „Erdészeti gépésztechnikus megnevezésű szakképesítés
szakmai és vizsgakövetelménye” alcím „4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK” pontjában foglalt táblázat helyébe
a következő rendelkezés lép:
„
A

4.1.

B

A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló
kormányrendelet szerinti

4.2.

azonosító száma

megnevezése

4.3.

10966-12

Erdészeti és vadgazdálkodási alapismeretek

4.4.

11510-12

Erdőgazdasági erőforrások

4.5.

10976-12

Erdőgazdasági termelés gépei

4.6.

10977-12

Gépek üzemeltetése az erdőgazdaságban

4.7.

11498-12

Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)

4.8.

11499-12

Foglalkoztatás II.

4.9.

11500-12

Munkahelyi egészség és biztonság
”
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A nemzetgazdasági miniszter 26/2014. (VIII. 29.) NGM rendelete
a nyugtaadási kötelezettség pénztárgéppel való teljesítésére kötelezett adóalanyoknak a pénztárgép
jogszabályban meghatározott, online kapcsolatra képes, adóügyi ellenőrzési egységgel rendelkező
pénztárgépre való 2013. évi cseréjéhez nyújtott támogatásról, valamint ezzel és az online kapcsolatra képes,
adóügyi ellenőrzési egységgel rendelkező pénztárgép bevezetésével összefüggésben egyes miniszteri
rendeletek módosításáról szóló 16/2013. (VI. 3.) NGM rendelet módosításáról
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról
szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet 14. pontjában és a Kormány tagjainak feladatés hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket
rendelem el:
1. §		
A nyugtaadási kötelezettség pénztárgéppel való teljesítésére kötelezett adóalanyoknak a pénztárgép jogszabályban
meghatározott, online kapcsolatra képes, adóügyi ellenőrzési egységgel rendelkező pénztárgépre való 2013. évi
cseréjéhez nyújtott támogatásról, valamint ezzel és az online kapcsolatra képes, adóügyi ellenőrzési egységgel
rendelkező pénztárgép bevezetésével összefüggésben egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 16/2013.
(VI. 3.) NGM rendelet 2. alcíme a következő 13/D. §-sal egészül ki:
„13/D. § (1) A 4. § szerinti támogatás kiutalását a 2014. augusztus 31-ig üzembe helyezett, a Rendelet szerinti
gyógyszertári pénztárgépek (a továbbiakban: gyógyszertári pénztárgép) tekintetében az üzemeltető
2014. szeptember 30-ig papír alapon benyújtott kérelemmel igényelheti az állami adóhatóságtól, amennyiben
a felhasznált, támogatás igénylésére jogosító kódja után támogatás kiutalására még nem került sor, és
2013. december 31-ig a gyógyszertári pénztárgép megrendelése iránt igazoltan intézkedett. A kiutalás igénylésére
vonatkozó határidő jogvesztő, amelynek elmulasztása esetén igazolási kérelem előterjesztésének nincs helye.
(2) Az (1) bekezdés szerinti kérelemhez mellékelni kell a gyógyszertári pénztárgép beszerzését igazoló számla
másolatát és az eladó igazolását arra vonatkozóan, hogy a Rendeletben foglalt előírásoknak megfelelő gyógyszertári
pénztárgépet az üzemeltető 2013. december 31-ig megrendelte − ideértve azt az esetet is, ha az ezen határidőig
leadott megrendelést módosították −, és az üzemeltető a pénztárgép üzembe helyezését semmilyen módon nem
késleltette. Amennyiben a 2013. december 31-ig leadott megrendelést az üzemeltető megszüntette és helyette új
megrendelést adott le, az (1) bekezdés szerinti kérelemhez az újonnan leadott megrendelésre vonatkozó eladói
igazolást, valamint a 2013. december 31-ig leadott és megszüntetett megrendelés másolatát kell mellékelni.
(3) Az (1) bekezdés szerinti kérelemben fel kell tüntetni az üzemeltető és az eladó nevét, székhelyét, adószámát,
valamint az üzembe helyezéshez felhasznált, a támogatás igénybevételére jogosító egyedi kódot.
(4) Az (1) bekezdés szerinti kérelmet az állami adóhatóság a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül
határozattal bírálja el. Az állami adóhatóság a támogatás összegét a határozat jogerőre emelkedésétől számított
15 napon belül utalja ki a kérelmező részére.
(5) Ha az állami adóhatóság megállapítja, hogy az üzemeltető az (1) bekezdés szerinti támogatásra nem jogosult,
a támogatás iránti kérelmet elutasítja. Az állami adóhatóság a kérelmet érdemi vizsgálat nélkül elutasítja, ha annak
előterjesztésére vagy az érintett pénztárgép üzembe helyezésére az (1) bekezdésben meghatározott jogvesztő
határidő leteltét követően került sor. Az elutasító döntés elleni jogorvoslatra a 10. § (4) bekezdésében foglaltakat
kell alkalmazni.
(6) Az eladó 2014. szeptember 15-ig elektronikus úton köteles a nála gyógyszertári pénztárgépet megrendelő,
a támogatás igénylésére jogosító egyedi kóddal rendelkező üzemeltetőkről a következő adatokat szolgáltatni
az állami adóhatóság részére:
a) az üzemeltető neve és adószáma, az eladó részére átadott üzembehelyezési kód,
b) az online pénztárgép engedélyszáma,
c) a megrendelés időpontja és – amennyiben a megrendelés törlésre került – a megrendelés törlésének időpontja.”
2. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Ez a rendelet az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra
való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatást
tartalmaz.
		

Varga Mihály s. k.,
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